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SEMPOZYUM
ONUR KONUŞMASI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Aziz milletim, değerli misafir-
ler, hanımefendiler, beyefendi-
ler, sizleri en kalbi duygularımla 
muhabbetle selamlıyorum. Yurt 
dışından programa teşrif eden 
misafirlerimize, ülkemize ve baş-
kentimize hoş geldiniz diyorum. 
Uluslararası Medya ve İslamofobi 
Sempozyumu'nun insanlık, İslam 
âlemi, ülkemiz, kurumlarımız için 
hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum. Görüşleri, değerlendirmele-
ri ve tartışmalarıyla sempozyuma 
katkı verecek olan herkese şimdi-
den şahsım, milletim adına teşek-
kürlerimi sunuyorum. Kültür ve 
Turizm Bakanlığımız ve İletişim 
Başkanlığımızın desteğiyle Türki-
ye Radyo ve Televizyon Üst Kuru-
lumuz, Diyanet İşleri Başkanlığı-
mız, TRT, Erciyes Üniversitesi ve 
SETA tarafından düzenlenen bu 
toplantının icrasında emeği ge-
çen herkesi tebrik ediyorum.



Sözlerime, karşımızdaki meselenin İslamofobi yani İslam korkusu değil düpedüz 
İslam düşmanlığı olduğunu belirterek başlamak istiyorum. Evet, Batı başta olmak üze-
re dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı, tıpkı kanser hücresi gibi hızla 
yayılmaktadır. Tarih boyunca farklı dinlere mensup insanlar arasında rekabet, gergin-
lik, hatta çok kanlı çatışmalar hep olmuştur. Anadolu'yu ve Kudüs'ü ele geçirme hülya-
sıyla gerçekleştirilen ve uzunca bir süre devam eden Haçlı Seferleri, yol açtığı yıkımlar-
la dünya tarihinin seyrini değiştirmiştir. Osmanlı’nın Viyana kapılarına kadar dayanan 
fetihleri sırasında ne ecdadı ne bizi ne de torunlarımızı zan altında bırakacak hiçbir 
müessif hadiseye rastlanamaz. Buna mukabil Batı, Türklerin şahsında somutlaştırdığı 
Doğulu toplumlara karşı kibrini ve kinini Oryantalizm kavramı adı altında daima ko-
rumuştur. İşte bunun son örneklerinden biri olarak Avusturya, Başbakanlık Binası’na 
terörist İsrail'in bayrağını çekme fiilini ortaya koyuyorsa bunun nerelere vardığını çok 
rahat anlamak mümkündür. Esasen Osmanlı bakiyesi coğrafyalarda girişilen geniş si-
yasi ve kültürel değişim hareketleri, Batı’nın bu bölgedeki farklılıkları kendi formatı 
içinde eriterek yeniden kurgulama gayretinden ibarettir. Çevremize baktığımızda yer 
yer kısmi başarılarına rastlayabileceğimiz bu yaklaşım, içerdiği dini ve etnik ırkçılık 
sebebiyle geniş bir taban tutmakta muvaffak olamamıştır. Bu başarısızlık İslam dün-
yasında bitip tükenmek bilmeyen dış müdahaleler, iç çatışmalar, derin ve kanlı hadise-
ler şeklinde kendini göstermiştir. Yakın tarihte İslam düşmanlığının yol açtığı acıların, 
Bosna'daki katliamlara, Arakan'daki kıyımlara, halen Türkistan'dan Filistin'e pek çok 
yerde yaşanan trajedilere kadar sayısız örneği vardır. Günümüzdeki İslam düşmanlığı 
dalgası ise çok daha sinsi ve örtülü yöntemlerle yürütülmektedir. 

Değerli misafirler, Amerikan yönetiminin 11 Eylül Saldırıları ardından başlattı-
ğı Müslümanları şeytanlaştırma stratejisi pek çok toplumun kültürel yapısında zaten 
var olan İslam düşmanlığı virüsünü tetikleyen bir işlev görmüştür. Bugün Avrupa'da, 
Fransa'nın başını çektiği kimi ülkeler, İslam'ı kendi mezheplerine göre şekillendirmek 
için yoğun çaba içindedir. Sanayi Devrimi'nin ardından kendi halklarıyla birlikte sö-
mürgeleştirdikleri pek çok coğrafyanın doğal kaynağı, alın teri ve kanı üzerinde güçlü 
bir güvenlik ve refah düzeyini kuranlar, 21'inci yüzyıla ciddi endişelerle girdiler. Aza-
lan nüfus artışı hızları sebebiyle demografik tehditlerle de karşı karşıya olan Batı ül-
keleri, değişen küresel güç dengelerinin yol açtığı belirsizlikleri kendi kamuoylarını 
faşist söylemlerle oyalayarak geçiştirmeye çalışıyor. Daha düne kadar marjinal kabul 
edilen kimi ırkçı akımların artık siyasetin merkezine yerleşmeleri, Batı’nın içine düştü-
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ğü bataklıktan kurtulmak yerine derine gömülmeyi tercih ettiğinin işaretidir. Uzunca 
bir süre dini özgürlüklerin kalesi olarak kendilerini dünyada seçkin bir konuma otur-
tanlar bugün Müslümanlara ait her türlü sembolü yasaklama yarışına girmiştir. Kutsal 
kitabımız Kur’an-ı Kerim’e, Peygamber Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm'a, Müslüman 
kadınların ve erkeklerin kıyafetleri başta olmak üzere dini tercihlerini ifade eden sem-
bollere yönelik saldırılar bizzat devletler tarafından himaye edilmekte, dolayısıyla des-
teklenmektedir. İstatistikler sorunun ulaştığı vahim boyutları açıkça göstermektedir. 
Batı’da ırkçı ve İslam düşmanı saldırılar son 5 yıl içinde % 250, bu saldırılarda hayatını 
kaybedenlerin oranı ise % 700 artmıştır. Yine son beş yıl içinde en büyük 5 Avrupa Bir-
liği ülkesinde sivil toplum kuruluşlarına 15 binin üzerinde İslam düşmanlığı hadisesi 
bildirilmiştir. Avrupa'da mukim vatandaşlarımızı hedef alan bu saldırıların oranında 
da maalesef geçen yıla göre % 54 artış olmuştur. Bir süre öncesine kadar sadece göz 
yumulan, sessiz kalınan, polisiye hadiseler seviyesinde tutularak dikkatlerden kaçırı-
lan İslam düşmanlığı artık anayasalara ve kanunlara dercedilmeye başlanmıştır. Ülkeyi 
yönetme sorumluluğunu üstlenen siyasi partilerle polis teşkilatları başta olmak üzere 
tüm vatandaşlarının güvenliğini sağlamakla sorumlu kamu otoriteleri, adeta bir İslam 
düşmanlığı yarışına girişmiştir. Siyasetin ve kamu kurumlarının bu yönelimleri, Batı ül-
kelerinde yaşayan demokrat insanlar arasında da İslam'a ve Müslümanlara karşı temel-
siz bir ön yargının gelişmesine yol açmaktadır. Hâlbuki özgürlüklerin ortadan kalktığı 
bir yerde refahın da uzun süre varlığını sürdüremeyeceği gerçeğine sırtını dönenler, 
aslında İslam'a değil kendi geleceklerine düşmanlık etmektedir. Şu gerçeğin akıl ve vic-
dan sahibi herkes tarafından kabul edileceğine inanıyorum. Tarih boyunca İspanya'dan 
Almanya'ya kadar Yahudi düşmanlığı ayıbının mahcubiyetiyle dini ve etnik özgürlük 
pergelini olabildiğince açan Batı ülkeleri, şimdi aksi istikamette hızla yol almaktadır. 
İkinci Dünya Savaşı sırasında bütün bu yaşanan Yahudi soykırımını kendilerince özel 
bir paranteze alanlar, bu defa hedef tahtasına Müslümanları yerleştirmişlerdir. Zihni-
yet aynı olunca sonuçların farklı çıkması mümkün değildir. 

Müslümanlara yönelik bu yeni ırkçılık, Batılıların kendileri tarafından İslamofobi 
adıyla yumuşatılmak istense de biz, gerçekte yapılanın İslam düşmanlığı olduğunu ga-
yet iyi biliyoruz. Önceleri İslam düşmanlığını, İslami terör yaftasıyla meşrulaştırmaya 
çalışanlar artık gelinen noktada hiçbir ayrım yapmadan tüm Müslümanları hedef al-
maktan kaçınmıyor; çünkü mızrak çuvala sığmıyor. Kendilerini kültürel olarak üstün 
görenler, Müslümanlar başta olmak üzere diğer tüm grupları ötekileştirmekten de im-
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tina etmiyor. Bu, ötekine yüklenen olumsuz anlamların Batı'nın kendi iç meselelerini 
çözmekte zorlandıkça artmasının gerisindeki saikleri de iyi değerlendirmek gerekiyor. 
Asırlar boyunca bizzat aydınlarını kullanarak, kuşaklar boyunca kendi toplumlarını, İs-
lam'la özdeşleştirdikleri Türk korkusuyla yetiştiren Avrupa, böylece siyasi dağınıklığı-
nın yol açtığı sorunları saklamayı başarmıştı. Modern dönemde bu yaklaşımın kısmen 
devam etmesi, derin hafızadaki iç kavga ve dış düşman travmalarının sürdüğüne işaret 
etmektedir. Salgınla beraber siyasi ve ekonomik gücü kaybetme kaygısı derinleştikçe 
Avrupalıların dengesi de bozulmaktadır. Bu da modern Avrupalı kimliği daha doğru-
su Avrupalı birliğini, dini ve kültürel fanatizmin dozunu artırarak koruma refleksinin 
yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Soğuk Savaş döneminde Komünizm tehdidine karşı 
korunan bu Avrupalı kimliğinin yeni motivasyon aracı, İslam düşmanlığı olarak şekil-
lenmektedir. Hristiyanlık içinde varoluş amacını İslam düşmanlığı olarak belirleyen 
kimi akımların, sahip oldukları siyasi ve ekonomik gücün de katkısıyla giderek etkinlik 
kazanmalarını da bu çerçevede değerlendirebiliriz. Dünyadaki gelişmeler, Avrupa'nın 
sahip olduğu ekonomik zenginliği koruma ve güvenlik kaygılarını daha da artıracak 
yönde ilerlemektedir. Bu da İslam düşmanlığının yükselmeyi sürdüreceği anlamına 
gelmektedir. Nitekim Batı medyasını yakından takip edenler, Müslümanları terörist, 
İslam'ı terör dini olarak gösterme gayretlerinin arttığını göreceklerdir. 

Değerli misafirler, bizlerin, siyasi alandaki karşılığı da sürekli güçlenen İslamofobi, 
daha doğru bir ifadeyle İslam düşmanlığı akımına karşı yeni ve daha etkili yaklaşımlar 
geliştirmemiz gerekiyor. Her şeyden önce dünyadaki yedi buçuk milyarı aşkın insanın 
her birine İslam'ın değil İslam düşmanlığının küresel bir tehdit olduğunu anlatmalıyız. 
Batı’nın, bu tehdidin siyasi, sosyal, psikolojik, ekonomik boyutlarını tartışmak yerine 
ırkçı ve ayrımcı akımların etkisine girmesi işin kolayına kaçmaktan başka bir şey de-
ğildir. Bunun kolay bir yol olmadığını elbette biliyoruz. Batı’yı bir yana bıraktık. Kendi 
ülkemizde bile bu hastalığın çeşitli tezahürleri ile karşılaştığımız gerçeğini unutma-
malıyız. Nüfusunun çok büyük bir bölümünü Müslümanların oluşturduğu bir ülkede 
ezana, camiye, başörtüsüne, dini ibadetlere tahammül edemeyenlere rastlayabiliyoruz. 
Ülkemizde yıllardır süren laiklik tartışmalarının gerisinde, dini özgürlüklerin korun-
masından ziyade yasaklanması niyetlerinin yol açtığı gerilimler vardır. Devletle vatan-
daşını karşı karşıya getiren bu çarpık zihniyet, darbelerin en büyük bahanelerinden 
biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok partili siyasi hayatımızın kara lekeleri olan 1960 
ve 1980 darbeleriyle 28 Şubat müdahalesinin argümanlarına baktığımızda bu gerçeği 
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hep birlikte görüyoruz, görebiliriz. Demek ki İslam düşmanlığına karşı yürüteceğimiz 
mücadelenin stratejisini, içeriği de kapsayacak şekilde belirlememiz gerekiyor. Hiç 
şüphesiz bu mücadelede üzerinde en çok durulması gereken unsurların başında med-
ya gelmektedir. İsrail'in Filistin şehirlerinde yol açtığı yıkımın ve gerçekleştirdiği katli-
amın üstünü örterken kendi hayat hakkını koruyan insanların direnişine terör yaftası 
yapıştırabilen bir medya düzeninde işimizin zor olduğu ortadadır. Aynı durum ülkemiz 
için de geçerlidir. Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü bu mücadeleyi insan 
hakları ihlali kapsamına sokmaya çalışanlar, kendilerine yönelik en küçük bir tehdide 
karşı sergilenen orantısız gücü ise olabildiğince yüceltiyorlar. Bu vesileyle 28 yıl önce, 
24 Mayıs 1993 tarihinde PKK tarafından Bingöl – Elazığ yolunda otobüslerinin önleri 
kesilerek alçakça şehit edilen 33 sivil ve silahsız askerimizi rahmetle yâd ediyorum. 
Bize düşen görev elimizdeki tüm imkânları kullanarak gerçekleri dünyaya anlatmak 
için çalışmaktır. Dünyanın her yerindeki vicdan sahibi siyasetçileri, aydınları, medya 
mensuplarını, -bu arada kendi din adamlarımızı- İslam düşmanlığı hastalığına karşı 
harekete geçirmemiz gerekiyor. Bu tehdide maruz kalan tüm toplumların ve ülkelerin 
bir araya gelerek uluslararası alanda güçlü bir iletişim ağı kurmaları şarttır. İnsanlığın 
tamamının huzuru ve güvenliği için hayati öneme sahip İslam düşmanlığının önüne 
geçilmesi çabaları, oluşturulacak ortak akıl mekanizmaları ile yürütülmelidir. Aksi tak-
dirde çok vakit ve enerji harcandığı halde oldukça az neticenin alındığı verimsiz bir 
tabloyla karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır. Dünyadaki mültecilerin çoğunluğunu 
Müslümanlar oluşturuyor. İç çatışmalarda en çok Müslümanlar ölüyor. Sefalet en çok 
Müslümanlar arasında görülüyorsa ortada öncelikle çözülmesi gereken birlik, beraber-
lik ve dayanışma sorunu var demektir. İslam dünyası, kendi arasında vahdeti tesis et-
tiğinde İslam düşmanlığına karşı verilecek mücadelenin kısa sürede neticeye ulaşması 
mümkündür. Aksi takdirde hep konuşulan hep tartışılan ama işe yarar tek bir adımın 
bile atılamadığı mevcut kısır döngü hali sürüp gider. 

Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nun bu doğrultuda yeni bir döne-
min başlangıcına vesile teşkil etmesini özellikle diliyorum. Sempozyuma fikirleriyle 
katkı verecek tüm bilim insanlarına, medya mensuplarına, katılımcılara, bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Bu önemli toplantının düzenlenmesinde emeği geçenleri tekrar 
tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.

SEMPOZYUM ONUR KONUŞMASI
Recep Tayyip ERDOĞAN – Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı





AÇIŞ KONUŞMALARI

Mehmet Nuri ERSOY

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı

Medya ve İslamofobi ilişkisini masaya yatırırken öncelikle İslamofobi’nin ne ol-
duğunu, neden ve sonuç ilişkisi içerisinde ele almak gerekiyor. İslamofobi ifade olarak 
yeni olsa da düşünsel yapısı çok eskidir. Zira Batı medeniyeti, tarih boyunca tek tipçi bir 
zihniyete sahip olmuştur. Farklılıklara kapalı olan bu bakış açısı, kendilerini yücelterek 
üstün görmelerini, diğer toplumları ise aşağı görerek barbar olarak nitelemelerini do-
ğurmuştur. İşte bu zihniyet, bugün yabancı düşmanlığı ve İslamofobi’ye evrilmiştir. 

Bu noktada, İslamofobi’nin temelinin 11 Eylül saldırılarına dayandırılmasının da 
bir çarpıtma olduğunu vurgulamak gerekiyor. Binlerce masum insanın hayatını kaybet-
tiği bu elim olay, söz konusu hastalıklı zihniyeti yeniden yükseltmek için bir basamak 
olarak kullanılmış, İslamofobi kavramı türetilmiş, altını doldurup genelleştirmek adına 
yoğun bir söylem üretimine başlanmıştır. Burada devreye giren en önemli aktörlerden 
biri de şüphesiz medyadır.

Medya araçları insan zihninde bilgi olmadan fikir üretebiliyor ve daha da önemlisi 
bu fikri benimsemelerini sağlayıp savunma eğilimi oluşturabiliyorlar. Zaten araştırma-
larla tespit edilmiştir ki İslamofobik tutumları yüksek olan bireylerin önyargı düzeyleri 
de yüksektir.  Yani bilgi sahibi olmadan peşin hüküm verme karakteri taşımaktadırlar. 
İnsanları bu çizgide tutmak için milyonlarca dolar kaynak tahsis edildiği de gizli saklı 
değildir. Akademik çalışmalar, gerek Amerika’da gerek Avrupa’da bunu, inkara yer bı-



rakmayacak ölçüde ortaya koymaktadır. Siyasi kurumlar ve hepimiz biliyoruz ki devlet-
ler, hükümetler bunu alenen yapmaktadır. 

Tabii burada medyanın sadece gazete, radyo ve televizyon olmadığını gözden ka-
çırmamamız gerekiyor. Yüzlerce milyon dolarlık sinema filmleriyle oluşturulan stereo-
tipler ile İslam’ı ve Müslümanları terörle, şiddetle, insanlık düşmanı olmakla özdeşleş-
tirme çabaları bugün de yoğun şekilde sürmektedir. 

Diğer yandan iletişimde eşik bekçileri olarak tabir edilen kitleyi oluşturan insan-
ların arasında, günümüzde en çok öne çıkanlar fenomen kelimesiyle tanımlanmakta-
dır. Bunu hayatımıza sokan ise sosyal medya mecralarıdır. Sosyal medyadaki tehlike 
belki de diğer hepsinden daha büyüktür. Zira burada sürekli ve tekrar eden söylemler 
kullanılmadan da popülizm üzerinden insanları bir fikrin parçası yapmak mümkün ol-
maktadır. Üzülerek görmekteyiz ki bir metnin, fotoğrafın ya da videonun paylaşılma 
ve izlenme oranı büyüdükçe inandırıcılığı artmakta hatta tartışmasız bir gerçek olarak 
kabul edilebilmektedir. İçerik üreticisi ise bir anda sözü dinlenmesi gereken, güvenilir 
bir kişi konumuna yükselmektedir. Dolayısıyla hem toplumların hem de toplumlar ara-
sı ilişkilerin sağlıklı gelişmesi için sosyal medya içeriklerini doğru değerlendirme ve 
yorumlama becerisinin bireylere kazandırılması çok önemlidir.

Yine çok önemli bir diğer başlık olarak yeni medya diye tanımlanan dijital oyunla-
rın da asla göz ardı edilmemesi gerekiyor. Şiddetin bir haz alma, keyifli zaman geçirme, 
rahatlama unsuru olarak çok küçük yaştaki çocuklardan tutunuz da yetişkin bireylere 
kadar kabul gördüğü ve normalleştirildiği bir çağdayız. Bu, İslamofobik eğilimi de yay-
mak için bir araç olarak kullanılmaktadır. 

Neticede tüm bu mecralar ve içerikler ile toplumlar bilinçli bir şekilde önce ger-
çeklikten tamamen koparılmakta, belli bir amaca yönelik üretilen yalan ve sahte bil-
gilerle düşünceleri dizayn edilmektedir. İslam, terör ve şiddet sarmalında sürekli da-
yatılan çarpık enformasyon, insanlarda zamanla klasik şartlanma oluşturmaktadır. 
Sorgulamadan, araştırmadan kendisine ne verilirse kabullenmektedirler. Bu gerçekler 
araştırmalarla da sabittir. Zira İslam’a ve Müslümanlara yönelik korku ve bundan bes-
lenen diğer olumsuz duyguları hissedenler neden böyle hissettikleri sorulduğunda elle 
tutulur, rasyonel cevaplar veremiyorlar.

Bu gidişata karşı neler yapabileceğimizi ortaya koymalı ve sürekli güncel tutarak 
projelerimizi hayata geçirmeliyiz. Devletimiz siyasi olarak, ürettiği politikalarla bu mü-
cadeleyi en güçlü şekilde sürdürmektedir. Ancak toplum olarak hepimize düşen so-
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rumluluklar olduğunu bilmeliyiz. Güç, nasıl kullanıldığına bağlı olarak daima iki yönlü 
bir araç olmuştur. Medyanın gücü de bu şekildedir. Öyleyse yalana karşı gerçekleri ve 
doğruları aynı mecralar içerisinde ve yoğun şekilde vererek mücadele etmek atılması 
gereken önemli bir adımdır. Şartlandırılmış, sorgulamayan insanların soru sormasına, 
araştırmasına vesile olmak bu alanda ulaşılabilecek en önemli başarıdır. Çünkü insanın 
sorgulayarak, kendi çabasıyla ulaştığı gerçekleri değiştirmek, bu yolla edindiği fikirleri 
sarsmak çok zordur. 

Bizlerin hedefi yalan söyleyenler değil; yalan söylenenlerdir. Bildiği halde çıkarı 
için gerçekleri inkâr edeni ıslah etmek neredeyse imkânsızdır. Ancak bilmeyeni, öğre-
terek doğruya ulaştırmak her zaman mümkündür. Zaten yüce dinimizin bize yüklediği 
vazife de budur. Tebliğ etmek, anlatmak ve bilgilendirmek.

Son olarak kendimize de ayna tutmaktan asla imtina etmemeliyiz. Biz değerleri-
mizi en doğru şekilde yaşayıp, bunları hayatımıza yansıttığımız zaman, her yıl turizm 
kapsamında yüz milyonlarca kişinin ziyaret ettiği İslam coğrafyasında, insanların ger-
çekleri görerek, deneyimleyerek, birebir iletişim kurarak öğrenmesini, anlamasını sağ-
layabiliriz. Sahte ve sanal söylemler somut gerçeklerin karşısında kaybetmeye mah-
kumdur. Ayrıca bilimde, ekonomide, teknolojide ve diğer alanlarda sürekli gelişmek, 
güçlenmek, öncü ve söz sahibi olmak da çok önemlidir. Hani o ıslah olmaz dedikleri-
mizi, kendi çıkar endişeleri içinde doğruya ve gerçeklere mecbur etmek de bu sayede 
mümkün olacaktır.

Sözlerimi Filistin’de, İsrail zulmü altında hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Al-
lah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileyerek bitirmek istiyorum. Yıllardır 
yaşanan bu katliamların bir daha tekrarlanmayacak şekilde durdurulması için ulusla-
rarası toplumun daha fazla gecikmeden adım atmasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaş-
kanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi bugün de Filistin halkının 
yanında bütün gücü ve imkânlarıyla yer almaktadır. Masum kanlarının hesabı er ya da 
geç sorulacaktır.

Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Amacına 
hakkıyla hizmet etmesini diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.
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Prof. Dr. Ali ERBAŞ

Diyanet İşleri Başkanı

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbi’l-âlemin vessalatü vesselamü ala 
rasulina Muhammedin ve ala alihi ve asabihi ecmain. Muhterem Cumhurbaşkanım, de-
ğerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler… Sözlerime başlarken zat-ı devletlerini 
ve tüm kardeşlerimi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rah-
meti, bereketi hepinizin üzerine olsun. 

Yüce dinimiz İslam, getirdiği yüksek ahlaki ilkelerle insanlığın kurtuluşunu temin 
eden ilahi bir nizamdır. Bütün insanlar için can, akıl, din, mal ve nesil özgürlüğünü he-
defleyen barış, adalet ve merhamet dinidir. Kur’an-ı Kerim, dünyada huzur ve barışın 
en büyük teminatı olarak adaleti, ihsanı, merhameti emretmektedir. Yüce Allah estaü-
zübillah; “Ya eyyuhellezine amenudhulu fis silmi kaffeh, ve la tettebiu hutuvatiş şeytan, 
innehu lekum aduvvun mubin. Ey iman edenler, hepiniz topluca barış ve güvenliğe yani 
İslam'a giriniz. Şeytanın adımlarını izlemeyiniz çünkü o size apaçık bir düşmandır.” bu-
yurmaktadır. Bu ayet-i kerime Müslümanları hep birlikte Allah'a teslimiyete ve barışı 
sahiplenmeye davet etmektedir. Dolayısıyla Müslümanlar, inançları gereği dünyadaki 
herkesin onurlu, özgür ve insanca bir hayat yaşama hakkını savunmaktadır. Tarihi sü-
reç içerisinde İslam'ın ilkelerinin hayata rehberlik ettiği dönemlerde yeryüzü, insani 
değerlerle buluşmuş; barış, huzur ve güven hayata egemen olmuştur. İslam'ın gönderi-
liş hikmeti, amacı da zaten budur. Dünyada dengeyi sağlamak, barışı sağlamak; adaleti, 
merhameti gerçekleştirmektir. Ancak; son asır boyunca fiili, siyasi, iktisadi ve kültürel 
açıdan emperyalizme maruz kalan İslam coğrafyasında özellikle İslam'ın değerlerine 
yönelik planlı müdahaleler yapılmıştır. Bu bağlamda son yıllarda İslam'ı karalamaya 
yönelik çabaların İslamofobi kelimesi etrafında yoğunlaştığını görmekteyiz. 

Öncelikle ifade etmeliyim ki İslamofobi, yapay ve sahte bir ifadedir. Zira hiçbir 
olumsuz kelime rahmet dini İslam ile bir araya getirilemez. Ancak; görüyoruz ki bilhas-
sa Avrupa'da İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dili, yazılı ve görsel basında 
ve siyasi söylemlerde sorumsuz bir şekilde kullanılmaktadır. Camilerde ve hayatın her 
alanında Müslümanları hedef alan ırkçı saldırılar ve ayrımcı uygulamalar giderek art-
maktadır. Son iki yılda Avrupa'da sadece camilerimize yönelik 669 saldırı tespit ettik. 
Bu, İslamofobinin İslam karşıtlığına ve İslam düşmanlığına evrildiğinin en büyük gös-
tergesidir. 
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Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler… DEAŞ, FETÖ, Boko Haram, 
Eş-Şebap, El Kaide ve benzeri terör örgütleri İslamofobi endüstrisine malzeme üreten 
örgütlerdir. Açıkça ifade etmeliyim ki güven ve huzur ortamını bozan, terör ve anar-
şiye davet eden hiçbir söylem ve davranışın, merhamet ve adalet dini olan İslam’dan 
referans bulması mümkün değildir. Kaldı ki bu tür oluşumlar en büyük zararı İslam’a 
ve Müslümanlara vermektedir. Kuşkusuz bu yapılar dini hassasiyetlerden değil; sos-
yal, siyasal, ekonomik ve psikolojik yıkımların ortaya çıkardığı şartlardan doğmuş ve 
din istismarıyla beslenmiştir. Nitekim şiddete dayalı örgütlerin diğer dinleri referans 
alan veya seküler saiklerle ortaya çıkan pek çok örneği vardır. Dünya kamuoyuna sor-
mak istiyorum. Bugün yeryüzündeki küresel kaos ve anarşinin en büyük failleri ola-
rak dünyayı özel mülkü zanneden sapkın Siyonist inanış ve kendince Tanrı’yı kıyamete 
zorlayan Evanjelist anlayış sahipleri hangi dinlerin mensuplarıdır? Siyonist inanıştan 
dolayı yani Dünya’yı özel mülkü zanneden Siyonist Yahudilerden dolayı biz Judaizmo-
fobi tabirini kullanıyor muyuz? Genelleme yapıyor muyuz? Ya da Tanrı Krallığını ger-
çekleştirmek için benim de payım olsun diye yeryüzünde kaos çıkaran, terör örgütleri 
kurduran Evanjelist anlayıştan dolayı biz Christianismofobi tabirini kullanıyor muyuz? 
Ya da Myanmar’da Arakanlı Müslümanları öldüren, katleden Myanmar Budistlerinden 
dolayı genelleme yaparak tüm Budistleri içerisine alacak Budizmofobi tabirini kulla-
nıyor muyuz? Kullanmıyoruz, genelleme yapmıyoruz. Bir de Antisemitizm tabiri var. 
Semitizm Samilik demektir. Hazreti Nuh'un oğlu Sam'ın soyundan gelenlere atfen Sa-
milik ya da Batı’daki kullanışıyla Semitizm ifadesi kullanılmaktadır. Esasında Araplar, 
Yahudiler, Aramiler, Süryaniler hepsi Sami’dir. Ancak; özellikle Batı Yahudileri, Batı Av-
rupa Yahudileri bu kavramı sahiplenmişler; Semitizm Yahudi taraftarlığı Antisemitizm 
Yahudi karşıtlığı olarak kullanılmıştır ve şimdilerde Müslümanlar Antisemitik olarak 
değerlendirilmektedir. Hâlbuki Antisemitizmin muhatabı Müslümanlar değildir. 70 yı-
lında Milat’tan sonra, Yahudi yazar Josephus Flavius’un da içinde olduğu o dönemde 
Kudüs'te öyle bir katliam yapılmış ki Romalılar tarafından, oradan kaçabilen Yahudi-
ler ancak 637 yılında Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethetmesi ile rahat etmişler, Kudüs'e 
geri dönmüşlerdir. Daha sonra 1099 yılında, Temmuz 1099’da Haçlılar öyle bir katliam 
yapmışlar ki Kudüs'te, oradan kaçan Yahudiler, 88 sene sonra 1187’de “Sen ki son ehl-i 
salibin kırarak salvetini/ Şark’ın en sevgili sultanı Salahaddini” dediği Akif'in, işte Se-
lahattin Eyyubi Kudüs'ü kurtarıyor ve yeniden Yahudiler oraya geliyorlar. Daha sonra 
1492'de İspanya'da yapılan katliamdan kaçan Yahudilere yine Müslümanlar sahip çı-
kıyor ve 1917 yılına kadar Müslümanların idaresindeki Kudüs’te gayet barış içerisinde 
tüm renklerden, dinlerden, mezheplerden insanlar yaşıyor. Şimdi kim Antisemitik kim 
Semitik dünya kamuoyunun anlayışına bırakıyorum. 
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Bugün yapmamız gereken şey, İslam coğrafyasındaki terör yapılarını ve Batı dün-
yasındaki İslam karşıtlığını ortaya çıkaran sebepleri gerçekçi bir şekilde ele almaktır. 
İslam düşmanlarının ve istismarcı yapıların inanç ve medeniyet değerleri konusunda 
bilgisiz gençleri kandırdığı gerçeğinden hareketle imam hatip okullarımız, ilahiyat 
fakültelerimiz, tüm okullarımızdaki gençlerimize yönelik İslam'ın ilke ve değerlerini 
tüm nesillerimize ve insanlığa en güzel şekilde tanıtmak için var gücümüzle çalışma-
mız gerekmektedir. Medya araçlarını etkin bir şekilde kullanarak İslam'ın hakikatini 
insanlığın idrakine sunmak ve İslam'a düşmanlık yapan tüm unsurlarla hep beraber 
mücadele etmektir. 

Sayın Cumhurbaşkanım, biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm imkânlarımızla 
İslam'a ve Müslümanlara yönelik algı operasyonları ve kara propaganda ile mücadele-
ye devam ediyoruz. Personel eğitimlerimizle halkımıza yönelik vaaz ve hutbelerimizde 
bu konuları özenle ele alıyoruz. Bu kapsamda 18 dilde 40 eser ve 43 broşür yayın-
ladık. Yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca eseri ücretsiz dağıttık. Diyanet televiz-
yonumuzda, radyolarımız ve dijital mecralarımızda toplumun her bir kesimine yöne-
lik yüzlerce özel programlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Fransa'daki sapkın 
derginin yayınladığı çirkin karikatürler üzerine, 2020 yılı Eylül ayında Diyanet İşleri 
Başkanı imzasıyla 124 ülkeden 235 dini lider ve temsilciye mektup gönderdik. İslam 
karşıtı akımlarla mücadele, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da önemli gündemlerinden 
birisidir. Başta din şurası olmak üzere konuyla ilgili pek çok ilmi toplantı, müzakere, 
araştırma yapılmakta; raporlar hazırlanmaktadır. Bu raporlar farklı dillere çevrilerek 
ve dijital ortamlarda yayımlanarak tüm dünya ile paylaşılmaktadır. Afrika Dini lider-
ler Zirvesi, Dünya Müslüman Azınlıklar Buluşması, Avrupa Müslümanları Buluşması, 
Avrasya Müslümanları Buluşması gibi yaptığımız pek çok uluslararası toplantı ve or-
ganizasyonda İslam karşıtlığı ve düşmanlığı konusunu gündem yaptık, müzakere ettik, 
kararlar aldık ve takip ediyoruz. Bu bağlamda Başkanlığımız bünyesinde İslamofobi 
Mücadele Komisyonu oluşturulmuştur. Böylece ilmi ve hukuki zeminde İslam düşman-
lığıyla mücadelemiz daha etkili şekilde devam etmektedir. Bu doğrultuda uluslararası 
organizasyonlar geliştirilip güçlendirilecektir. Barış dininin mensupları olarak, bizler 
elbette çatışma, kaos ve kavgayı değil; çözümü, barış ve insani değerleri esas alacağız 
ve bu yöndeki çaba ve gayretleri destekleyeceğiz. Bu uğurda, her türlü desteğini esirge-
meyen zat-ı devletlerine ve rahmet dini İslam'ın tanınmasına ve yaşanmasına yönelik 
emek ve gayret gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu sempozyumun hayırlı 
neticelere vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Tekrar hepinize en kalbi 
hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olunuz.
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Prof. Dr. Fahrettin ALTUN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 

İslamofobi kavramı, oryantalizmden beslenen İslam düşmanlığının modern çağ-
daki iz düşümü olarak değerlendirilebilir. İslamofobiyi kısaca, “Müslüman karşıtı ırk-
çılık” olarak tanımlayabiliriz. Burada biyolojik farklılıklara vurgu yapan bir ırkçılıktan 
ziyade, kültürel farklılıklar üzerinden inşa edilen bir “kültürel ırkçılık” söz konusudur. 
Bu noktada, İslamofobi sorununun sadece Batılı toplumlara özgü bir durum olmadığını 
da belirtmek gerekiyor.

Bugün ırkçılığın bir versiyonu olarak inşa edilen İslamofobi, küresel bir sorun ha-
line gelmiştir. Hatta İslamofobiyi 21. yüzyılın hâkim ideolojisi olarak tanımlayabiliriz. 
Yerkürenin hem batısında hem doğusunda hem kuzeyinde hem güneyinde İslamofo-
bik eylem ve söylemlere şahitlik ediyoruz. İslamofobinin, tarih boyunca modernleşme 
süreciyle birlikte farklı boyutlar kazandığını ve Batı dışındaki Müslüman toplumlarda 
dahi gözlenir hale geldiğini biliyoruz. Özellikle kolonyal tecrübe yaşamış ya da radikal 
bir modernizasyona tabi tutulmuş Müslüman ülkelerde dahi bu sorunun yoğun bir bi-
çimde yaşandığı gözleniyor.

Batı dünyası dışında kalan Müslüman toplumlarda, modernleşme projelerinde 
katı laikçi bir çizginin benimsenmesi, toplum içerisinde bir “öteki” grubu oluşturulma-
sına neden oldu. Bu kapsamda tepeden inmeci laik modernleşme siyasetinin, dini top-
lumsal hayatın dışına atma girişimleri, dine ait sembol ve simgelerin ötekileştirilmesi 
durumunu ortaya çıkardı.

İslamofobi bugün güneydoğu Asya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar her 
yerde insanların hayatını tehlikeye atan, ayrımcılığı yaygınlaştıran ve Srebrenitsa ör-
neğinde olduğu gibi soykırıma kadar varabilen küresel bir tehdit olmaya devam ediyor. 
Dünyada güncel olarak yaşanan İslamofobik vakalar incelendiğinde durumun vahame-
ti daha net bir biçimde ortaya çıkıyor. Müslüman topluluklar her geçen gün daha fazla 
nefret söylemlerine maruz kalıyor ve her geçen gün İslamofobik saldırıların sayısında 
artışlar yaşanıyor.

2020 yılı verilerine bakıldığında, İslamofobi ve Müslüman karşıtı eylemlerin ciddi 
oranda bir artış gösterdiği görülüyor. Avrupa genelinde ülkelere kısa bir göz attığımız-
da, 2020 yılında Fransa’da, 235’i Müslümanlara karşı olmak üzere 1.142 nefret suçu 
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vakası kaydedildi. Avusturya’da 2020 yılında Müslümanlara karşı işlenmiş 812 nefret 
suçu kayıtlara geçti. İngiltere’de din temelli nefret suçları 2019 yılına göre üçte bir 
oranında artış gösterdi.  Litvanya’da 2020 yılında eşitlik ve inanç özgürlüğü ilkelerine 
karşı işlenmiş 47 suç kaydedildi. Polonya’da ise aynı yıl 557 nefret suçu işlendiği gö-
rüldü. Avrupa genelinde Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarının yalnızca yüzde 
17’sinin belgelenebildiği göz önüne alındığında, Avrupa’daki durumun ne denli endişe 
verice olduğu ortadadır. 

Avrupa Konseyi’nin Haziran 2020’de yayımladığı “İnternetteki Yasa Dışı Nefret 
Söylemleriyle Mücadele” başlıklı rapora baktığımızda da Avrupa’da internet ortamın-
daki nefret söylemlerinin yaklaşık yüzde 10’unun İslam karşıtı unsurlar içerdiğini gö-
rüyoruz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından yayımlanan raporda ise 
Müslümanlara yönelik nefret suçlarının özellikle sosyal medyada büyük oranda arttığı 
vurgulanıyor. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı tarafından Haziran 2020’de yayım-
lanan bir kamuoyu araştırmasında da Avrupa Birliği vatandaşlarının yüzde 22’sinin 
“Müslümanlarla komşuluk etmekten dahi rahatsız olduğu” ve yüzde 21’inin “başörtülü 
bir Müslüman kadını işe almak istemediği” sonucu ortaya çıktı.

Özelikle Batı Avrupa ülkelerinde İslamofobik eylemlerin internet ortamının yanı 
sıra sosyal hayatta da yaygınlaştığı, bazı ülkelerde ise kadınların, dini inancı gereği giy-
diği kıyafetlerle eğitim görmesinin dahi yasaklandığı görülüyor. Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri bu vahim tabloyu şu sözlerle ifade etmiştir: “Avrupa korkunç bir gerçekle 
yüzleşiyor: Antisemitik, Müslüman karşıtı ve diğer ırkçı nefret suçları endişe verici 
oranda artıyor.” İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kasım 2020’de yayımladığı bir raporda da 
Müslüman karşıtlığının, Avrupa’da aşırı sağ grupların kampanyalarında ana unsur ha-
line geldiği ifade edilmektedir. 

Avrupa genelinde artan İslam karşıtı eylemler sonucunda, Müslüman toplulukla-
rın camiye gitmekten dahi korkar hale geldiği ve Müslüman kadınların dini kıyafetler 
giymekten çekindiği bir sürecin yaşandığını görüyoruz. Bu nedenle İslamofobik saldı-
rıya maruz kalan kişilerin günlük hayatta korku ve endişelerinin arttığı ve daha fazla 
güvenliğe ihtiyaç duyduğu da bilinen bir gerçektir. İslam ve Müslüman düşmanlığının 
hakaretten ayrımcılığa, baskıdan fiziki şiddet ve saldırıya kadar tüm boyutlarıyla hisse-
dildiği bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Irkçı ve ayrımcı söylem ve uygulamalara Avrupalı 
bazı siyasetçiler nezdinde sahip çıkılması ise bu tehdidin ölçeğini daha da büyütüyor. 
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Böylesi bir tabloda, İslamofobi ile mücadele kapsamında yenilikçi adımlara ihtiyaç 
duyulduğu aşikardır. Hiç şüphesiz Türkiye, küresel düzeyde İslam düşmanlığıyla mü-
cadelede sorumluluk alarak öncü bir rol üstleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün 
küresel sorunlarda olduğu gibi İslam düşmanlığı ile mücadelenin de öncülüğünü üst-
leniyor; BM Genel Kurulu başta olmak üzere bütün uluslararası platformlarda İslamo-
fobi konusuna özel bir vurgu yapıyor; ırkçı, yabancı düşmanı, ayrımcı ve İslam karşıtı 
eğilimlerdeki yükselişin küresel barış ve huzura en büyük tehditlerden biri olduğuna 
her zaman işaret ediyor. Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasın-
da Müslümanlara yönelik terör saldırısının gerçekleştirildiği 15 Mart’ın BM tarafından 
“İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası Dayanışma Günü” olarak ilan edilmesini de 
yine Sayın Cumhurbaşkanımız teklif etmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de İslam karşıtlığıyla mücadele 
kapsamında Müslüman bireylerin yaşadıkları haksızlıkları ortaya koydukları bir dijital 
platformu Fransızca dilinde hayata geçirdik. Fransızcada “Hayır De!” anlamına gelen 
“DisNon” adını taşıyan bu platformla Müslümanların inançlarından dolayı maruz kal-
dıkları mağduriyetleri kamuoyuna taşıyarak İslamofobi konusunda farkındalık oluş-
turmayı amaçlıyoruz. Çünkü bir sorunun varlığını kabul etmenin, çözümün ilk adımı 
olduğuna inanıyoruz. Eşit ve özgür bir toplumsal yaşama ancak gerçekçi ve cesurca 
bir yüzleşmeyle, yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla erişilebileceğini düşünüyoruz. 
Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımızın defaatle vurguladığı üzere İslamofobinin de 
tıpkı antisemitizm gibi bir insanlık suçu olduğunun kabul edilmesi gerekiyor.

Özellikle belirtmek istiyorum ki biz, İslam karşıtlığının “ifade özgürlüğü” adı altın-
da meşrulaştırılmasına, normalleştirilmesine hiçbir zaman izin vermeyeceğiz.  İslam 
düşmanlığına karşı mücadele ederken, farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü bir 
arada yaşama kültürümüzle dünyaya örnek olmayı sürdüreceğiz.

Ancak her ne kadar Türkiye bu konuda kapsamlı çalışmalar yürütse de İslamofobi 
sadece Türkiye’nin tek başına yok edebileceği bir olgu değildir. İslamofobi ve İslam kar-
şıtlığına karşı uluslararası ve çok boyutlu bir mücadele gerekiyor.  Bu mücadele şüp-
hesiz küresel bir tehdit olan İslamofobinin merkezi konumunda bulunan Avrupa’dan 
başlamalı ve tüm dünya genelinde yaygınlaştırılmalıdır. Nasıl ki İslam düşmanlığı Av-
rupa’da giderek kurumsallaşıyorsa, İslamofobi ile de mücadelede de Avrupa’ya büyük 
bir sorumluluk düşüyor.
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Dünya genelinde Müslümanlarla ilgili üretilen negatif algılarda hem geleneksel 
medyanın hem de sosyal medyanın oynadığı role de dikkati çekmek istiyorum. Yaşanan 
onca acı tecrübeye rağmen, bütün medya ortamlarında ne yazık ki hala İslam karşıtı 
manipülasyonlarla ve Müslümanlara yönelik nefret dolu stereotiplerle karşılaşıyoruz. 
Bu sorun da elbette İslamiyet’e ve Müslümanlara yönelik ırkçı saiklerle oluşturulan sa-
nal imajlardan kaynaklanıyor. Kitleleri nefrete ve düşmanlığa sevk etmekten başka bir 
sonuç doğurmayan bu yaklaşımın örneklerine maalesef özellikle Batılı siyasetçilerde 
de rastlıyoruz.  İçinde bulundukları siyasi tıkanıklığı popülizmle örtmeye çalışan Avru-
palı siyasetçiler, İslam karşıtı eylem ve söylemleriyle hem kendi toplumları için hem de 
tüm insanlık için bir yangına sebep olduklarının idrakine çok geç olmadan varmalıdır.

Hiç kuşkusuz, İslam düşmanlığı, günümüzde sistematik şekilde yeniden üretilen 
formlarıyla sürekli karşı karşıya kaldığımız küresel bir sorun. Dolayısıyla bu çok bo-
yutlu sorunla mücadelede de yeni yol ve yöntemler gerekiyor. Bu tehditle mücadele et-
mek için öncelikle toplum, medya ve siyasetteki algı boyutunda İslamofobi ya da İslam 
düşmanlığının “ırkçılık” çatısı altında değerlendirildiği bir atmosferin oluşturulması 
önemlidir. İslamofobinin, İslam karşıtlığının “bir tür ırkçılık” olarak ifşa edildiği, hukuk 
nezdinde hesap sorulduğu ve maşeri vicdanda mahkûm edildiği bir süreç, küresel bo-
yutta bütün alanlarda algısal bir iyileşmeyi ve tutum değişikliğini de beraberinde geti-
recektir. Dolayısıyla bizim bütün bu alanlarda aktif şekilde güçlü farkındalık çalışma-
ları ortaya koymamız, uluslararası kamuoyunu bu sorunla yüzleştirmemiz gerekiyor. 
Bu doğrultuda kamu kurumlarından akademiye, medyadan sivil toplum kuruluşlarına 
kadar herkese çok önemli sorumluluklar düşüyor. 
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Prof. Dr. Burhanettin DURAN

SETA Genel Koordinatörü

Medya ve İslamofobi, dünyada her geçen gün önemi artan bir konu ve bu işin de 
başı farkındalık. Bu farkındalığa hizmet edecek bir sempozyumda bulunmaktan, buna 
katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. İslam düşmanlığı ya da Müslüman karşıtı 
ırkçılık olarak tanımlanan İslamofobi’nin giderek küresel bir mesele haline geldiğini ve 
tek boyutlu olmadığını görmemiz lazım. Evet, bir yönüyle bir karşıtlık ve düşmanlıktan 
bahsediyoruz ama diğer yönüyle de aslında başta Batı toplumları olmak üzere küresel 
meselelerin, farklılıkların ya da toplumsal bazı korkuların nasıl yönetileceği konusun-
da ciddi sorunlar barındıran bir meseleyle de karşı karşıyayız. Çünkü İslamofobi dedi-
ğimiz şey sadece Batı toplumunda, Hint toplumunda, Çin'de yok. Nüfusunun çoğunlu-
ğunu Müslümanların oluşturduğu ülkelerde de biz İslamofobi örneklerini görüyoruz. 
Bunu, Cumhurbaşkanımızın konuşmasındaki 28 Şubat referansı çok net bir şekilde or-
taya koymuştu. Türkiye, Cezayir, Mısır gibi çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde de bu 
mesele varsa, o zaman aslında biz çok katmanlı bir konuyla ilgileniyoruz demektir. Bir 
yönüyle modernleşme ve sekülarizm; bir yönüyle kaba pozitivizmin insanların zihinle-
rine dercetmiş olduğu bu önyargılar; diğer yönüyle hayat tarzı farklılıklarının, iktidar 
ilişkilerinin bir aracı haline gelmiş olan bir söylem. Bir yönüyle medeniyetler arasın-
daki ilişkiler, belki biraz daha altını kazıdığınızda Haçlı dönemine giden, barbar Müslü-
manlar imajının bize vermiş olduğu bir temelden de bahsediyoruz. Böyle baktığımızda 
oryantalizmi, kolonyalizmi ve Batı’ya verilen bir tepkiyi ve bu tepkinin nasıl mahkûm 
edildiğini birlikte değerlendirmek gerekiyor. Hatta biraz daha ileri giderek ifade ede-
biliriz ki bugün Avrupa'da daha net bir şekilde gördüğümüz ama sadece Avrupa’yla ya 
da Amerika’yla da sınırlı olmayan İslamofobi’nin nasıl siyasi kavgalarla araçsallaştırı-
larak bir yandan Türkofobi’ye ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişiliğinde bir Erdo-
ğanfobi’ye çevrildiğini de görüyoruz. Dolayısıyla, bu çok katmanlı meselenin kendisiyle 
yüzleşmek birçok ülkenin kendi iç meselesi olduğu kadar küresel de bir meseledir. Bir 
benzetme yapmak gerekirse koronavirüs küresel bir meseleydi, bir salgındı ama ne 
yazık ki buna biz, verilen cevaplarda, küresel değil ulusal bir kaygı, platform gördük ve 
hatta bir çekişme gördük.

Bu açıdan baktığımızda, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un çok tehlikeli bir işle 
uğraştığı kanaati ortaya çıkıyor. Gerçi sadece ona has bir çaba değil. Benzer çabayı Al-
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manya’da, Danimarka’da, Avrupa’nın başka ülkelerinde de görüyoruz ama kendisi; “İs-
lam tüm dünyada krizdedir ve İslam radikalizmiyle ve bölücülüğüyle mücadele etmek 
için uğraşıyoruz” dediğinde ve buna dair yasal düzenlemeleri çıkardığında çok önemli 
bir bombanın pimini çekmiş oldu. Bu, evet bir yönüyle baktığınızda Müslüman karşıt-
lığı, Müslümanların değerlerine bir karşıtlık ama sistematik bir kurumsallaşma, bugün 
konuştuğumuz İslamofobi ile mücadelenin kurumsallaşmasının tam zıttı olan İslamo-
fobik kurumsallaşma. Bunun sadece Avrupa’daki, Fransa’daki Müslümanları ötekileş-
tiren, dışlayan bir süreç olmadığını, aynı zamanda kendi içine kapanan bir kıta olarak, 
bir medeniyet olarak Avrupa'nın aleyhine de olduğunu söylemekte fayda görüyorum. 
Böyle baktığımızda evet, giderek artan bir İslamofobik kurumsallaşma var. Hâlbuki tam 
zıttı olmalı. Yani, İslamofobi ile mücadele için bir kurumsallaşmaya ihtiyacımız var. Bu 
tam bir kıskaç; çünkü kendi Müslüman vatandaşlarını ötekileştiren bu yaklaşım aslın-
da giderek merkez siyasetin, sağıyla soluyla, bir radikalleşmeye kendini teslim etmesi 
demek. Böyle baktığınızda da Batı’nın demokrasisi, seküler değerleri, bütün bunların 
hepsi ciddi bir meydan okumayla, bir kaygıyla karşı karşıyadır.

Öncelikle bu meselenin verilerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bunları ka-
patarak bir yere varılamaz; çünkü bu söylem, bir yerden sonra bumerang gibi gider, 
tekrar geriye döner ve sizi vurur. Böyle bakıldığında yasal düzeyde Almanya, Avusturya 
ve Hollanda’daki Türk kurumlarının sistematik bir şekilde suçlanıyor olması, birtakım 
istihbari ve devlet eli aparatlarının tazyiklerine, mobinglerine muhatap kılınıyor ol-
ması da çok ilginçtir. Aynı şeyi SETA olarak da görüyoruz. Yayınladığımız raporlardan 
rahatsız olan birtakım Avrupa devletlerinin, dolaylı da olsa buna tepkiler verdiklerini 
ve orada da ne yazık ki devlet kurumlarının ellerinin göründüğünü söylemek gerekiyor. 
Bütün bu İslamofobik kurumsallaşmaya karşı yapılması gereken şeylerin bölücülük 
olarak ya da bir tehdit olarak karşılanmasının sadece Müslümanlar için değil kendile-
ri için de olumsuz sonuçları olacağı ifade edilmişti. Buna dair bir tartışma da Avrupa 
İslam’ı, Almanya İslam’ı, Fransa İslam’ı, Danimarka İslam’ı şeklinde yürütülüyor. Yine 
Macron’un, Müslümanların değerlerinin bir tür tasfiyeye ya da bir temizliğe tabi tutul-
ması gerektiğini ima eden sözlerini hatırlayacaksınız.  İslam'da reform tartışmasına ka-
dar varacak olan bir tartışma bu aslında ve sistematik olarak bir devletin bunu yapması 
ne kadar yanlışsa, bu devletlerin azınlık konumundaki Müslümanlara devlet eliyle bir 
şeyleri dayatmaya çalışan Avrupalı, Batılı bir devlet konumuna düşmüş olmaları da 
başka bir sıkıntıdır. Böyle bakıldığında kendilerinin üretmeye çalıştığı İslam anlayışına 
uymayanları bölücülükle itham eder, terörle mücadele edilirken hedef olarak gösterir-
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seniz Müslümanları ötekileştirirsiniz. Daha da önemlisi kendi vatandaşlarınız arasın-
daki sağ ve sol popülizmi kontrolden çıkartırsınız. Irkçılığı, nefret suçunu teşvik etmiş 
olursunuz. Bunlarla mücadele etmeyi bırakın, Müslümanların kutsallarına, camilerine, 
başörtülülere yapılan saldırılarla kendi toplumunuzu bir iç savaş ortamına çevirirsiniz. 
Şimdiden bunları söylemekte fayda var; çünkü İslamofobi ile mücadele etmede ciddi 
sorunlar mevcutken şimdi tam tersi bir süreç yaşanıyor. İslamofobi’yi kurumsallaş-
tırmaya çalışan devletler söz konusu ve bunu da en fazla demokratik değerlere sahip 
çıkmasını beklediğimiz ülkelerde görüyoruz. Bu açılardan bakıldığında Müslümanla-
rın güvenlikleştirilmesine son verilmesi gerektiği ve köken ülkelerle işbirliği içerisin-
de Müslümanların yaşamlarının düzenlenmesi gerektiği açıktır. Yani, Avrupalıların bu 
noktaya gelmeleri gerekir. Aksi takdirde mesele bir tarafı İslam karşıtı radikalleşme 
diğer tarafı da Batı karıştı radikalleşme ile sonuçlanan medeniyetler çatışmasını gün-
deme getirecektir. Bu sarmala girmemek için yapılması gereken şey, özellikle Türkiye 
gibi Malezya ve Pakistan gibi ülkelerle işbirliği içerisinde İslamofobi ile mücadelenin 
önünü açmaktır. Bir mış gibi yapmak pozisyonundan çıkmaktır. Şu anki konum biraz 
mış gibi yapmaktır; çünkü biliyorlar ki bu, kendilerine karşı ilk defa Müslümanların 
söylemiş olduğu bir insan hakları meselesi olarak ortaya çıkıyor. Evet, Batı’da, Müslü-
man ülkeleri insan hakları ihlalleriyle eleştirmek çok yaygındır; ama bu defa kendileri 
bu durumla yüz yüzedirler. SETA olarak yayınlanan İslamofobi raporlarını gören bazı 
Avrupalı yetkililerin nasıl çekinerek baktıklarını da ifade etmek gerek; ancak bu ülke-
leri izlemek, oradaki Müslümanların yaşamlarıyla ilgili insan hakları bağlamında katkı 
sunmak da bizim görevimiz. Buna açık olmaları gerekir. Bunu birlikte, işbirliği içeri-
sinde yapmamız gerekir. Aksi takdirde anayasa düzleminde güvence altına aldıklarını 
zannettikleri haklar meselesini kendileri bizatihi ihlal eder konuma düşerler. Şimdi 
atılabilecek adımlar açısından baktığımızda farkındalık en önemli husus ama yeterli, 
somut adımların henüz istenilen noktada olmadığını biliyoruz. Kimi zaman Mescid-i 
Aksa’ya yapılan zulmün, saldırının nasıl meşrulaştırıldığını medyada gördük. Yine si-
yasetçilerin verdiği desteklerde gördük. Bu öyle bir şey ki ülkeler arasındaki iktidar 
kavgalarının dışında tutulması gereken bir insan hakları meselesidir. Böyle ele almaz-
sak dünya çapında küresel bir mesele olarak bununla mücadele edemeyiz. Türkiye’nin 
burada önemli katkıları var. Üniversitelerimizin, düşünce kuruluşlarımızın, YTB gibi 
kurumlarımızın yine aynı şekilde İletişim Başkanlığı, SETA gibi kurumlarımızın yap-
mış olduğu çalışmalar buna çok önemli hizmetler etmektedir. SETA olarak, 2015’ten 
itibaren yayınlamış olduğumuz raporlar yine burada ele alınması gereken konulardır; 
fakat şunu ifade etmek gerek. Bu durumu Avrupa’ya ve Batılılara ve hatta Hintlilere 
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ve Çinlilere, bir araç olarak kullandıklarını göstermek yetmez. Bunun o toplumları da 
ileride çok zora sokacak, Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi kendi geleceklerini tehli-
keye atacak bir süreç olduğunun altını çizmek ve ortak bir işbirliği ile bu mücadelenin 
kurumsallaşmasına katkı vermek uygun olacaktır diye düşünüyorum.
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SUNUŞLAR

Ebubekir ŞAHİN

RTÜK Başkanı

İslam’a ve Müslümanlara yönelik dışlama, ayrımcılık, şiddet, ön yargı ve nefretin 
yaygın bir görünümü olarak İslamofobi ya da son dönemlerdeki kapsayıcı kullanımıyla 
İslam karşıtlığı; yalnızca Batı toplumlarındaki görünümleriyle değil gerek Batı dışı gay-
rimüslim topluluklardaki gerekse de halkının büyük bir çoğunluğunu Müslümanların 
oluşturduğu ülkelerdeki yansımalarıyla, tüm dünyada, son yılların en ciddi psikolojik, 
toplumsal ve politik problemlerinden biri haline gelmiştir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) koordinasyonunda ve Cumhurbaş-
kanlığı İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
(TRT), Erciyes Üniversitesi ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) 
öncülüğünde 25-26 Mayıs 2021 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen I. Uluslararası 
Medya ve İslamofobi Sempozyumu, söz konusu küresel sorunu çok geniş bir pers-
pektifte ele almış, çıktılarıyla ve sürdürülebilirlik kapasitesiyle öncü bir girişime dö-
nüşmüştür.

İslamofobi ile mücadeleyi stratejik gündemlerinin bir parçası olarak gören, Türki-
ye’nin önemli ilgili ve paydaş kurumlarının sempozyum sürecinde yer almaları; hem 
iş birliği ve iletişimle sorunun çözümüne yönelik girişimlerin etkisini ve katma değeri-
ni arttırma hem de konuyla ilgili farkındalığı güçlendirme girişimlerine güçlü bir zemin 
oluşturmuştur.



Sempozyum; konuyla ilgili akademik üretimlerin ve tartışmaların, sorunsalın en 
kritik bileşenlerinden biri olan medyaya odaklanmasına stratejik bir bağlam oluştur-
muş ve bu konudaki politikalara etki edebilecek nitelikte akademik bilgi üretimi yo-
luyla İslamofobi ile mücadele çabalarına ciddi bir katkı sunma potansiyeli ortaya koy-
muştur.

Sempozyumun ilk gününde gerçekleştirilen dört panel; doğrudan medya profes-
yonellerinin gözünden İslamofobiyle mücadelede medyanın rolüne dikkat çekmiş, İs-
lamofobi ile mücadelenin kurumsallaşması çabalarına ışık tutmuş, İslamofobinin Türk 
basınındaki yansımalarıyla birlikte algılanan İslamofobiye odaklanmıştır. Yalan Haber, 
Nefret Söylemi ve Kültürel Irkçılık Kıskacında İslam temasıyla şekillenen akademik 
oturumlarsa İslamofobik ön yargılardan nefret suçlarına, İslamofobi karşıtı çabalardan 
medya örgütlenmeleri ve İslamofobi endüstrisine, oryantalizmden Batı dışı toplumlar-
daki İslamofobiye kadar geniş bir perspektifte sunumlara sahne olmuştur.

Bu bağlamda sempozyumda sunulan bildirilerin, medya ve İslamofobi ilişkisine 
yönelik nitelikli ve özgün bir kaynak eser oluşturmak amacıyla ek bilimsel incelemeler 
ve hakem değerlendirmeleri ile birlikte yayımlanması, sempozyumun kapasite ve po-
tansiyelini daha da belirgin hale getirmek amacıyla önemli bir gereklilik olarak ortaya 
çıkmıştır ve elinizdeki kapsamlı kitap çalışması bu gerekliliğin somut bir çıktısı niteli-
ğindedir.

I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu’na müstesna katkıları ve 
sempozyumu bizzat teşrifleri sebebiyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, sem-
pozyumun koordinasyonuna ve içeriğine katkı sunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT), Erciyes 
Üniversitesi ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) temsilcilerine, 
sempozyuma önemli katkılarda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri-
ne, Türkiye’den ve dünyanın çeşitli üniversitelerinden akademik üretimleriyle katkıda 
bulunan tüm akademisyenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Önemli bir soruna 
yönelik çözüm arayışlarına ciddi katkılar sunacağı inancıyla bildiriler kitabının hazır-
lanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.
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SUNUŞLAR
Prof. Dr. Fatih ALTUN – Erciyes Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Fatih ALTUN

Erciyes Üniversitesi Rektörü

İslamofobi kavramı, İslam’a ve mensuplarına karşı duyulan ön yargı ve ayrımcılık 
temelli korkuyu ifade etmektedir. İslam ve fobi kelimelerinin birleşiminden oluşan ve 
İslam’a/Müslümanlara yönelik negatif düşünce ve eylemleri ifade eden İslamofobi, ya-
bancı düşmanlığı olan xenophobia kelimesi ile ilişkilendirilmekte ve yabancılara karşı 
duyulan korku, düşmanlık gibi anlamlarla benzerlik göstermektedir. 

İslamofobi, farklılığa sahip kişilere, herhangi bir gerçekliğe dayanmayan, ötekiyi 
yok etme kaygısı üzerine inşa edilen, olumsuz kelime ve kavramlarla çerçevelenen ba-
kış açısını yansıtan yabancı korkusu ile ilişkilendirilse de esasında İslam dininden ve 
Müslümanlardan kaçma, kaçınma ve korkma tutum ve davranışlarını ihtiva etmektedir. 
Müslümanların temel haklarını ihlal edici bir yaklaşımı içeren ön yargıya dayalı İsla-
mofobik bakış açısı ve tutumlar; Müslümanlara yönelik sosyal, politik, ekonomik ve 
kültürel alanlarda ayrımcılık, dışlama, şiddet, ötekileştirme ve nefret söylemi gibi suç 
unsurlarına yol açmaktadır. 

Küresel bir sorun haline gelen ve özellikle Batı ülkelerinde sosyal hayatı tehdit 
edici bir görünüme ulaşan İslamofobik algının, tutum ve eylemlerin arka planında ise 
İslam karşıtı bakış açısının olduğu ifade edilebilir. İslam karşıtlığı, aynı zamanda İs-
lamofobinin siyasal/politik/teolojik alt yapısına gönderme yapmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında da İslamofobiyi; korkuyu, nefreti, aşağılamayı, bilinçli/kurumsal bir şe-
kilde koordine edilen kültürel ırkçılığı ifade eden İslam karşıtlığının, sosyal, siyasal ve 
ekonomik hayattaki görünümü/dışavurumu olarak sosyal-psikolojik bir vaka şeklinde 
çerçevelemek mümkündür. 

İslamofobi kavramı, 11 Eylül 2001’den sonra literatürde daha yoğun bir şekilde 
görünür olmaya ve uluslararası gündemi meşgul etmeye başlasa da İslamofobik söz ve 
eylemleri kışkırtan bir bakış açısı olan İslam karşıtı yönelimleri, oldukça eski tarihlere 
götürmek mümkündür. Batı düşüncesinin bilinçli olarak kurguladığı ve inşa ederek sü-
rekli ürettiği İslam karşıtlığının düşünsel arka planı Doğu-Batı ayrımına kadar gitmek-
tedir. İslam’ın, Batı karşısında Doğu’nun dini olarak; teolojik/politik ve ekonomik bir 
düşman olarak konumlandırılması ve Doğu’nun oryantalist bir perspektifle yorumla-
narak çerçevelenmesi İslam karşıtlığının ilk örnekleridir. Özellikle Doğu devletlerinin 
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siyasal güç kazanması bu karşıtlığı tetiklemiş, İslam’a ve Müslümanlara yönelik teolojik, 
politik ve kültürel alanlarda negatif içerikli, düşmanlığa ve nefrete dayalı düşünsel üre-
timler gerçekleştirilmiştir. 20. yüzyıla kadar devam eden bu teorik üretimler, Batı ülke-
lerinin Müslümanlarla temaslarında görünür hale gelmiş ve o zamana kadar düşünsel 
görünüme sahip İslam karşıtlığı, sosyal hayatta İslamofobik tutum ve eylemler olarak 
yeni alanlar kazanmaya başlamıştır. Bu durumun somut örneklerini, İslam coğrafyası 
üzerindeki güç mücadeleleri ve Müslümanların Batı’ya göç etmesi süreçlerinde gör-
mek mümkündür. Bu süreçlerin sonrasında üretilen kitaplarda ve sanat ürünlerinde 
ön yargıya dayalı negatif içerikli, alaycı, korkutucu, gerici gibi kavramlarla tanımlanan 
Müslümanlar, Batılıların komşusu olmaya başlamış, sosyal hayatta etkileşim kurdukla-
rı bireyler haline gelmişlerdir. Devamında gerçekleşen İran İslam Devrimi ile İslam’ın 
siyasal düzlemde görünür hale gelmeye başlaması, Soğuk Savaş’ın ardından yaşanan 
11 Eylül 2001 olayları ile İslam dininin terör ve şiddet eylemleri ile ilişkilendirilmesi, 
tarihsel hikâyelerden beslenen negatif betimlemelerin, anlatımların yeniden üretilme-
sine ve İslam’ın/Müslümanların güvenlik sorunu haline getirilerek hedef gösterilmesi-
ne sebep olmuştur. Orta Çağ’dan bu yana oluşturulan kara propagandalar, basmakalıp 
yargılar ile üretilen İslam karşıtlığı, yakın dönemdeki siyasal ve politik olaylar sonrası 
biçim değiştirmiş, negatif her türlü olaylar ve eylemler, İslam dini ile ve Müslümanlarla 
ilişkilendirilmiştir. İslam dini ve Müslümanlar Batılı perspektifle kategorilendirilmiş, 
aynı zamanda siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta hedef gösterilmiştir. Bu hedef gös-
terme ise İslamofobik tutum ve eylemlere zemin hazırlamıştır.  

İslamofobik bakış açısının, söylemlerin ve politikaların oluşmasında şüphesiz 
medyanın büyük bir etkisi bulunmaktadır. Özellikle uluslararası medyada sıkça karşı-
laştığımız İslamofobik içerikler bu durumun en önemli göstergesidir. Terör ve şiddet 
olaylarını sürekli olarak İslam dini ve Müslümanlarla ilişkilendirerek gösteren tele-
vizyon programları, dergi ve gazete haberleri; Müslümanları şehvet düşkünü, gerici, 
yobaz, barbar olarak resmeden ve çeşitli tiplemeler üreten sinema yapımları; kriz dö-
nemlerinde haber haline getirilen ve basmakalıp yargılarla çerçevelenen Müslüman-
larla ilgili yapımlar; İslam dinine ait kelime ve kavramların, İslami giyim ve görünüme 
sahip Müslümanların radikalize edilerek terör ile ilişkilendirilip sunulduğu bilgisayar 
oyunları; temel insan haklarına aykırı içerikler üreten mizahi yayınlar, İslamofobinin 
üretiminde medyanın işlevsel karakterini açık bir şekilde göstermektedir. 

Sosyal ve siyasal hayatı olumsuz etkileyen ve küresel bir sorun haline gelen İsla-
mofobi, bilimsel ve politik ortamlarda konuşulan ve tartışılan bir mesele olarak varlığı-
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nı sürdürmektedir. Bu sorunu ele alan ve medya ile ilişkiselliğini tartışan çalışmaların, 
bilimsel organizasyonların önemi ise giderek artmaktadır. Bu noktada ulusal ve ulus-
lararası kamuoyunun dikkatini çekme, bu probleme yönelik çözüm önerisi getirebilme 
çabaları oldukça önem arz etmektedir. 

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Ku-
rulu, Diyanet İşleri Bakanlığı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu gibi önemli kamu 
kurumlarının İslamofobi ile mücadele çalışmaları dikkat çekmektedir. İslam karşıtlığı 
ve İslamofobi ile mücadele hususunda yapılan bu çalışmalara ek olarak Üniversitemiz 
bünyesinde yer alan Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 
sürece yönelik farkındalık çalışmalarına temel oluşturacak akademik bilgi birikimine 
katkı sunmaya çalışmaktayız. 

İslamofobinin etraflıca ele alınması, tartışılması ve İslamofobi ile mücadele husu-
sunda yapılacak politikalara çözüm önerileri sunabilmesi amacıyla yayınlanan bu eser, 
Üniversitemizin akademik koordinasyonunu üstlendiği I. Uluslararası Medya ve İsla-
mofobi Sempozyumu’nda sunulan çalışmaları ihtiva etmektedir. Eserin hayırlara vesile 
olmasını, İslam karşıtlığıyla mücadele çabalarına güçlü bir akademik zemin teşkil et-
mesini diliyor, başta Sempozyumu açılış konuşmasıyla onurlandıran Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere katkılarıyla eseri zenginleştiren tüm ya-
zarlara, Sempozyumun düzenlenmesine ve koordinasyonuna katkı sunan tüm kurum 
ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür ediyorum. 
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Bir Dezenformasyon Alanı Olarak İslamofobi
Hasan DOĞAN1

1. İslamofobi Kavramı

1.1. İslamofobi mi İslam Karşıtlığı mı İslam Düşmanlığı mı?

Nevroza dönüşmüş korku saplantıları için “fobi” ifadesinden yararlanılmaktadır. 
Buna göre ilk defa ‘islamophobie’ şeklinde Alain Quellien tarafından 1910’da Paris’te 
yayınlanan “La Politique Musulmane dans l’Afrique Occidentale Française” adlı eser-
de kullanılmıştır.2 Ardından 1922 yılında oryantalist Etienne Dinet’in bir çalışmasında 
yer aldığı ileri sürülen, ancak 1980’lerden itibaren yoğun biçimde tedavüle sokulduğu 
görülen İslamofobi, Batı’da İslam ve Müslümanlara dair negatif algı ile duyulan kor-
kuyu anlatan bir kavramdır. Gelinen noktada artık gözlemlediğimiz olay ve yaklaşım-
ların çoğunu İslamofobi kavramı ile tanımlamak kâfi gelmemekte, bunun yerine “Anti 
İslamizm”, “İslam karşıtlığı”, “İslamodium” veya “İslam düşmanlığı” gibi ifadeler, resmi 
daha doğru yansıtmaktadır.

1 Doç. Dr., Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi 
2 Alain Quellien, La Politique Musulmane dans l’Afrique Occidentale Française, Emile Larose, Paris 

1910, s. 152.

GİRİŞ YAZISI
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1.2. Batı Medeniyeti’nin Ötekileştirme Politikası Bağlamında İslamofobi 
Kavramı

Batı’nın İslam’a dair tehdit algısı aslında yeni değildir. Müslümanların Roma ile 
komşu hale gelmesi, Endülüs Emevileri ile karşılaşmaları, Haçlı Seferleri ile ortaya çı-
kan etkileşim ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa içlerine kadar yerleşmiş olmasıyla doğan 
ilişki, bu algının evrilmelerinde kilometre taşlarıdır. Tehdit algısının katkısı ve beslenen 
düşmanlığın itici gücüyle kaleme alınmış eserlerde, örneğin Şamlı Johannes (Damasce-
nus) (645-750)’un “Sapkınlıklar Üzerine”, Embricho’nun “Hz. Muhammed’in Hayatı”, 
Guibert de Nogent’in “Franklar Yoluyla Tanrı’nın Eylemleri”, Vincent de Beauvais’in 
“Tarihin Aynası”, Dante’nin İlahi Komedya” adlı kitapları ve daha nicelerinde İslam di-
nine aslı astarı olmayan ithamlarda bulunulmuş, insanların zihinleri zehirlenmiştir.3

17. yüzyılda güçlenen egzotizm, 19. Yüzyılda zirve yapan oryantalizm, 20. Yüzyılda 
şaha kalkan emperyalizm ve şimdi İslamofobinin, İslam karşıtlığının harareti birbirini 
tamamlayan zincirin halkaları görünümü vermektedir.

İran devriminin, kavramın yaygınlaştığı süreçte bir dönüm noktası olduğu belir-
tilebilir. Ancak Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle beraber Batı’da Komünizm tehlikesinin 
yerine açıkça İslam’ın yerleştirilmeye çalışıldığı dikkat çekmektedir. Bu dönemde Hun-
tington gibi çok sayıda yazar, teorisyen İslam’ı bir çatışma kaynağı olarak nitelemek-
ten geri durmamıştır. Bilhassa 11 Eylül’den sonra İslamofobi’ye dair büyük bir sıçrama 
yaşanmış ve kavramın içeriğinde olumsuzluğun giderek derinleştiği gözlemlenmiştir. 
DEAŞ ile ilgili haberler, efsaneler ve kan dondurucu infaz sahneleri İslamofobiyi zir-
veye taşımıştır. Charlie Hebdo ile de söylemler bambaşka bir yere savrulmuştur. Ge-
çirdiği serüvende kavram artık bir duygunun, bir korkunun ifadesi anlamının ötesine 
atlayarak -Nathan Lean’ın ifadesiyle-, ırkçı siyasetçilerin ve nefret söyleminde bulunan 
medya uzmanlarının da içerisinde bulunduğu bir endüstriye dönüşmüştür.4.

2. İslam Karşıtlığının Dayandığı Zihin Dünyasını İnşa Eden Temel Kaygılar

İslamofobi kavramının tümüyle laboratuvar ürünü veya yapay bir gündem olduğu-
nu söylemek mümkün müdür? Kavram tamamen hayallere, vehimlere dayanan bir at-
mosferde yeşermemiştir elbette. Bu anlamda Müslümanların Batılıların zihninde olu-
şan yanlış algılara dair sorumluluğu sorgulanmaya muhtaç bir konudur. Empatik bir 
bakış açısıyla sıradan bir Batılı’nın İslamofobik zihniyetini temellendirirken çok sayıda 
kulağa makul gelebilecek argüman ileri sürebileceğini tahmin edebiliriz.

3 Selçuk Kırtepe-Esra Öztunç, “İslamofobi Kavramı Yerine İslamodium Kavramı”, Tokat İlmiyat Dergisi 
8/1 (Haziran 2020), s. 168-169.

4 Nathan Lean, İslamofobi Endüstrisi, DİB Yay., Ankara 2015, s. 40.
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Öncelikle Müslümanlar ve mensup oldukları kültürler bir bütün olarak değerlen-
dirilmekte, çoğu zaman kültürel dinamiklerle dini olanlar ayırt edilememektedir. Ay-
rıca Müslümanların bireysel ve toplumsal anlamda İslam’ın özünde yer almayan veya 
kaynağını dinden almayan, hatta bazen İslam’ın yasakladığı kimi davranış ve uygula-
malarının Batı’daki İslam anlayışının yanlış biçimde oluşmasında büyük rolü bulun-
maktadır.  

Yaşanan kültür çatışmaları çoğu zaman Müslümanların diğer kültürlerden etkilen-
medikleri ve beraber yaşamaya dair bir kültürel alt yapıya sahip olmadıkları şeklinde 
yorumlanmaktadır. Oysa Afrikalı bir Hristiyan ile Avrupalı bir Hristiyan’ın da aynı dini, 
aynı hayatı çoğu zaman oldukça farklı biçimde okudukları göz ardı edilmektedir.

Öte yandan İslam, şiddeti körükleyen, terörü destekleyen, bütünüyle saldırgan bir 
inanç sistemi olarak algılanmaktadır.5 Özellikle İslam dünyasında bitmek bilmeyen iç 
savaşlar, çatışmalar, bu algının meydana gelmesinde etkili olmuştur. Keza Müslüman 
ülkelerde yaşanan ekonomik sefalet, seçme seçilme imkânına, adalete erişimdeki sı-
kıntılar İslam’a ve Müslümanlara karşı tedirginliği artırmaktadır.

Ayrıca Batı’da yaşayan kimi Müslümanların ekonomik ve sosyal koşulların da et-
kisiyle suça eğilimli, eğitimsiz, kavgacı, toplumsal yaşama uyum sağlayamayan bireyler 
olarak nitelendirilmesi olumsuz kanaatlere zemin teşkil etmektedir.

Bu çerçevede İslam ve Müslümanlara karşı var olan korkuyu körükleyen yaklaşım 
birbirine bağlı iki takıntılı ruh halini doğurmaktadır.

• Göçmen Müslümanların geldikleri coğrafyada kültürel bir işgal gerçekleştire-
cekleri kaygısı

• Müslümanların hızla çoğalarak başta kendi ülkeleri olmak üzere tüm dünyayı 
ele geçirecekleri endişesi.

3. Bir Algı Operasyonu ve Dezenformasyon Konusu Olarak İslamofobi

İslamofobi, işte bu tür olumsuz gerekçeler, bilgi ve iletişim eksikliği zemini üze-
rinde yükselen, yalan ve abartılı haberlerle beslenmiş bir senaryo olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Müslüman bireylerin ve toplumların inançları, geçmişleri ve dolayısıyla 
kendileriyle ilgili ortaya atılan iddiaları, ön yargıları çürütebilecek bir medya gücüne 
sahip olmamaları, maruz kaldıkları algı operasyonunu daha başarılı, fotoğrafı ise daha 

5 Abdulkadir Gölcü- F. Betül Aydın Varol, “Yükselen Bir Trend Olarak İslamofobi Endüstrisi: Amerikan 
Medyasına Yönelik Araştırmaların Bir Panoraması”, Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, s. 74-75; 
Runnymede Trust, İslamofobi: Hepimiz İçin Bir Tehdit (Islamophobia: A Challenge For Us All) Raporu, 
1997, s. 5.
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dramatik hale getirmektedir. Kitlelere İslamofobi benimsetilmeye çalışılırken, devlet 
organlarına ve mevzuata da kalıcı ve sorunlu girdiler yapılmaktadır.6

İslamofobinin kitlelerce sindirilmesi ve içselleştirilmesi için erişimi kolay medya 
enstrümanlarından yararlanılmaktadır. Bilhassa haberler, filmler, çizgi film ve animas-
yonlar, bilgisayar ve konsol oyunları ile sosyal medya içerikleri, verilmek istenen mesa-
jı masum zihinlere taşımakta lokomotif rol oynamaktadır. 

Yapılan bir araştırmaya göre, ABD’de 11 Eylül terör saldırısının ardından 2011 
yılına kadar 11 Müslümanın karıştığı muhtelif eylemler neticesinde 33 kişi yaşamını 
yitirmiştir. Ülke genelinde aynı dönemde çeşitli sebeplere bağlı olarak gerçekleştirilen 
150 bin cinayet işlendiği dikkate alınırsa, bu 11 kişi üzerinden Müslümanlara yönelik 
başlatılan operasyonel haber, film ve benzeri yapımlarla meydana getirilen manzara 
oldukça ürkütücü orantıdadır. Örneğin Amerikan medyasının 2010 yılında servis ettiği 
haberlerin ilk beşinden dördü doğrudan veya dolaylı biçimde İslam ve mensuplarıyla 
ilgili konuları ihtiva etmiştir. Aynı dönemde tedavüle sokulan çok yönlü kampanya ile 
nüfusun %1’i etmeyen 3 milyon Müslüman, ABD’de büyük çileler ve gayri insani mua-
meleler ile yüz yüze bırakılmıştır. 7 

İstismar edilen, abartılan ya da bütünüyle manipüle edilen olaylar üzerinden bes-
lenen İslamofobik retorik, küresel ağ sayesinde başta ABD ve Avrupa olmak üzere tüm 
dünyada hızla kullanıma sunulmaktadır. Bunun için ciddi kaynaklar ayrılmış ve ulusla-
rarası iş birliği zeminleri meydana getirilmiştir.8

Sosyal medyanın bu denli yaygın olmadığı 2008 yılında “Obsesyon (Saplantı): Ra-
dikal İslam’ın Batı’ya Yönelik Tehdidi” adlı belgeselin 28 milyon kopyasının, 70 farklı 
Amerikan gazetesi tarafından ücretsiz dağıtılarak İslamofobik yaklaşıma destek veril-
mesi bu konuda çarpıcı bir örnektir.9 

“Kara Şahin Düştü”, “Ölümcül Tuzak”, “Son Kalan”, “The Stone Merchant (Taş Tüc-
carı)”, “Out of Reach”, “Dracula Başlangıç (Dracula Untold)”, “Kurtlar İmparatorlu-
ğu”, “Savaş Köpekleri”, “13 Saat Bingazi’nin Gizli Askerleri”, “Krallık (The Kingdom)”, 

6 Temelinde açıkça bir eşitsizlik barındıran İslamofobik düşünce, çoğulculuğu, din ve vicdan 
özgürlüğünü ihlal etmekte bir sakınca görmemektedir. Başörtüsü yasağı, Camiiler ile ilgili kısıtlayıcı 
düzenlemeler, erkek çocukların sünnet edilmelerini engellemeyi hedefleyen çalışmalar bu konuda 
örnek verilebilir. Bkz. Abdülkadir Yıldız, İslamofobi’nin Hukuk Yönü: Özgürleştirme (!) ya da Ehlileş-
tirme Aracı Olarak Hukuk, I. International Social Sciences and Muslims Congress / ISSMC-2016, s. 3-6.

7 Gölcü-Varol (Pew Research Center’ın 2016 ve 2011 Raporları) , s. 82-83
8 Center for American Progress yayınladığı “Fear Inc.: Amerika’da İslamofobi Ağının Kökleri”, 2015, s. 54.
9  Lean, 2015, s. 136.
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“Londra Düştü” gibi yüklü mali kaynaklarla hazırlanan çok sayıda prodüksiyonda açık-
ça İslamofobik konsept, ifade ve sahnelere yer verilmiştir.10

Bilgisayar oyunlarında doğrudan, imgelerle veya subliminal biçimde Müslüman 
kimliği düşman, kötü karakter olarak lanse edilmektedir. Bu konuda Gençlik ve Spor 
Bakanlığımızın hazırladığı “Bilgisayar Oyunlarında İslamofobi” adlı çalışma, çocuk-
ların ve gençlerin karşı karşıya olduğu ürkütücü durumu gözler önüne sermektedir. 
Çalışmada örnek olarak verilen “Guitar Hero”, “Devil May Cry”, “Resident Evil”, “Call 
of Duty”, “Counter Strike”, “Serious Sam”, “Clive Barkers Undying”, “Zack & Wiki”, “Ayo 
Dance”, “Muslim Massacre”,  “Bomb Gaza”, “Minaret Attack”, “Tekken Tag Tournament”, 
“Little Big Planet”, “Command Conquer Generals Zero Hour”, “Faith Fighter”, “Wolfte-
am” gibi çok sayıda popüler oyun adeta İslamofobi kodlaması yapmaktadır.

Sosyal medyada da çok sayıda asılsız, nereden geldiği belirsiz haber, görüntü ve 
yorumlarla –muhtemelen yapay zeka destekli biçimde- beyin yıkaması yapılmaktadır. 
Örneğin binlerce tıklama almış asılsız bir habere göre Pakistan Müftüsü fetva vermiş, 
“çöller Allah’ındır, dileseydi çölleri ağaçlandırırdı” diyerek ağaçlandırmaya karşı Müs-
lümanları tepki vermeye çağırmıştır. Görüntülerde Müslüman olduğu düşünülen bir 
kitlenin Pakistan Müftüsü’nün fetvasından hareketle öfke ve hiddetle ağaçları söktü-
ğü dikkat çekmektedir. Aslında olay bir dezenformasyon vakasından ibarettir. Nitekim 
olayın özünde tarım arazisine, sahiplerinin rızası hilafına ağaç dikimi yapılmış, arazi 
sahipleri de bu uygulamayı protesto etmiş, bu ağaçları sökmüştür. Olayın “Biriniz elin-
de bir fidan olduğu halde iken kıyamet kopsa dahi gücü yeten o fidanı diksin”11 diye 
seslenen Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği İslam diniyle de, zaten olmayan bir fetvayla da 
alakası bulunmamaktadır. Ancak görüntüleri izleyip altındaki bilgiyi okuyanların zih-
ninde Müslümanların ağaç dikmeye bile tahammül edemeyen çevre düşmanı bireyler 
olduğu imajı çizilmiştir. 

Süreç içinde her hangi bir zihinsel direncin devreye girmesine karşı ise hedefin 
İslam ve ılımlı mensupları değil, radikal, köktenci ve şiddet yanlısı Müslümanlar ol-
duğu makul gerekçesi ileri sürülmektedir. Bu konuda Sayın Macron’un İslam dini ve 
mensuplarını inciten İslamofobik yaklaşımlarını temize çıkarmaya çalışırken Financial 
Times’a gönderdiği mektuptaki şu ifadesini bir örnek olarak zikredebiliriz:

10 Mahmut Yavuz Türkmen-Meral Özçınar “11 Eylül Sonrası Hollywood Sinemasında İslamofobinin Ye-
niden Üretimi”, Erciyes İletişim Dergisi, Cilt 7 Sayı 2, Temmuz 2020, s. 1331-1338; Gölcü-Varol, s. 79-
80.

11 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned (el-Mevsûatü’l-Hadîsiyye), Tahkik: Şuayb-el-Arnavut, Müessese-
tü’r-Risâle, Beyrut t.y.,XX, 296 (Hadis No: 12981)
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“Biz İslam ile değil, İslamcı ayrılıkçılık ile mücadele ediyoruz.”12

Beslenen, büyütülen ve sonra da kontrol edilemez hale gelen İslamofobi, başlı 
başına bir terörün kaynağına dönüşmüştür. Kitlelerini İslam’a ve mensuplarına karşı 
mütemadiyen kışkırtan veya tahriklere göz yuman Batılı ülkelerde yaşanan İslamofo-
bi temelli terör saldırıları, bireysel ve çoğu zaman da psikolojik sorunlarla yapılmış 
eylemler olarak tanıtma çabaları ise adeta insan aklıyla dalga geçmektir. Örneğin 15 
Mart 2019’da, Yeni Zelanda Christchurch kentinde Nur Camii ve Linwood İslam Mer-
kezi’ne yönelik terör saldırılarında biri Türk vatandaşı olmak üzere 51 kişi yaşamını 
yitirmiştir. Norveçli terörist Andres Breivik’in 2011’de gerçekleştirdiği ve 60 kişinin 
ölümüyle sonuçlanan kan dondurucu eyleminden etkilendiğini belirten Terörist Bren-
ton Tarrant’ın geride bıraktığı manifesto, saldırının ardında akli melekelerini yitirmiş 
bir beynin değil, tipik bir saplantılı İslamofobik ruh halinin olduğunu ortaya koymak-
tadır.13 22 Mart 2017’de Londra’da 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı tereddütsüz 
ve haklı biçimde terör olarak niteleyen BBC, Yeni Zelanda’da bahsi geçen ve 49 kişinin 
yaşamını yitirmesine malolan cami saldırısını terörist eylem olarak zikretmemiştir. Da-
ily Mirror’un saldırıyla ilgili haberinde katilin bebeklik fotoğrafına yer vermesi ve üs-
tüne üstlük altına da teröristin eşinden dostundan alıntıyla “melek çocuk” ve “çocuklar 
için ücretsiz spor programları sunan sevimli bir kişisel antrenör” ancak “son yıllarda 
yaptığı seyahatler sırasında bir şeylerin kendisini değiştirdiği” ifadelerine yer vermesi, 
aslında çok da şaşırtıcı bir durum değildir.14

Yine Randolph Linn isimli bir Amerikalı, FOX News’te Müslümanları terörist bi-
çiminde tanıtan haberleri izledikten sonra ciddi anlamda öfkelendiğini ve sonrasında 
da Ohio Camii’ni ateşe verdiğini anlatırken “Ne zaman haberleri izlesem Müslümanla-
rın Amerikalıları öldürmeye çalıştığını görüyorum. Haberlerde sürekli Müslümanların 
terörist olduğu anlatılıyordu. Bana kalırsa da hepsi terörist” ifadelerini kullanmıştır. 
Yargıç Jack Zourhary’ın “Herhangi bir Müslüman tanıyor musunuz veya İslam dini hak-
kındaki bilginiz nedir?” sorusuna aynı kişi, hiçbir Müslüman tanımadığını ve İslam’a 
dair tüm bilgilerini Fox News ile bir radyodaki yayınlardan edindiğini söylemiştir.15 

12 Letter: France is against ‘Islamist separatism’ — never Islam | Financial Times (ft.com) 
13 Gülperi Güngör, İslamofobi̇ İle Mücadele Gün (avim.org.tr)
14 BBC’nin eski editörlerinden Rifat Jawaid bu duruma tahammül edemeyerek “Eski bir BBC editörü 

olarak göz kamaştırıcı şekildeki taraflı yayınlarınızdan inanılmaz derecede hayal kırıklığı duyuyo-
rum. Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları saldırıları terör saldırısı olarak nitelemesine rağmen 
televizyonunuz ve editörleriniz için bu sadece bir cami saldırısı! Utanç verici!” demiştir.  Bkz. Yusuf 
Devran- Mesut Tanır, “İslamofobinin Yayılması: Inside The Koran Örneği”, Kocaeli Üniversitesi Sosya
l Bilimler Dergisi,  KOSBED, 2019, Sayı 38, s. 170.

15 Devran-Tanır, s. 169-170.
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Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde (10 Mayıs 2021 tarihinde) İsrailli yerle-
şimcilerin Mescid-i Aksa’nın mahremiyetine tasallutuna karşı direnç gösteren Filistinli-
lere, İsrail güvenlik güçleri orantısız ve gayri insani biçimde şiddet uygulamış, Mescid-i 
Aksa işgal edilmişti. İşgale son verilmesi için çağrıda bulunup süre tanıyan Hamas’ın 
roket atışları, büyük ölçüde İsrail demir kubbesinde karşılanmış, bazı roketler, Batı Ku-
düs’te Yahudilerin yerleşim yerlerine isabet etmişti. Hemen sonrasında havalanan İs-
rail jetleri ise Kuzey Gazze’de sivillerin yaşadığı yerlere yönelik büyük bir bombalama 
yapmış, ilk saldırıda 3’ü çocuk 20 sivil hayatını kaybetti. Konuya projeksiyon çeviren 
Bild gelişmeler sonrasında Filistinlilerin maruz kaldığı zulme iltifat göstermeksizin Fi-
listinlilerin terörist saldırılarında bulundukları haberini yapmıştır. 

“İsrail’e karşı roket terörü” şeklindedir.  Aynı hadiseler için Tagesschau (TAAGIS 
ŞAUV)

“Hamas İsrail’e roketlerle saldırıyor” ifadesini kullanmayı tercih etmiştir. Fox News 
ise

“Binlerce Yahudi Kudüs Günü’nü kutlarken, Pazartesi akşamı Hamas roketlerle sal-
dırdı” başlığını kullanmıştır.

Görüldüğü üzere, İslamofobi korosu, Müslümanların şiddet eğilimli, hatta şiddet 
bağımlısı olduğu savından asla ödün vermemekte, aynı yalanı binlerce ağızdan binler-
ce defa tekrar ederek zihinlere yerleştirmeye çalışmaktadır.

4. İslamofobi ve Dezenformasyon

İslamofobi, dezenformasyon-mezenformasyona, büyük oranda kurgulara dayalı 
bir projedir. Yalan haber, dezenformasyon ilk insandan bu yana insanoğlunu zehirleyi-
ci, tehlikeli bir niteliğe sahiptir. İlk insanları manipüle eden asılsız bilgi, dezenformas-
yonun ilk hali olarak değerlendirilmektedir. 

Dezenformasyon, yalan haber ve iftira ile daha önce de mümin insanlar sindiril-
meye, bastırılmaya çalışılmıştır. İlk Hristiyanların Roma İmparatorluğu’nda itibarsız-
laştırılması, onlara karşı bir korku ve nefret duygusunun büyümesi için ensest ilişki, 
çocuk cinayeti ve yamyamlık yapmak gibi suçlamalarla itham edilmesi, bu konuda anı-
labilecek çarpıcı bir örnektir. İş öyle bir noktaya varmıştır ki, doğal afetlerin sebebi bile 
ilk Hristiyanların günahları olarak algılanmaya başlanmıştır. Tarih, çekilen ıstırapların 
yanında Antakya’lı Theophilus’un, Tertullian’ın, Tatianus’un, Athenagoras’ın, Origenes 
ve diğerlerinin, apolojiler, savunmalar kaleme alarak bu dezenformasyona karşı elde 
olan imkânlarla cevap yetiştirmeye çabaladıklarına şahit olmuştur. Athenegoras, sa-
vunmasında bir insanın ahlâki kişiliği dikkate alınarak ve bireysel olarak değerlendi- 
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rilmesi ve ispatlanmamış ithamlar karşısında hoş görülüp korunmasının doğru oldu-
ğunun özellikle altını çizmiştir.16

Dezenformasyona dair hassasiyet vurgusunda bulunan İslam dini, gerek Müslü-
manların birbirleriyle ilgili, gerekse diğer inançlara mensup topluluklarla ilişkilerine 
dair yoldan çıkmış, fâsık olarak nitelenen kaynaklar eliyle getirilen bilgilerin araştırıl-
masını, sorgulanmasını emretmektedir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştı-
rın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olur-
sunuz.”17

İslam hem dezenformasyona maruz kalmamak, hem de böyle bir operasyonun 
malzemesi olmamak hususunda mensuplarını uyarmıştır. Örneğin Hz. Peygamber bir 
hadisinde şöyle buyurur:

“Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter!”18

İslamofobiye maalesef fırsat doğuran ve İslam dininin benimsemediği bir takım 
uygulamalar ve verilen yanlış fotoğraflar bulunmaktaysa da, İslamofobi, kendi kendi-
ne gelişen bir düşünce modeli değil, belirli devlet ve kurumlar eliyle sistematik ola-
rak güçlendirilen ve dezenformasyonla gelişen bir akımdır. Müslümanları, dinleri ve 
geçmişleri üzerinden sindirmeyi hedefleyen İslamofobik düşünce, tarihindeki insanlık 
onurunu ayaklar altına alan felaketlere ve skandallara Batı’nın imza koyduğu gerçeğini 
örtbas etmeye çabalamaktadır. Müslümanların geçmişinde, ne İspanya’da Reconquis-
ta ve el-Hamra Kararnamesi’nin yaşama hakkı tanımadığı Yahudi ve Müslümanların 
feryadı; ne de Haçlı seferleri sırasında kendisinden başka din mensuplarını doğrama-
larıyla meydana gelen ceset yığınları yer almaktadır. Birisi geride bıraktığımız yüzyılın 
ilk yarısında, diğeri son yarısında gerçekleşen Yahudi ve Boşnak soykırımı örnekle-
rinin Batı’nın adeta göbeğinde gerçekleşmiş olması hatıralarda sıcaklığını korurken, 
Müslümanları ve mensup oldukları İslam dinini şiddetin kaynağı olarak tanıtabilmek 

16 Zekiye Sönmez, “Roma İmparatorluğu’nda Hristiyanlara Yöneltilen Ahlâksızlık (Ensest) ve Yamyamlık 
İddiaları ve Kilise Babalarının Bunlara Karşı Cevapları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 
12 Sayı: 66 Ekim 2019, s. 1377-1385.

17 Hucurat Suresi, 49: 6.
18 Muslim b. el-Haccâc, Sahîh, Dâru Taybe, Riyad 2006, (Mukaddime, 5), I, 5.
 Bir başka rivayete göre Hz. Peygamber (SAV), bir çocuğu dahi yalan haber ve vaatle manipüle etmek-

ten men etmektedir. Abdullah b. Âmir şöyle anlatır: “Hz. Peygamber (SAV) bir gün bizim evdeyken an-
nem, ‘Gel bak sana ne vereceğim.’ diyerek beni çağırdı. Hz. Peygamber (SAV) ‘Çocuğa ne vereceksin?’ 
diye sordu. Annem ‘Ona bir hurma vereceğim’ diye cevap verince, Hz. Peygamber (SAV) ‘Dikkat et! 
Eğer ona bir şey vermeyecek olursan, üzerine bir yalan yazılacaktır’ buyurdu.” Ebû Davûd Süleyman 
b. Eş’âs, Sunen, Dâru’r-Risâleti’l-Âlemiyye, Dımeşk 2009, (Edeb, 88 ), VII, 342-343.
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için dezenformasyonun tüm aygıtları ve yöntemlerinden istifade edildiği görülmekte-
dir. Bunun karşısında zaten bilgi anlamında oldukça yetersiz olan hedef kitle, çaresiz-
ce anlatılanlara teslim olmaktadır. Batı’daki İslam’a dair bilgisizlik ve ön yargıya dair 
Hollanda’da iki gencin gerçekleştirip Youtube’da yayımladığı sosyal deney önemli bir 
örnektir. Gençler, Kur’ân-ı Kerim’i andıran bir kapağın içinden okudukları İncil pasaj-
larına karşı muhataplarının fikirlerini sormuş, dehşete düştüklerini söyleyen Hristi-
yanlara, okuduklarının aslında İncil metinleri olduğunu söylediklerinde büyük bir şok 
yaşanmasını gözlemlemişlerdir. 

İslamofobi, sadece Batılıları ve Batı’nın genç nesillerini değil, dünyanın dört bir ya-
nındaki farklı inanç mensuplarını ve hatta Müslümanların çocuklarını hedef almakta, 
bütün hepsinin zihnine korku tohumları eken küresel bir fırtınayı andırmaktadır. Böy-
lece İslamofobik algı operasyonları sadece yabancıları İslam ve Müslümanlara karşı 
mevzilenmeye itmiyor, İslam dini mensuplarının çocuklarını yabancılaşma ikilemine 
sürüklüyor. Buna göre İslamofobi sadece Batı’da yaşayan veya yabancılarla yaşayan 
Müslümanların değil, küresel anlamda her Müslümanın meselesi olarak değerlendi-
rilmelidir. Yalan haber ve dezenformasyon sağanağı altında yeni yetişen Müslüman 
nesiller, inançları ve mazilerine dair güvensiz ve yabancılaşmış bir tavır almayı tercih 
edebilmektedir. Dolayısıyla İslamofobi, Müslümanlar için iki yönlü bir tehdit ortaya 
koymaktadır.

Sonuç

İslamofobi, mutlak biçimde adalet kavramının karşısında yükselen, bir zulüm ens-
trümanıdır. Biz Müslümanlar, 

“Gökler ve yer, adalet ile ayakta durur” hadisine inanan, adalet kavramının kuşatı-
cılığına dayanan insanlarız. Bizim dinimiz, sadece kendi aramızda diğer insanlarla olan 
münasebetlerimizde adaleti gözetmemizi emretmektedir:

“Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmet-
tiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. 
Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir.”19 

Burada özellikle “insanlar arasında” ifadesine dikkat çekmek istiyorum. Ayrıca; 

Kur’an-ı Kerim’in Medine’de inen son surelerinde Mümtehine Suresi, Müslümanla-
rın gayrimüslimler ile olan ilişkisine şöyle çerçeve çizmektedir: 

19 Nisa Suresi, 4: 58.
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“Allah, din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla 
iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli 
olanları elbette sever. 

Allah ancak, din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve 
çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost 
olursa işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir.”20

İslamofobi ile mücadelede temel hedef, insanların ön yargıyla İslam’ı hedef alma-
larını ve adaletten saparak Müslümanlara zulmetmelerinin engellenmesidir. Bunda da 
anahtar güç yine medya ve sosyal medya enstrümanlarıdır.  Her şeyden önemlisi de ka-
ranlığa kızmak ve savunma psikolojisinin kısır döngüsünde kaybolmak yerine İslam’ın 
parlak yüzünü söz ve davranışlarıyla hedef kitleye aktarmanın yollarını aramalıdırlar. 
Bu manada emrolundukları gibi sözün en güzelini sarfetmeli, kendilerine yönelen kö-
tülüğü iyilikle savarak örnek bir mücadele ortaya koyabilmelidir.

Bu noktada İslamofobi ile mücadelede ortaya konabilecek bazı adımları,  kısa öne-
riler olarak zikretmekte fayda görüyorum:

– İslamofobi ile mücadele etmek için Müslümanların kendilerini daha iyi ifade 
edebilecek medya enstrümanları, filmler, animasyonlar, konsol ve pc oyunları, 
internet sistemi ve sosyal medya aygıtları geliştirmeleri zaruridir. Müslüman-
lar kendi rol modellerini üretmeye yönelmeli ve bunların itibarsızlaştırılma-
larına fırsat tanımamalıdır. 

– En kısa sürede dünyada gerçekleşen İslamofobik suçları kaydeden, ülkelerin 
bu konudaki eksiklik ve durumlarını raporlayan, bir “İslamofobi İzleme Teşki-
latı” kurulmalıdır.

– İslamofobi mağdurlarına ücretsiz hukuki yardım sağlayacak ve her ülkede 
ofisleri bulunan uluslararası bir sivil toplum kuruluşu ihdas edilmelidir.

– İslamofobi mağdurlarına psikolojik destek verecek ve tecrübelerini kitlelerle 
paylaşacak uluslararası bir yardım kuruluşu gerçekleştirilmelidir.

– İslamofobinin ve diğer ayrımcılık türlerinin her ülkenin eğitim müfredatında 
yer alması için kampanyalar düzenlenmelidir. Bunun için hem içerik üretilme-
si, hem de öğretmenlere eğitim verilmesi gerekmektedir.

– İslamofobi ve diğer ayrımcılık türlerine karşı mücadele veren yazarlar ve akti-
vistler teşvik edilmeli ve ödüllendirilmelidir. Mesela gelecek sene sempozyum 
kapsamında bir ödül töreni icra edilebilir.

20 Mümtehine Suresi, 60: 8-9.
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– Her ülkede başkentlerinde, büyük veya sabıkalı şehirlerinde İslamofobinin 
maliyetini zihinlerde taze tutmak için o ülkenin kültürüyle uyumlu devasa 
anıtlar inşa edilmelidir.

– İslamofobi Günü’nün (15 Mart) dünya genelinde kabul görmesinin sağlanma-
sı için çalışmalar yürütülmelidir.
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Modern Batı İslam Algısının Tarihsel Kökenleri
Fuat AYDIN1

Giriş

On beşinci yüzyılda tamamlanmış görünen ve on dokuzuncu yüzyılda oryantalist-
lerin devam ettirdikleri, zaman zaman olumlu anlamda farklılıklar olsa da2 İslam, Hz. 
Peygamber ve Kur’an hakkındaki iddialarının önemli bir kısmı yirminci yüzyılda da 
tedavülde oldu: Çok eşlilik, bilim karşıtı oluşu, Hz. Peygamber’in mucize göstermediği 
ve bu yüzden de peygamber olmadığı, Kur’an’ın başı sonu belli olmayan, karmaşık ve 
tutarsız bir kitap olduğu ve İslam’ın kılıçla, dolayısıyla da kan dökerek yayılması gibi. 
Diğerlerinin yanı sıra, modern dönemde İslam/Müslümanların alamet-i farikası haline 
gelen bu kan dökme özelliği sürekli tekrarlanan, bir motto haline dönüştü. İlk kez Doct-
rina	Jacobi’de (634)3 dile getirilen güçle/kılıçla yayılma, on ikinci yüzyılda, San Dome-
nico de Guzman (1170-1221), haçlı seferlerindeki Katolik vahşetini İslami bir prensibi 
uygulama; Edgar Quinet (1803-1875) ise, İspanyolların Amerika yerlilerine uyguladı-
ğı soykırım ve engizisyonun İslam’dan esinlenme olduğunu söyler. DAİŞ, Boko Haram 
gibi örgütlerin ortaya çıkması ve acımasız bir biçimde insan öldürmeleri İslam’ın kan 

1 Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi, faydin@sakarya.edu.tr
 Bu yazıya konu olan meseleler, yeni birtakım kaynaklara başvurularak nispeten zenginleştirilmiş olsa 

da, büyük kısmı itibarıyla daha önce tarafımızdan yayımlanan, “Batı İslam Algısının Doğulu Kökenleri 
ya da Abdülmesih İshak el-Kindî’nin Risâle’sinin Serancamı”, Osmanlılar	ve	Avrupa	Seyahati,	Karşılaş-
ma	ve	Etkileşim (İstanbul: İsam Yayınları, 2010), 189-252 ve onun genişletilmiş hali olan Batı	İslam	
Algısının	Arkeolojisi (Ankara: Eskiyeni Yayınları, 2011) adlı kitapta yer alan bilgilerden oluşmaktadır.

2 Orta çağda Batı dünyasından modern döneme kadar değişen Hz. Peygamber algısının tarihsel bir an-
latımı için bk. John Tolan, Faces	of	Muhammed,	Western	Perceptions	of	The	Prophet	of	Islam	From	the	
Middle	Ages	to	Today (Princeton-Oxford: Princeton University Press, 2019).

3 “Ben ona: Sarazenler’de ortaya çıkan peygamber hakkında bana ne diyebilirsin”, dedim. Derinden bir 
ah çekerek şöyle dedi: O, sahtedir, çünkü peygamberler, kılıçla silahlanmış olarak gelmezler (….) Söz-
de peygamberde insanların kanını dökmekten başka bir hakikat yoktur”. Robert G. Hoyland, Seeing	
Islam	as	Others	Saw	It,	A	Survey	and	Evalution	of	Christian,	Jewish	and	Zoraastriaan	Writings	On	Early	
Islam (Princeton-New Jersey: The Darwin Press, 1997), 56-57.
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dökme özelliğinin bir yansıması olarak görüldü.  Bunun en yetkili ağızdan ifadesi Papa 
Fransis tarafından Regensburg Üniversitesi’nde bilim ve din hakkında 12 Eylül 2006 
yılında verdiği bir konferansta II. Manuel Paleologos’un (1392-1425) şu sözü tekrar-
lanarak dile getirildi: “Bana Muhammed’in hangi yenilikler getirdiğini gösterin, orada 
hep şeytani ve insanlık dışı şeyler bulacaksınız. Örneğin kılıç zoruyla yayılması gibi”. 
Bu, Guzman’dan Manuel Paleilogos’a, Quinet’den Papa Fransis’e kadar kılıçla yayılma 
şeklindeki İslam algısında yaşanan devamlılığı gösterir. Bu yazıda, geriye giderek söz 
konusu İslam anlayışının kökenleri, bu algının oluşmasına katkıda bulunan metinler 
(bunlar içinde en etkili olduğu düşünülen) aracılığıyla gösterilmeye çalışılacaktır.

İslam’ın ortaya çıktığı yedinci yüzyılın ortaları ve ikinci yarısından itibaren kaleme 
alınmış olan Hristiyan kaynaklarının İslam ve onun tebliğcisi olan Hz. Peygamber hak-
kında bilgiye sahip olduklarını biliyoruz4. Başlangıçta siyasi nitelikli olarak görülen bu 
hareketin (Hz. Peygambere ve halifelerine kral sıfatının verilmesi gibi), bir din olduğu 
zamanla (Tellmahreli Dionysius, ö. 845) kabul edilmeye başlandı5. Hem bu anlayış de-
ğişikliği hem de İslam’ın aynı geleneğin devamı olduğunu söylediği Yahudilik ve Hristi-
yanlık inançlarına yönelik eleştirileri ve bu dinlerin son din olma iddialarını temellük 
etmesi ona karşı tavırda da bir değişikliğe yol açtı. Kroniklerde askeri bir olay olarak 
zikredilen İslam ve onun Peygamberi, sekizinci yüzyıldan itibaren hem Hz. Peygam-
ber’in peygamberlik iddiaları hem de bu peygamberliğinin bir sonucu olarak Allah’tan 
alıp insanlara ulaştırdığı Kur’an ciddi eleştirilere tabi tutulmaya başlandı. Daha önce 
Yahudiler ve Paganlar tarafından Hristiyanlara yöneltilen eleştirilere benzer eleştiriler 
bu sefer, İslam’a yöneltildi (Yuhanna ed-Dimeşki, Theodor Ebû Kurra vs.). Müslüman 
coğrafyada söz konusu kişilerinkine benzer tarzda yazılmış olan İslam karşıtı reddiye 
konularının hepsini içeren, İshak el-Kindî’ye atfedilen ve Risâle olarak bilinenlere ben-
zer metinler ortaya çıktı. Bu türden bir değişim Bizans’ta da yaşandı. Kroniklerde yer 
alan bilgilerin yanı sıra doğrudan Kur’an’ı, dolaylı olarak da Hz. Peygamberi hedef alan 
eleştiriler (Nicetas Byzantios, ö. 9. yy) yazıldı. Müslümanlar sekizinci yüzyılın başın-
dan (710/1) itibaren İspanya’ya çıktılar. Burada da Hristiyanların İslam’a bakışı orta 
doğudakine benzer bir değişim yaşadı: Askeri ve siyasi bir güç, Hristiyan sapkınlığı ve 
nihai olarak müstakil bir din. Batı Hristiyan dünyasının İslam’ın din olarak anlaşılması 
sonrasında ona karşı geliştirilen tavrın oluşmasında kendi tecrübeleri kadar, Bizans ve 
Müslüman coğrafyadaki Hristiyanlar tarafından kaleme alınan ve İslam hakkında bilgi 
veren ya da onu eleştiri konusu yapan metinlerin Latinceye aktarılması da önemli rol 
oynadı. Bunların bir kısmı Mar Saba manastırı rahibi, keşiş George ve dokuzuncu yüz-

4 Bk. Hoyland, Seeing	Islam	as	Other	Saw	It.
5 Fuat Aydın, Batı	İslam	Algısının	Arkeolojsi (Ankara: Eskiyeni Yayınları, 2011),
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yılın ortalarında Kudüs’e ve Konstantipol’e giden ve geri dönen Recumundo gibi Moza-
rab seyyahlar tarafından dokuzuncu yüzyılın ortalarında İspanya’ya getirildi6. Mesela, 
Eulogius’un Navarra’da bulduğu ve Liber	Apologeticus	Martyrum	adlı eserine dahil et-
tiği metin, yazarları, yazıldığı tarih ve ne zaman Latinceye çevrildiği bilinmese de Yu-
nancadan çevrildiği kabul edilir. Theophanes’ın Cronographiası Vatikan kütüphanecisi, 
Anastasius tarafından7; Süryanice kökenli, Sahte	Methodius’un	Apokalipsi	adlı metni, on 
birinci yüzyılda Latinceye çevrildi. Yunancaların yanı sıra Arapça (İshak el-Kindi, Risâle 
gibi) metinler de Latinceye çevrildiler. 

Biz burada söz konusu çeviriler sayesinde Batı'ya intikal eden en önemli metinler-
den birisini, Batı İslam algısının oluşmasında önemli bir oynadığını düşündüğümüz/
oynadığı hususunda genel bir kabul olan İshak el-Kindî’nin Risâle’sinin içeriğini, Ba-
tı'ya geçişi ve daha sonra İslam hakkında metin kaleme alanlar tarafından yaygın bir 
şekilde kullanıldığını böylece de da söz konusu algının oluşumunda önemli bir rol oy-
nadığını göstermeye çalışacağız.

Risâletü’l-Kindi/Apology of al-Kindi

Modern Batı'da yaygın olarak Risâletü’l-Kindî, Apology	of	 al-Kindi olarak bilinen 
İshak el-Kindî’nin kitabının tam adı Risâletü	Abdilmesîh	ile’l-Hâşimî	yeruddu	bihâ	aleyhi	
ve	yed’ûhu	 ile’n-nasrâniyye/Abdülmesih’in	Haşimî’yi	Reddettiği	ve	 İslam’a	Davet	ettiği	
Mektubu’dur. Onun başında ise yine mektup olarak adlandırılan, Risâletü’l-Hâşimî	ila	
Abdilmesih	b.	 İshak	el-Kindî/Hâşimî’nin	Abdülmesih	b.	 İshak	el-Kindî	adını taşıyan bir 
metin yer alır. Kindî metnini, Haşimî’nin Hristiyanlığı eleştiren ve kendisini İslam’a da-
vet eden mektubuna bir cevap olarak kaleme almıştır.

Kitabın yazarı, mektuplaşmanın gerçek mi yoksa bir kurgu mu olduğu, Abbasi-
ler döneminde mi, yoksa çok geç bir tarihte mesela Protestanlık sonrası bir dönem-
de mi yazıldığı uzun süre tartışılmıştır. Ancak Birûnî’nin 390/1000’de kaleme aldığı 
Asâru’l-Bâkiye’de yazarının ismini vererek Sâbiilerin insan kurban etmeleriyle ilgili 
ona atıfta bulunması8 kitabın o tarihlerde bilindiğini, dolayısıyla da tarihsel gerçekliği 
hususundaki tereddütleri ortadan kaldırmıştır. Ancak bugün her iki ismin de tarihsel 

6 Thomas Burman, Religious	Polemic	and	the	Intellectual	History	of	Mozarabs, c. 1050-1200 (Lei-
den, Brill, 1994), 97-98. Ayrıca Doğu’nun batı dünyasının İslam anlayışına katkısına dair bk. Bur-
man, Religious Polemic, 95-124; “The Influence of Apology of Al-Kindî and Contrarietas alfolica 
on Roman Lull’s Late Religious Polemics, 1305-1313”, Medieval	Studies, 53 (1991), 197-198.

7 Anastasius ve Cronographia çevirisi için bk. Brown Neh, “Theophanes Confessor On the Arap 
Conquest: The Latin Version by Anastasius Bibliothecarius”, Ravaux	et	Memoires, 19/1, (2015) 
149-157.

8 Bîrûnî,	Maziden	Kalanlar	(el-Âsâru’l-Bâkiye), çev. D. Ahsen Batur (İstanbul: Selenga Yayınları, 2011), 171.
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şahıslara gönderme yapmadığı ve birinci mektubun İslam’ı eleştirmek maksadıyla, 
ikincinin yazarı tarafından kurgulandığı genel olarak kabul edilmektedir. el-Kindî’nin 
metninin Süryanice harflerle Arapça (karşuni) yazılması, Hristiyan cemaat için yazıl-
mış olduğunu gösterdiği gibi9, Latince çevirisi ve Alfonsi’nin Dialogue’sininkiler10  hariç 
farklı tarihler taşıyan on beş kadar karşuni nüshanın bize kadar gelmesi onun İslam 
coğrafyasındaki Hristiyanlar arasında yaygın bir okur kitlesine sahip olduğunun bir 
işareti olarak da görülebilir11.

Risâle’nin Muhtevası

Kindî’nin Risâle’sinin muhtevası, Haşîmi’nin ele aldığı konular etrafında dönmek-
tedir. Bu bağlamda olmak üzere, Haşimi’nin İbrahim’in Hanif dinine, yani İslam’a çağrı-
sına; İbrahim’in başlangıçta putperest sonradan tevhit dinine döndüğünü, onun Hanif-
liğinin tevhit değil putperestlik olduğunu göstermeye çalışır.

Daha sonra teslis meselesini ele alır, bunun yeni bir şey olmadığını Kutsal Kitap’ta 
bulunduğunu (“yaptık, ettik, vahyettik, bizden biri gibi olduğu”) ileri sürerek teslisin 
ne olduğunu; Allah’ın tek oluşunun da sıkıntılar barındırdığını göstermeye çalışır. Hris-
tiyanların Allah’ın çocuğunun, eşinin, bulunduğuna dair iddiaların Vehb b. Münebbih, 
Ka’b el-Ahbâr ve Abdullah b. Selam’ın bu konudaki verdikleri yanlış bilgi kaynaklı ol-
duğunu ileri sürer.

Hz. Muhammed ve Ona Dair Meseleler (hayatı, mucize göstermemesi, kadınla-
ra karşı tavrı vs.)

Hz. Peygamberin hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler vererek onun yetim kalışın-
dan, amcasının ona baktığını; ailesinin ve kendisinin cahiliye döneminde Lat ve Uz-
za’ya tapan putperestler olduğunu söyler. Hz. Peygamberin Hatice’yle evliliğinden güç 
devşirdiğini, Kureyş üzerinde hakimiyet iddiasının karşılık bulmayacağını anlayınca, 
peygamberlik iddia etmiştir; bu da Sergius’un teşviki ile olmuştur. Etrafına, kervanlara 
saldıran yol kesiciler toplanmıştır. Sayıca çok olan kervanlara saldırmaktan çekinmiş-
lerdir. Oysa bu peygamberliği aykırıdır, çünkü bir peygamber olan Yeşu, Allah’ın ken-
disine melekler göndererek çok sayıdaki insanlarla savaşmıştır. Hz. Peygamber’e ise 
yaptığı savaşlarda melek yardıma gelmemiştir.

Peygamber gaybı, bilir o ise böyle bir bilgiye sahip değildir. Uykuda insanları öl-

9 İshak el-Kindî’nin bu metnin otantikliği hususundaki tartışmaların ayrıntısı için bk. Fuat Aydın, Batı	
İslam	Algısının	Arkeolojisi, 65-77.

10 Petrus Alfonsi ve Dialogue’sine dair ayrıntılı bilgi için bk. bu yazının ilgili kısmı.
11 Bu nüshalar bulundukları kütüphaneler ve istinsah tarihi için bk. Aydın, Batı	İslam	Algısının	Arkeolo-

jisi, 128.
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dürmek, helal olup olmadığını sormadan ganimet malından almasının, dişinin kırılma-
sının, İsa’nın aksine arkadaşlarının kesilen parmağını iyileştirmemesi onun peygam-
ber olmadığını gösterir. O, kadınlara düşkün (çok kadınla ve Zeyd’in boşanan karısıyla 
evlenmesi gibi), insanları soymaya, kanlarını dökmeye meyyal biridir. Pavlus sırf tan-
rıya karşı görevini yerine getirmek için evlenmemiştir. Oysa Muhammed bunun tam 
tersini yapmıştır12.

Peygamberlik ve Peygamberliğin Alâmetleri (geçmişten ve gelecekten haber 
verme, mucizeler gösterme)

Kindî, nebi/peygamber kelimesinin “geçmişten, gelecekten haber vermek” anla-
mında olduğunu, geçmiştekiler hakkında verdiği haberlerin başkalarının tasdik edil-
mesiyle, gelecektekilerin vukuu bulmasıyla tastik edildiğini söyler. Ayrıca bu haber 
vermeleri destekleyecek bir başka şey ise onun gösterdiği mucizelerdir. Kindî, Kitab-ı 
Mukaddes peygamberlerinin yukarıdaki ölçütleri çokça karşıladıklarının örneklerini 
verir13.

Muhamed’in ise ne geçmişten ne gelecekten haber verdiğini ve vermişse bile ara-
dan şu kadar uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen, bunların hiçbirinin gerçekleşme-
miş olması onun peygamberlik iddialarını geçersiz kıldığını söyler. Mucize meselesine 
gelince bizatihi Kur’an (İsra 17/59), onun mucize göstermediğini dile getirir14.

Kindî, Hz. Peygamberin ashabının, çok sayıda insanlara galebe gelmesini ise, onla-
rın haklılığının bir ifadesi olmaktan daha ziyade, yenilenlerin onlardan daha günahkâr 
(Perslerin, anne ve kızlarıyla evlenmeleri gibi) olmalarına bağlar15. Ona atfedilen kurtla 
arasında geçen konuşma, ellerinden suların fışkırması ve zehirli koyunun kendisinin 
zehirli olduğunu söylemesi gibi mucizelerin, hurafe olduğunu söyledikten sonra, son 
rivayeti mantıksal bir eleştiriye tabi tutar. Yalnızca kendisini kurtarmasını, bu vesiley-
le ölmüş olanları diriltmemesini peygamberlik iddialarıyla çelişik, görür. Oysa hakiki 
peygamber olan Yahudi peygamberlerinin bunu yaptıklarını ve bu yüzden de peygam-
ber olarak kabul edildiklerini söyler16. 

Vefatının arkasından göğe yükseleceği şeklindeki geleceğe dair verdiği haber ger-
çekleşmemiş, vücudu beklemekten bozulunca dördüncü gün defnedilmiştir17.

12 Kindî, 77, 79-80, 81, 85.
13 Kindî, 87, 6-96.
14 Kindî, 97.
15 Kindî, 97-101.
16 Kindî, 106-107.
17 Kindî, 107.
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Vefatından sonra ona inananların büyük bir kısmının dinden dönmesi üzerine 
bunların, Ebû Bekir tarafından yumuşaklıkla, güçle, korkutarak ve kılıçla tekrar dine 
döndürüldüklerini; dolayısıyla samimi bir imandan kaynaklanmadıkları için, gerçek 
bir dönüş değil dünyevi beklentiler sonucu, halifeye yakın olma ve güçten istifade et-
meye yöneliktir18.

Hz. Peygamberin Getirdiği Şeriat ve Hükümlerin Tartışması

Haşimî’nin Musa ve Yeşu gibi peygamberlerin de savaştıklarını ileri sürmesi üze-
rine Kindî, onların peygamber olduğunu, oysa Hz. Muhammed’in peygamber olmadığı 
için onun savaşının Allah’ın bir emri olmadığını ileri sürer. Sonra da onun peygamberli-
ğinin bir işareti olarak kabul edilen şeriat ve onun hükümlerini tartışma konusu yapar.

Kindî şeriat ve hükümleri, Allah’ın hükmü olan, aklı ve tabiatı aşan, benzersiz olan 
hükümler, ikincisi akılda-düşüncede bulunan, akıl ve temyiz sahibi herkesin kabul etti-
ği hükümler, üçüncüsü de şeytanın hükümleri şeklinde üçe ayırır. Bu üç hükmün neler 
olduğunu örnekleriyle gösterdikten sonra, ilahi yasaları İsa’nın; akli olanları Musa’nın, 
peygamberin ise şeytanın hükümleri getirdiğini söyler19.

Kur’an’ın Kökeni ve Tarihi

Haşimî’nin Hz. Peygamberin ümmi olmasına rağmen Kur’an gibi bir kitabı getirmiş 
olması ve Mâide 5/129’daki onun bir benzerinin getirilmesi hususundaki meydan oku-
manın onun peygamberliğinin bir alameti oluşu iddiasın ele alır.

Ona göre Kur’an ilahi bir kökene değil, Hristiyanlar arasından kovulan Sergius’a 
kadar geri gittiğini söyler. Daha sonra yaptıkların pişman olan Sergius, Mekke’ye git-
miş Hz. Peygamber’e kendisini Nestorius olarak tanıtmış ona kendisini sevdirmiştir. 
Kur’an’daki Hristiyanlık övgüsüne dair ifadeler onun katkısıdır. Onun ölümünden son-
ra bu ilişkiyi öğrenen, Ka’b b. Ahbar ve Abdulla b. Selam, peygambere ulaşarak ondan 
Hz. Ali’nin peygamberliğini ilan etmesini istemişler, bunu başaramayınca Hz. Ali’nin 
elinde bulunan ve Hz. Peygamerin ona verdiği İncil’e dayanarak ona birtakım ilave-

18 Kindî’nin ortaya koyduğu bu ifadeleri ve iddiaları ela alıp cevaplandırmak, müstakil bir çalışmayı 
gerektirdiğinden ve bizim de burada böyle bir niyetimiz olmadığından sadece onunu söylediklerini 
zikretmekle yetinmeye çalışıyoruz. Ancak bazen şimdiki durumda olduğu gibi, insan kendisini birkaç 
şey söylemekten alamıyor. Kindî’nin zikrettiği şekliyle bir İslâmlaşmanın güçlü bir devletin ortaya çık-
tığında yaşandığını söylemek makul ve anlaşılır bir açıklama olarak kabul edilebilir. Ancak, Hz. pey-
gamber dönemindekilerin de bu şekilde olduğunu söylemek, tarihsel olgularla pek uyuşmamaktadır. 
Çünkü Mekke döneminin, bir zevk ve safa dönemi olmayıp acı ve ıstırap dönemi olduğu ve Müslüman 
olmanın dünyevi bir getirisinin olmadığı oldukça açık bir gerçektir.

19 Kindî, 124-126.
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lerde bulundular. Sonra Hz. Ali, Hz. Ebû Bekir’e beyat ettiğinde ilavelerin yapıldığı bu 
kitabı ona verdi20. Daha sonra çoğaltılan Kur’an nüshalarının da söz konusu nüshaya 
dayandığını, bu yüzden onda Nestorius’un bazen Cebrail bazen de Rûhu’l-Emîn olarak 
zikredildiğini söyler21.

Kur’an’ın kitap haline getirilmesini anlatan Kindî bu son halinin, öncekinden kü-
çük ve onda olmayan bazı şeyleri içerdiğini ileri sürer. Buna örnek olmak üzere de zina 
ve livata ayetlerinin yokluğunu, Muavvizateyn’e İbn Mes’ud’un ilavelerini, bazı dua-
ların bulunmamasını verir22. Hz. Ali’nin mutayı, Haccac’ın da derlemesinde Emevi ve 
Abbasi isimlerinin kaldırıldığını söyler. Dört halifenin aralarındaki rekabetin Kur’an’a 
yansıdığı gibi, Yahudilerin de onun oluşumunda Yahudilikle ilgili konuların bulunması 
hususunda önemli katkılarının olduğunu ileri sürer.

Kindî’nin Kur’an’ın bir benzerinin getirilemezliği iddiasını (tahaddi) ele alıp bunun 
doğru bir iddia olmadığını göstermek için, her dil sahibinin kendi dilinin başkaların-
kininden daha fasih olduğu iddiasında bulunduklarını söyler. Arapça yeterli olmadığı 
için, Kur’an da başka dillerden kelimelere yer verir. Ancak eğer bu Arapçadan kaynak-
lanmıyorsa o zaman Peygamberin kendisindeki dilsel bir noksanlıktan kaynaklanır. 
Ona göre, Kur’an, dil ahengi olmayan, karma karışık, içinde kopukluklar barındıran bir 
kitaptır. Onda bulunan ve eskilerin bilmediği hiçbir şeyin bulunmamasını da, onun va-
hiy ürünü olmayışına yorar. Bu yüzden onun mucizliğini, ancak cahil insanların kabul 
edeceğini söyler23.

İslam’ın yayılışı da bir din olarak sahip olduğu değerden ziyade, dünyevi/uhre-
vi zevklerin vaat edilmesiyle olmuştur. Dünyada ganimet ve cennette inananlara vaat 
edilen şeyleri bunlara örnek olarak verir. Bu dine girenler ona, istedikleri zevklere gö-
türecek merdiven olarak gördüklerinden, mesela Hristiyanlığın yasakladığı evlilikler 
İslam’da bulunduğu için ona girmişlerdir24. 

Ayrıca, Müslümanların boşanmayı helal kılmak için yaptıklarını Hâşimî’nin ken-
disinin bildiği için ele almayacağını söyleyen Kindî burada son olarak, Kur’an’da in-
sanların yalnızca Allah’a ibadet için yaratılmış oldukları söylendiğini, başka yerde ise 
kadınlardan üçer dörder tanesiyle evlenmenin helal olduğunu ifade edildiğine işaret 
ederek, bunun bir çelişki olduğunu söylemeye çalışır25.

20 Kindî, 129-131.
21 Kindî, 132.
22 Kindî, 132-138.
23 Kindî, 142-145.
24 Kindî, 149-152.
25 Kindî, 199-200.
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Hz. Peygamberin isminin arşın üstünde yazılı olmasına dair Haşimi’nin sözünü 
naklederek bunun olmayacağını Allah’ın zatı bağlamında ele alarak göstermeye çalışır. 
“Salli Bârik” duasında Peygamberin isminin Allah’la birlikte zikredilmesini ise eleştirir.

İslâmî Uygulamalar 

Kindî, Hâşimî’nin mektubunda yer verdiği abdest ve boy abdestini inceleme konu-
su yapar ve İsa’dan alıntıladığı sözlerle asıl olanın insanın içini temizlemesi olduğunu 
göstermeye çalışır.

Bir kusur bırakmaya yönelik olan sünnetin, kökenin İbrahim’e kadar gittiğini, in-
sanların da bu hususta onu takip ettiklerini; kadınlardaki sünnetin ise Hacer’e kadar 
gittiğini ve bu yüzden de yalnızca Araplarda bulunduğunu ileri sürer. Şeriatın emirle-
rini yerine getiren İsa, bunu kaldırdığı gibi Pavlus da onu kalbin sünnetine dönüştür-
müştür26.

Allah’ın yarattığı her şeyin güzel olduğunu bu yüzden de hiçbir inanan onlara pis 
diyemeyeceğini; domuz, deve ve eşek gibi hayvanların yenmeme sebebinin, bunların 
tanrılara kurban edildiği Mısır tecrübesini yaşayan Yahudilere dayandığını, söyler. 
Bunlar İslam’a Abdullah b. Selam ve Vehb b. Münebbih vasıtasıyla geçtiğini, putlara 
kesilme dışında hiçbir şeyin pis değildir, der27.

Haşimî’nin hac çağrısına ise, onu Brahmanların ve ateşe tapanların icat ettiklerini, 
Müslümanların da onu devam ettirdiklerini söyler. Ka’be’ye haccın, yapıldığı zamandan 
beri var olduğunu, Hz. Peygamber’in ona çok az şey ilave ettiğini (senede iki olan haccı 
teke indirme, telbiyedeki kötü sözlerin kaldırılması) ileri sürür. Taş atılması, saçın kesil-
mesi gibi şeylerin ise, garip olduğunu; onların ibadet olduğu gerekçesine ise, Mecusilerin 
kız kardeşle evlenme gibi şeylerin de ibadet olduklarını ancak kötü olduklarını söyler.

İsa’nın zina dışında boşanmanın ve boşanmış kadınlarla evlenmenin zina olduğu-
nu söylemesine rağmen, Müslümanların boşanmış kadınla evlenmeyi caiz görmelerini, 
mahrem kişilerle evlenmeden daha kötü görür28.

Haşimî’nin Hz. Peygamber’in mezarını ziyaret davetini ise Kindî, bir yerin müba-
rek olması için oraya giden hastaların şifa bulmasını; bunun ise orada mukaddes ve 
aziz insanların bulunmasından kaynaklandığını; onlar adına istenilen şeylerin verildi-
ğini, Mesele İsa’nın bunlardan biri olduğunu söyler29.

26 Kindî, 167, 163-64.
27 Kindî, 165-167.
28 Kindî, 172.
29 Kindî, 173-176.
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Allah Resûlü’nün Allah’tan başka ilah olmadığı ve Hz. Muhammed’in onun pey-
gamberi olduğunu söyleyinceye kadar insanlarla savaşmakla emredildiği” sözünden 
hareketle böyle bir yolun Allah’ın değil şeytanın yolu olduğunu; bunun Kur’an’ın in-
sanları “güzel öğütle mücadele etmeye” yönelik emrine zıt olduğunu söyler. Ona göre, 
hiçbir kutsal kitapta, insanların kılıç ve zorla dine sokulması yer almaz30.

Şehitlik Meselesi

Hristiyanların dinleri için yakılmaya, parçalara ayrılmaya maruz kaldıklarını an-
cak bu acılara sabır gösterdiklerini; bu yüzden canlarını, evlatlarını, mallarını Allah için 
kurban edenler, talan, hırsızlık, ganimet, haram olan kadınlarla evlenmek maksadıyla 
ölenlere göre şehit olarak adlandırmaya daha layıktırlar, der31.

Hâşimî’nin Hz. Peygamberin öte dünyada ümmetine şefaat edeceğine dair ifadesine, 
orada herkesin yaptıklarına uygun olarak yargılanacağını ve bu yüzden de Muhammed’in 
söz konusu şefaatinin bir hayal ürünü olduğunu söyler. Hâşimî’nin şeraitin emirlerindeki 
kolaylaştırma hakkındaki ifadesine ise, İsa’dan yaptığı ve dar kapının cennete geniş kapı-
nın ise insanlara cehenneme götüreceğine dair ifadesiyle cevap verir32.

Teslis ve Haça İbadet

Kindî, Hâşimî’nin Baba, Oğul ve Kutsal Ruh sözünün küfür olduğu ve haça ibadetin 
ne bir faydasının ne de zararının bulunmadığı sözüne ele alır. Teslisî bir tanrı anlayışı-
nın İsa tarafından ortaya konulduğunu söyler ve bunu Matta’dan yaptığı nakillerle gös-
termeye çalışır. Haç ibadetinin ise, onun kendisinden yapılmış olduğu tahtadan değil 
İsa’nın onun üzerinde insanlığın kurtuluşu için gerçekleştirmiş olduğu şeyden dolayı 
yapıldığını söyler. Hristiyanlıktaki haçın yerini Yahudilikteki Ahit Sandığı’na benzetir33.

Fatiha Suresi’ndeki “kendisine nimet verilenler”in Hristiyanlar olduğu

Kindî, Fâtiha suresinde yer alan “doğru yol” ve “kendilerine nimet verdikleri-
miz” ifadesinin Hristiyanlara işaret ettiğini göstermeye çalışır. Ona göre, Muhammed 
ne Yahudi ne Hristiyan ne de Mecusi olmayıp Kureyş’in putlarına tapan bir Haniftir. 
Kur’an’da Hz. Muhammed’in ve Yahudilerin yoldan saptıkları ifadeleri bulunmaktadır 
bu yüzden de burada kastedilenler yalnızca Hristiyanlardır34.

30 Kindî, 179.
31 Kindî, 194-197.
32 Kindî, 204-206.
33 Kindî, 207-211.
34 Kindî, 214-216.
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Tebşirat, Tahrif ve Tebdil

Kindî, mektubunun geri kalan kısmını, Hristiyanlığın kanıtlarına ve İsa’nın hayatı-
nın ve öğretisinin kısa bir anlatısına ayırır. Hz. İsa’nın Yahudi kutsal kitaplarında müj-
delendiğini, örnek olarak Yakub’un, Davud’un, Zekeriya’nın ve Eşiya’nın ifadelerine yer 
verir35. Yahudi ve Hristiyanlar aralarındaki anlaşmazlığa rağmen, Kitab-ı Mukaddes’in 
Allah’tan olduğunu kabul etmelerini, onun tahrif ve tebdil edilmediğinin delili olarak 
ileri sürer. Kur’an bu kitabı övdüğünü, dolayısıyla hem övmenin hem de tahrif ve tebdili 
iddia etmenin çelişik bir şey olduğunu söyler. Yahudi ve Hristiyan kutsal kitaplarının 
sıhhatine birçok işaret ve mucizenin olduğunu, insanlar tarafından nakledildiğini; oysa 
Kur’an hakkında böyle şeyler olmadığı için, onun insanlara zorla kabul ettirildiğini ve 
etmeyenlerin de mallarının gasp edildiği ve haramlerinin helal kılındığını ileri sürer36.

Mesih’in Rabb’liğinin/Tanrı Oluşunun Kanıtları

İsa Mesih, önceki peygamberlerin haber verdikleri şeyi yerine getirmiş, onları ke-
male erdirmiştir. Yaptığı eylemler onun tanrılığını ve gücüne işaret eder. Meryem ha-
mile iken Cebrail’in İsa’ya “efendimiz” diye hatip etmesi, onun insanlara ve meleklere 
efendilik yapacak Allah’ın ezeli kelimesi olduğuna işaret eder. Ayrıca Farslı bilgelerin 
İsa’nın doğum gününü tahmin etmeleri, Yahya’nın onun insanların günahlarının hamili 
olduğunu söylemesi ve vaftiz sonrası Ruh’u’l-Kudüs’ün onun Tanrı’nın oğlu olduğuna 
tanıklığını da bu bağlamda zikreder37. İsa’nın sözlerinin ve vaatlerinin gerçekleştirdiği 
mucizelerle desteklendiğini, onun yaptıklarını hiçbir kimsenin yapamayacağını söyler.
Kindî, İsa’nın Tanrının yaptıklarından dolayı onu “Baba” olarak isimlendirdiği ve bu-
nun kimse tarafından inkâr edilemeyeceğini ifade eder38.

Haşimî’nin İslam’ın kolaylık dini oluşu iddialarını, İsa’nın dini kolaylaştırmak yeri-
ne daha da zorlaştırdığının “kardeşine karşı yanlışlık yapanın cezalandırılması; kötü-
lüğe karşı konulmaması, sağ yanağına vurana sol yanağının döndürülmesi” gibi örnek-
lerine yer verir.

İsa’nın gösterdiği mucizeler

Kindî, İsa’nın tanrının oğlu, Tanrı’nın da onun babası oluşuna, onun gerçekleştirdi-
ği mucizelerin işaret ettiğini söyler. Bu mucizeler arasında insanları diriltmesi, şeytana 
kendisinin Allah’ın kelimesi oluşunu kabul ettirmesini, körlerin gözlerini açmasını, çok 
az ekmek ve balıkla binlerce kişiyi doyurmasını, suya şaraba döndürmesini zikreder. 

35 Kindî, 213-223.
36 Kindî, 226-230.
37 Kindî, 236-238.
38 Kindî, 248.
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Bunlar, insanların yapacağı şeyler değildir; bunlar onun Tanrının sevgili oğlu olmasın-
dan ve kendisinde bulunan yaratıcı Kelime sayesinde olan şeylerdir.

Bundan sonra Kindî, İsa’nın talebelerini tebliğ için göndermesini; kendisinin yap-
tığı şeyleri onların da gerçekleştirilmesi için gereken güç ve kudretin onlara verildiğin-
den söz ettikten sonra; bu gerçekleşen mucizelerin de onların doğru olduklarını teyit 
ettiğini söyler. Ayrıca, Hz. Peygamber’in arkadaşlarının İslâm’ı yaymaktan maksatları 
olduğunu söylediği dünyevî mal-mülk ve güç beklentisinin onlarda bulunmadığı, hiçbir 
karşılık beklemeksizin İsa’nın mesajını insanlara ulaştırmaya çalıştıklarını İncillerden 
yaptığı alıntılarla destekler39. Buna İsa’nın insanları mucize ve herhangi bir delille değil 
de yalnız kılıçla gelecek olan yalancı peygamberlerden kaçınmaları gerektiğini ifade 
eden cümlelerini, ilave eder40.

Kindî son olarak İsa’nın hayatını, ölümünü, dirilişini, göğe yükselişini ve mezardaki-
leri kaldırmak ve yaratılmışları muhakeme etmek için yeniden gelişinden söz eder ve bu-
nunla alakalı Kur’an ayetlerine atıflarda bulunur. Arkasından İsa’nın havarilerinin haya-
tını anlatır ve sonra ne Hz. Muhammed’in ne de onun arkadaşlarının hayat hikâyelerinin 
İsa ve arkadaşlarınınkiyle kıyaslanmayacağını söyler. Çünkü onlar insanları öldürmek, 
soymak, kılıçla boyunlarını vurmak, ülkelere hâkim olmak, insanların mallarına el koy-
mak, harimlerine tecavüz etmek ve hürleri köle edinmek için öne çıkmışlardır41.

Kendi dönemindeki ruhbanların da İsa’nın şakirtleriyle aynı özelliği, yani tebliğle-
rini desteklemek maksadıyla mucizeler gösterdiklerinin Doğu'da ve Batı'da bilindiğini 
ancak artık insanların dini araştırmada mucizeler aramadıklarını, aklını kullanmayan 
insanların bu şekilde davrandıklarını söyler42.

Kindî kitabının hâtime kısmında, İsa’nın kıssasını kısa olarak ve havariler hakkın-
daki birtakım haberleri naklettiğini ve Hâşimî’nin bunlardan istediğini ve insafla ele 
almasını söyler. Metnini, Allah’tan her ikisini de amel-i salih hususunda muvaffak kıl-
masını; kötülüklerden korumasını, evliyalarla birlikte melekûtuna ortak etmesini iste-
yen bir dua ile bitirir43.

Risâle’nin batıya geçişi

Doğu Hristiyanlığının İslam anlayışına yer veren metinler batıya geçerek ya onun 
İslam anlayışının temelini ya da söz konusu anlayışını şekillendiren önemli kaynak-

39 Kindî, 254-261.
40 Kindî, 261.
41 Kindî, 266.
42 Kindî, 268.
43 Kindî, 268-270.
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lardan birisini oluşturmuştur. Bu geçiş de iki şekilde olmuştur: Yunanca, Süryanice ve 
Arapça metinlerin Latinceye çevrilmesiyle ya da bizatihi bu kaynakların orijinal dille-
rinde kullanılmasıyla.  Yunanca ve Süryaniceden yapılan çeviri örnekleri olmasına rağ-
men, doğrudan o dillerdeki metinlerin kullanımına dair, ise yalnızca Arapça olanlarına 
dair örneklere sahibiz.Arapça metinlerden biri olan Kindî’nin risalesi iki şekilde de, 
Batı İslam algısının kullanılması için hazır hale getirilmiştir. 

XII. Yüzyılda Cluny Manastırı’nın başrahibi olan Muhterem Peter/Pierre Maurice de 
Montboissier (1092-1156), 1142-43 yıllarında, misyonerlik faaliyetlerinde bulunanlar 
için, Müslümanların dinlerine dair daha sağlıklı bilgi edinmelerini ve Hristiyanlığı onlar 
karşısında daha iyi savunmalarını sağlayacak malzemeler toplamak maksadıyla, İspan-
ya’ya gitmiştir. Burada Arapça metinleri Latinceye tercüme ettirmek için, kendisinin yanı 
sıra Dalmaçyalı Herman, Toledolu Peter, Poitiers’li Peter, Ketton’lu Robert ve Muhammed 
adlı bir Müslümandan44 oluşan bir tercüme heyeti oluşturmuştur45. Bu mütercimlerin çe-
virdiği metinler, daha sonra Klunyak Külliyatı olarak bilinecektir. Bu külliyat içinde ilk kez 
Ketton’lu Robert’la Muhammed’in birlikte yaptıkları Kur’an çevirisi kadar Müslümanlar 
tarafından yazılmayan aksine, Arap kökenli bir Hristiyan tarafından İslam’a yönelik bir 
eleştiri olarak kaleme alınan bir metin, yani Kindî’nin Epicola	Saraceni	et	Rescripto	Chris-
tiani adıyla Latinceye çevrilmiş olan Risâle’si de, yer almaktadır. Risâle, Poitersli Peter’in 
yardımıyla Toledolu Peter tarafından (1142) çevrilmiştir46.

Risâle, ikinci olarak da doğrudan kendisini kullanan Petrus Alfonsi (Pedro Alfon-
sus, Pierre Alphonse) vasıtasıyla Latin dünyasına girmiştir.  Petrus Alfonsi, polemikçi, 
savunmacı, Aristocu bir rasyonalist, astronom, halk bilimci olup, teoloji kadar tıp hu-
susunda önemli bir tanınırlığa sahip, bir Sefarad Yahudisidir. 1106 yılında Huesco’daki 
piskoposlukta, piskopos Steven tarafından vaftiz edilerek, Moses Sefardi ya da Moshe 
Sefaradi47  olan adını değiştirmiş, Petrus Alfonsi ismini almıştır.  İsmini, vaftiz edildiği 

44 Bekir Karlığa, İslam	Düşüncesi’nin	Batı	Düşüncesine	Etkileri (İstanbul: Litera Yayıncılık 2004), 114.
45 Bu mütercimler ve yaptıkları çeviriler hk. bk. Tuğba Öztürk, “Toledo Koleksiyonu: Sebepleri ve Sonuç-

larıyla İlk Oryantalist Çalışmalar”, Milel	ve	Nihal,	inanç-kültür-mitoloji 62-67.
46 Peter Alfonsi’nin hem Dialogus	Contra	Judaeous’un İngilizce çevrisini, Dialogue	against	the	Jews adıyla 

yayımlayan, hayatını ve eserlerini ele alan en son çalışmalardan birini kaleme alan Irwen M. Resnick 
bu tür bir bağlantı kurmanın yol açacağı sıkıntıları makul bir şekilde ortaya koyduğundan, Kritzeck, 
ondan naklederek de Öztürk, Toledo’lu Peter’i Peter Alfonsi’yle aynı kişi olduğunu söylemesi bu yanlış 
bir tespit gibi görünmektedir. Bk. Resnick, “Introduction”. Keza Resnick, Poitiersli Peter’a yardım eden 
Toledolu Peter’in kullandığı metnin, İbrani Arapçası olduğunu, bundan hareketle de onun Yahudilik-
ten Hristiyanlığa geçmiş biri olduğunu söyler. “Introduction”, 23.

47 Joseph Ramon Jones and John Esten Keller “Introduction”, The	Scholar’s	Guide,	A	Translation	of	the	
Twelf-Century	Disiplina	Clericalis	of	Pedro	Alfonso (Toronto: The Pontifical Institute of Medieval Stu-
dies, 1969), 13.
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günün Petrus ve Pavlus adına icra edilen bayram ile vaftiz babası olan Aragon Kralı 
II. Alfonsi’nin isminden hareketle kendisi oluşturmuştur. Hristiyan olduktan sonra bir 
müddet Kral II. Alfonsi’nin yanında çalışan Petrus’un din değiştirmesinin dünyevi kay-
gılardan ve Kitab-ı Mukaddes’teki geleceğe yönelik kehanetleri yanlış yorumlamasın-
dan kaynaklandığına dair Hristiyanlık öncesi dindaşlarının, Yahudilerin suçlamasına 
yol açmıştır. Bunun üzerine Dialogus	Contra	Judaeos adında, bunlara bir cevap olmak 
üzere bir Yahudilik eleştirisi kaleme almıştır48.  

Kitap 1108-1110 yılları arasında; üç bölüm halinde ve Hristiyanlık öncesi ismi 
olan Musa (Moses/Moshe) ile sonraki adı olan Petrus arasında teati edilen soru-cevap 
tarzında yazılmıştır. Petrus, bu soru-cevaplarla Musa’yı ikna ederek onun Hristiyan ol-
masını sağlamayı çalışır. 

Kitabın 1-4. bölümleri Yahudilik; 5.cisi İslam eleştirisine, 6-12 arası ise Hristiyanlık 
savunusuna ayrılmıştır. Bizi ilgilendiren Petrus Alfonsi’nin Batı İslam algısının oluşma-
sındaki yerini göstermek olduğundan burada, İslam eleştirisine yer verdiği 5.bölümde, 
ana kaynak olarak Kindi’nin metnini kullandığının anlaşılmasını sağlayacak şekilde 
onun içeriği hakkında bilgi verilecektir.

Petrus, Yahudilik dönemi ismi olan Moses/Moşe’ye, içine doğduğu, yetiştiği, dilini 
anladığı dolayısıyla da çok daha iyi tanıdığı İslam’ı değil de niçin Hristiyanlığı seçtiğini, 
sorgulama görevi vermiş görünür. Moses/Moşe’nin bu sorgulama sırasında kullandığı 
argümanlar ise, doğrudan Haşimî’nin Kindî’yi İslam’a davet için kaleme aldığı mektup-
ta yer alanlardan, bazen birebir tercüme bazen özet bazen de kendi ifadeleriyle dile 
getirmesinden oluşur. Moşe, Haşîmi’nin teslis ve haça tapma hususundaki eleştirileri 
dışında, Hz. Peygamberin Kitab-ı Mukaddes’te müjdelendiği, İslam’a daveti kabul etti-
ğinde yerine getirmesi gereken emirleri (namaz, oruç, hac, evlilik-boşanma) ve bunlara 
karşılık vaat edilen cenneti, Hz. Peygamberin günahkar müminler için şefaati; onun 
davetini kabul etmeyenler için ise vaat edilen cehennemle orada karşılaşacaklarına 
dair yazdıklarını naklederek, bu ve gelecek dünyadaki bu tür mutluluk vaatlerine rağ-
men Sarazenlerin inancını değil de Hristiyanlığı seçtin…çünkü sen onların kitaplarını 
okudun dilini anlıyorsun” diye sorar49. Petrus bu soruya kendisinin Hz. Muhammed’in 
hayatını, onun kendisini peygamber gibi göstermesini ve onu bu konuya ikna eden da-
nışmanlarının kimler olduğunu, onun getirdiği yasanın faydasız oluşunu bildiğini, bu 
yüzden de Sarazenlerin dinini değil de Hristiyanlığı seçtiğini göstermeye çalışır50.

48 Petrus Alfonsi’nin hayatı ve çalışmaları hk. bk. Resnick, “Introduction”, 8-27.
49 Petrus Alfonsi, Dialogue	Against	The	Jews, trs. Irven M. Resnick, 146-150. Müslümanların kitaplarını 

okuduğu ve dillerini bildiğine dair bir diğer ifadesi için bk. Dialogue Against The Jews, 155.
50 Alfonsi, Dialogue	Against	The	Jews, 150.
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Hz. Peygamber’in yetim, fakir ve bütün kabilesi gibi putperest olduğunu söyler, 
bunu Duha suresine atıfla destekler. Hatice ile evliliğiyle fakirlikten kurtulan Muham-
med Arapların kralı olmak istemiş, ancak bunu kabul etmeyeceklerini bildiği için ken-
disini peygamber olarak göstermiştir. Peygamberliği hususunda ona yardım edenler 
olarak Yakubi Sergius’u ve Abdullah b. Selam (Abdias) ve Ka’b el-Ahbar’ı (Chabalaha-
bar) zikreder. Bunlar Arabistan’daki heretik Hristiyanların ve Yahudilerin doğru ka-
bul edecekleri şeyleri nasıl söyleyeceğini, kabul etmeyenleri de kılıç korkusuyla nasıl 
korkutacağını gösterdiler. Ancak Kindî, bunların arkasından onun Musa, Yeşu, Samuel 
vs.den işittiğimiz şekilde mucize gösterdiğini bilmiyoruz, der51.

Moses/Moşe’nin mucize göstermedikleri halde kendilerine inandıkları, Yeremya, 
Amos vs. peygamberlerin olduğu itirazına ise, onların Musa’nın yasası hususunda ye-
nilik iddia etmedikleri gibi, ona zıt bir şey de getirmediklerini; mucize olmamasına 
rağmen, soyundan gelenlerin yeni emirler getiren Nuh ve İbrahim’e inandıklarına dair 
itiraza ise, Musa’nın onlara tanıklık ettiğini, Muhammed’e dair ise böyle bir tanıklığın 
bulanmadığını, bu yüzden de onların hiçbiriyle karşılaştırılamaz, der52.

Bunun üzerine Moses/Moşe, Hz. Peygamberin gerçekleştirdiği birçok mucizesinin 
olduğu halde Peygamber olmadığının nasıl gösterilemeyeceğini sorar ve Hz. Peygam-
ber’e atfedilen mucize örneklerini sıralar: Öküz Doregele’nin (Kindî’de darîh) onun 
peygamber olduğunu söylemesi, ayın yarılmasıı, kısır koyunun memelerine dokun-
ması üzerine süt akmaya başlaması, incir ağacının çağırması üzerine ona gelmesi ve 
ağacın meyvesini yemesi ve zehirli koyunun ona, kendisinin zehirli olduğunu, bu yüz-
den de yememesini söylemesi gibi. Petrus’a göre, bunlar Hz. Muhammed’in kendisinin 
Kur’an’da bu şeylerin olduğunu zikretmediği için, anlamsız şeylerdir. Bir kişinin pey-
gamber olması için, doğru bir hayatının olması, mucizeler göstermesinin ve öğretileri-
nin kesin hakikat olması gerektiğini ileri sürer. Hz. Muhammed’in doğru bir hayatının 
olmadığının örnekleri olarak, güç kullanarak peygamberliğini ilan edişini, çalma ve aç 
gözlülükten zevk alışını, zinayla bir başkasının yatağını kirletişini (Zeynep ve Zeyd ola-
yına atıf), Hz. Aişe’nin zina ettiğini (İfk hadisesine gönderme), kadın ve güzel kokunun 
sevdirilmesini, cinsel gücünün fazlalığıyla övünmesini zikreder53.

Eğer gerçek peygamber olsaydı, Eliyah ve Elişa’nın melek tarafından korunması 
gibi onun da korunması, savaşta dişinin kırılmaması ve yüzünün yaralanmaması; eğer 
Moses/Moşe’nin dediği gibi hakiki peygamber olsaydı, Musa, Yeşu ve Davud gibi onun 
da zaferler kazanması gerekirdi, der54.

51 Alfonsi, Dialogue	Against	The	Jews, 151-152.
52 Alfonsi, Dialogue	Against	The	Jews, 152-153.
53 Alfonsi, Dialogue	Against	The	Jews,153-154.
54 Alfonsi, Dialogue	Against	The	Jews, 155.
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Petrus, Moses/Moşe’nin Sarazenlerin Yasası’nın sarsılmaz rasyonel bir temelinin 
olduğu sözünü karşılık onun ne kadar çelişiklerle dolu olduğunu göstermeye çalışır. 
Hz. Peygamberin günde beş kez ibadet edilmesinin, ilahi vahiyden kaynaklanmadığını, 
onun Yahudi (3 kez) ve Hristiyanların (yedi kez) günlük ibadet sayılarının ortalama-
sı olduğunu söyler. Namaz öncesi temizlik için yaptıkları şeyin değil, içsel temizliğin 
önemli ve söz konusu abdest uygulamasının, Venus gezegeninin tabiilerinin uygulama-
sı olduğunu söyler. Orucun bedenin isteklerinden kaçınmak için tutulmasına rağmen, 
akşamdan sonra birkaç öğün yenmesi ve kadınlarla birlikte olunmasının söz konusu 
hedefle çeliştiğini söyler. 

Âdem ve Havva’nın evi olduğu söylenen Ka’be’nin putlarla dolu bir ev olduğunu, 
Hz. Muhammed’in niçin buraya gitmeyi emrettiğini Moses’ten söylemesini ister. Moses 
de bunu bilmediğini biliyorsa söylemesini Petrus’tan rica eder. 

Petrus Kâbe’nin Lut’un iki oğlu Amon ve Moab tarafından onurlandırıldığını, on-
lar tarafından burada iki puta tapınıldığını; bunların biri siyah, diğeri de beyaz bir taş 
olduğunu, ileri sürer. Bundan sonra Petrus, bunların Satürn’ün ve Mars onuruna yapıl-
dıklarını söyleyerek haccın bunlarla ilişkili olarak yapıldığını anlatır. Hz. Peygamber 
geldikten sonra bu hac eylemlerini kaldırmayıp, bazı düzenlemeler yaptığını bu iki taşı 
da muhafaza ettiğini söyler. İlahların etrafında dönmenin Hint’lilerin adeti olduğunu 
söyleyen Moses/Moşe, Müslümanların taş atmayı şeytanları uzaklaştırmak için icra 
edildiğini duyduğunu; Hz. Ömer’in de Hacerü’l-Esve’de yönelik, onun kendisine ne za-
rar ne de fayda vereceğini bildiğini, ancak Hz. Peygamber’in yaptığı için onu öptüğünü 
söylediğini yazılı olarak gördüğünü söyler55. 

Petrus’a göre bu mantıklı değildir çünkü, şeytanlar taşla değil tanrının ismiyle 
kovulur. Bunları söyleyen Petrus tekrar Hz. Muhammed’in yaptıklarına döner ve Tan-
rı’nın düşmanlarıyla iman edinceye ya da vergi ödeyinceye kadar onlarla savaşmaları-
nı, esir edilmelerini, öldürülmelerini emreder, böyle bir şeyin Tanrının işleri arasında 
yer almadığın, hiçbir peygamberin de böyle bir şeyi emretmediğini ileri sürür. Hz. Mu-
hammed’in bunları paraya yönelik arzusundan ve düşmanlarını yok etme maksadıyla 
yaptığını, söyler. Oysa Kur’an’ın da beyan ettiği gibi, inanlarla mücadelenin özenle ve 
tatlılıklar yapılması gerektiğini zikrettikten56 sonra Allah istemiş olsaydı herkesin mü-

55 Alfonsi, Dialogue	Against	The	Jews, 158; Kindî, Apology	of	Al-Kindi, 38-39.
56 “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et, onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin 

rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir”, 
Nahl 16/125.
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min kılacağı57, inananın kendisi için inandığı, inanmayanın da kendisi için inanmadığı58 
ve başka yasaya sahip olan insanlarla yumuşak davranmak gerektiği59 gibi Kur’an ayet-
lerini zikreder. Moses/Moşe’ye kendisini niçin, kendisiyle çelişik olan böyle bir Yasa’ya 
iman etmesini istediğini sorar60.

Moses/Moşe Kur’an’ın daha sonraki bir emrinin daha önceki bir emri geçersiz 
saydığını söylemesi üzerine Petrus, Kur’an’ın Hz. Muhammed tarafından yazılmadığını, 
öyle olsaydı mantıksal bir sıra takip ederdi, der. Onun, arkadaşları tarafından ve onun 
vefatından sonra telif edildiğin; bu yüzden emirlerin hangisinin önce, hangisinin sonra 
olduğunu bilemeyiz, der61.

Allah’ın bunları yerine getirenlere cenneti vaat ettiğini ve burada, giyimin, kuşa-
mın, yiyeceğin ve cinselliğin vs.  nasıl olduğuna dair bilgiler verir. Bunlar inananlara 
verilirken inanmayanların ise, sonsuz cezaya maruz kalacağını; Hz. Muhammed’in gü-
nahkâr kimselere şefaat edeceği bilgisini nakleder. Musa/Moses/Moshe, sayması daha 
uzun sürecek olan bu türden şeyleri bildiğin halde niçin Hristiyanlığı seçtin diye sorar. 
O da Hz. Muhammed’in bu tür şeyleri, çölde oturan, Allah’ı tanımayan Arapları inanma-
ları için vaat ettiğini söyler.

Domuz, kan ve laşe dışında, Müslümanların her şeyi yemesini izin verildiğini, bun-
lardan yalnızca domuz meselesinde Hristiyanlarla anlaşamadıklarını söyleyen Alfonsi, 
Hz. Muhammed’in bunu onlardan ayrılmak için yaptığını söyler. Maksat çocuk sahibi 
olmak olduğundan, dört kadınla ve boşanıp başka bir kadınla evlenmenin mantıklı ol-
madığını; köle ve cariyelere sahip olmanın, babanın oğulun kirlettiği bir kadını, baba 
tarafından kirletilmiş bir kadının oğul tarafından alınması sebebiyle zina olduğunu ile-
ri sürer62.

Moses/Moşe’nin bilge bir adam olan Hz. Muhammed’in niçin böyle şeyler yapıl-
masını emrettiği sorusuna ise, Petrus: Hz. Muhammed’in kadınları çok sevdiğini, kırk 
erkeğin gücünün kendisine verildiği iddia ettiğini ve Araplar ahlak düşkünü oldukla-
rından, inanmaları için onların arzularını tatmin edecek şeylerle teşvik ettiğini, söyler. 

57 “Eğer Rabb’in dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi toptan iman ederdi. Hal böyleyken, mümin 
olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın?”, Yunus 10/99.

58 Yunus 10/108-110.
59 “İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında Eh-i kitap’la mücadelenizi en güzel yolla sürdürün ve deyin ki: 

‘Bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim tanrımız da sizin tanrınız da birdir. Biz O’na teslim 
olmuşuzdur’, Ankebût 29/46.

60 Alfonsi, Dialogue	Against	the	Jews, 159; Kindi, Apology	of	Al-Kindi, 40-43.
61 Alfonsi, Dialogue	Against	The	Jews, 160-161.
62 Alfonsi, Dialogue	Against	The	Jews,  161.
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Hükümlerinden bazılarının Musa’nınkiyle uyuşur, bazıları ise uyuşmaz, bunu da on-
lardan ayrılmak için yapmıştır. Bu yüzden, şaraptan kaçınılması gerektiği emredilir. 
Cennette vaat edilen dünyevi zevkleri çağrıştıranlar için ise, ölümden sonra bedeni 
oluşturan unsurların parçalandığını, dolayısıyla da onları artık kullanamayacağını; aklı 
başında bir adamın cennetin böyle bir yer oluşuna inanmayacağını, ancak Hz. Muham-
med’in zamanındaki halkın hiçbir şeyden (Tanrı, kutsal kitap) haberi olmadığı, yalnız-
ca savaş ve yağma ve aç gözlü olduğundan, inanmaları için onlara bu tür bir cennet vaat 
ettiğini ileri sürer63.

Petrus son olarak, Moses/Moşe’nin ilahi bir yardım olmaksızın, bu kadar büyük 
milletin nasıl ona inandığını sorar. Petrus buna, eğer ilahi yardımla yapmış olsaydı, sa-
vaşta sık sık yenilmez, dişi kırılmazdı. Ölümünden sonra insanlar onun yasasını terk 
ettiler, bunun sebebi ise, öldükten sonra bedenin üçüncü günde göğe çıkartılacağını 
söylemesi, ancak bunun böyle olmayıp, bedenin bozulmaya başlamış olmasıdır. Ölü-
münden sonra yerine geçen Hz. Ali, Hz. Muhammed’in ölümünden sonra göğe çıkarı-
lacağını değil, onun defnedildiğinde meleklerin onu göğe çıkaracaklarını söylediğini, 
hemen defnedilmediğinden de cesedinin bozulduğunu söyledi. Böylece de insanları 
biraz daha tutabildi. Babalarından dedelerinin kötülüğünü/günahkarlığını öğrenen to-
runları Hasan ve Hüseyin’in bile, tamamen olmasa bile onun yasasını terk etmelerine 
rağmen, bazı insanlar ona uymaya devam ettiler. Petrus Moses/Moşe’ye hitaben bütün 
sebeplerden dolayı onun hakiki bir peygamber ve sözlerinin de doğru olmadığını bil-
diklerini söyler.  Onun hakkında bildikleri ancak söylemedikleri çok şeyi bir kenara 
bırakarak, yalnızca kendilerinin çarmıha gerildiğine ve öldüğüne inandıkları Mesih’i 
reddettiğini söylemekle yetinelim; yalnızca bu meselede değil, peygamberlerin kitap-
ları ve onların sözlerini yeniden okunduğunda ve kendisinin onun hakkında söyledik-
lerinde onun bir yalancı olduğunu bulacaksın, der. Petrus devamla, o halde her şey hu-
susunda aldatıcı ve kendisi bir yalancı olan birisine inanmaya beni nasıl teşvik edersin; 
ben her şeye gücü yeten Tanrı’nın beni onun hatasından korumasını ve seçtiğim yasayı 
kemale erdirmesini için yalvarıyorum, ifadesiyle bölümü bitirir64.

Pedro Alfonsi’nin İslam’a Dair Kaynakları

İslam hakkındaki bilgisinin kaynaklarının tam olarak bilinmemesine rağmen, Di-
alogue’nin İslam’a yönelttiği eleştiri konularının, doğu kökenli olduğu ve bu bağlamda 
yararlandığı kaynaklarının en azından birinin Kindî’nin Risâle’si olduğu hususunda, 
Daniel, J. SJ. Van Koningveld, Guy Monnot, J. H. L. Reuter, Tolan ve Resnick gibiler tara-

63 Alfonsi, Dialogue	Against	The	Jews, 161-162.
64 Alfonsi, Dialogue	Against	The	Jews, 162-163.
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fından genel bir kabul vardır65.  Alfonsi, Kindî’nin argümanlarını bazen kelimesi keli-
mesine ancak çoğunlukla özet halinde verir. Petrus’un başlangıçta İslam hakkında ver-
diği bilgiler ve özellikle de peygamberin taşıması gereken özellikler olarak sıraladığı 
maddeler, Risâle’den özetlenir. Kur’an’a yapılan iktibaslar de keza ondandır. Alfonsi’nin 
Risâle’den aldıklarına katkısına gelince onları, kurguladığı kitabının yapısına uygun 
hale getirmekten ibarettir66.

Kindî’nin Metninin Latince Çevirisi ve Alfonsi’nin Kullanımı Yoluyla Batı'da-
ki Dolaşımı

Kindî’nin Risâle’si, Poitiersli Peter tarafından67 Klunyak külliyatı (Corpus	 clunia-
cense) içindeki Epistola	Saraceni	et	Rescriptum	Christiani adıyla çevirisi ve Petrus Al-
fonsi’nin Dialogus	Contra	Judaeos’un beşinci bölümünde İslam’ı eleştirmek için kullan-
masıyla, batı dünyasının kullanımına hazır hale gelmiş oldu. Hem Kindi’nin metninin 
hem de ondan yararlanan Alfonsi’nin İslam eleştirisinin içeriğini verdikten sonra, artık 
bu iki metnin Batı’nın İslam algısının oluşumundaki etkisini göstermeye geçebiliriz. 
Bunu ise iki şekilde, birincisi bu iki metnin sonraki okuyucularını ikincisi ise onların 
bize kadar gelen yazma nüshalarının sayılarını ve nerelerde bulunduğunu göstererek 
yapmaya çalışacağız.

a. Kindî’nin Latince Çevirisinin Ortaçağ Okuyucuları68

Müslümanları Hristiyanlaştırmak ve onlarla olan mücadelede güvenilir bilgilere 
sahip olmak için Klunyak tercüme külliyatını başlatan Saygıdeğer Peter, İslam karşıtı 
olarak kaleme aldığı Liber	Contra	Sectam	Sive	Haeresim	Saracenorum adlı kitabında 
hem Kindi’nin çevirisini hem Alfonsi’nin Dialogue’sinin beşinci bölümünde yer verdiği 
halini kullanarak, Latin Batı'daki ilk sistematik İslam eleştirisini kaleme alır. Saygıdeğer 
Peter, Kindi’nin tercümesini İslam’ı eleştiren bir metin kaleme alma hususunda yetkili 
gördüğü Clairvauxlu Bernard (1090-1153)’a gönderir. Risale’nin elinde olduğunu bil-
memize rağmen, Bernard’ın onu kullanarak bir metin kaleme alındığı bilinmemektedir. 
Auvergneli William (ö. 1294) onu, bir Müslümanla-Hristiyan arasındaki bir tartışma 
olduğunu ve Kur’an tarihi için önemli olduğunu söyler. 

65 Resnick, Alfonsi’nin Kindî’nin metnine olan borcunu kabul edenler arasında, J. SJ. Van Koningveld, Guy 
Monnot, J. H. L. Reuter’i zikreder.  Bk. Resnick “Introduction”, 62. dipnot.

66 Tolan, Petrus	Alfonsi, 28; Saracens, 167.
67 Saygıdeğer Peter, Kluniyak külliyatının mütercimleri ve çevirdikleri kitaplar, Peter’in kendi kitapları 

hakkında ayrıntılı bilgi için bk. James Kritzeck, Peter	the	Venerable	and	Islam (Princeton-New Jersey: 
Princeton University Press, 1964).

68 Kindî’nin Risâle’sinin Batı'daki kullanımına dair buradaki anlatılar için bk. Aydın, Batı	İslam	Algısının	
Arkeolojisi, 98-106.
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Beauvaisli Vincent (1194-1264)’in dönemin bütün bilgilerini içeren ve üç bölüm-
den oluşan Speculum	Maus’un “Speculum Historiale” bölümüne, Kindi’nin mektubunu 
(41-63) ve Haşimi’ninkini (64-67), Kur’an tarihi için öneminden dolayı dahil eder. Ay-
rıca Vincent onu İslam ve Hz. Peygamber hakkında bilgi verirken kullanır. Avrupa,	Risâ-
le’yi 250-300 arasında yazması, çok sayıda neşri (15-17 yüzyılda, dört kez) ve Fransız-
ca, Katalanca, İspanyolca, Felemenkçe ve Almanca tercümeleri de bulunan Vincent’ın 
sayesinde tanımıştır.

Hz. Peygamberin hayatı hakkında kaleme aldığı metinde Ramon Marti (ö. 1284’den 
sonra), Kur’an, İbn İshak ve Buhari’nin yanı sıra isim vererek Risâle’yi de kullanır. Tho-
mas Auquinas, Kindi’nin Risâle’sinde yer alan İslam’ın cinsel zevkleri öne çıkardığı, 
peygamberin mucize göstermediği, onun hakkında önceki peygamberlerin kehanette 
bulunmadıkları gibi konuları doğrudan olmasa da Ramon Martini ve Ramon Penyafort 
vasıtasıyla ulaşmış olduğu söylenebilir. 

İslam karşıtı metin kaleme alan San Pedro Pascual (ö.1298), Risale’nin bir Müslü-
manla-Hristiyan arasındaki tartışma olduğunu bilir ancak onu kullanmaktan kaçınır69.

Saygın Peter’den sonra Müslümanları Hristiyanlaştırmak için gücü değil de ikna 
yolunu kullanmaya tercih eden ikinci önemli şahsiyet, ömrünü bu işe adayan Roymond 
Lully’dur. Batı'da Arapça bölümlerinin açılmasını sağlayan Lully, iki polemik metin ka-
leme almıştır. Bunların biri Haçlı risalesi olan Liber	de	fine, diğeri İslam ve Yahudilik 
eleştirisi vaazlarının derlemesi olan Contra	Judaeos’tur. Birincisinde haçlı komutanla-
ra Müslümanlara yönelik vaazlarda, barbar dillerini ve Katolik inancını bilen insanlar 
bulundurmalarını ve bu maksatla başka kitapların yanı sıra Alquindi adlı kitabın okun-
masının faydalı olacağını zikreder. Hem Aziz S. Atiya hem de Charles Lohr söz konusu 
kitabın, Kindî’nin Latinceye çevrilen Risâle’si olduğunu ikna edici bir şekilde ortaya 
koymuşlardır70.

1288-1300 arasında doğuda bulunmuş, Arapça öğrenmiş ve Kur’an’ı okumuş olan 
Montecroceli Riccoldo (ö. 1343), Liber	denudationsi71, Saygıdeğer Peter’in ve Ramon 

69 Pedro Pascual için bk. Joseph Puig, “The Polemic against Islam in Mediavel Catalan Culture”, Wisser	
über	Grenzen	Arabishes	Wissen	und	lateinisches	Mittalarter, (edt.) von Andrear Speep und Lydia Wege-
ner (Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2006), 238-258.

70 Bu konu için bk.  Thomas Burman, “The Influence of the Apology of Al-Kindī and Contrarietas 
alfolica on Ramon Lull’s Late Religious Polemics, 1305-1313”, 200-201.

71 Mozarabların yazdıkları en eski ve en uzun dini-tartışma metni olan Liber	denudations hakkında ay-
rıntılı bir bilgi ve onun orijinalinin Latince olmayıp, Arapça olduğu olduğunu göstermeye yönelik bir 
çalışma için bk. Thomas	E.	Burman,	Religious	Polemic	and	the	Intellectual	History	of	the	Mozarabs,	c.	
1050-1250 (Brill: Leiden-New York-Köln,1994), 37-61.
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Martini’nin kitaplarını kullanarak İslam karşıtı en çok okunan metin haline gelen Le-
gem	Sarracenorum’u kaleme almıştır. Yahudi ve Hristiyan kutsal metnin tahrif edildiği-
ne dair Müslüman iddialarını, Liber	denudations’da yer alan Risâle’nin, argümanlarını 
kullanarak reddeder. Riccoldo’nun metni, Türklere ve Hz. Muhammed’e kötülük etme-
nin savaşla değil de metinler yayımlamayla yapılması gerektiğini söyleyen Luther tara-
fından 1542’den önce Almancaya çevrildiği gibi, aynı metin Johann Herbst tarafından 
başka reddiyelerle birlikte 1542’de yayımlanmıştır.

Risâle’nin (Kuses Hospitalbibliotek 108 olarak bilinen) Latince çevirisini kullan-
dığı en kesin olan kişi, Ortaçağın önemli bilim adamı ve kilise meseleleriyle özellik-
le de doğu-batı kiliselerinin birleştirilmesiyle (Ekümenizm) ilgilenen Cusa’lı Nicho-
las(ö.1464)’dır. Bu son konuyla ilgili olarak gittiği Bizans ziyareti sırasında karşılaştığı 
Klunyak Külliyatını kendisi için istinsah eder. Nicholas Kindi’nin metnin Latince çevi-
risi okurken onun kenarlarına işaretler koyar ve işaret koyduğu bu yerleri, Cribratio	
Alkorani adlı kitabında kullanır72.

Risâle’nin Peter’in Kluniyak külliyatı dışında olmak üzere bazı parçaları Latinceye 
çevrildi. Bu çeviriler Viterbolu Godfrey’in Pantheon’un üçüncü kısmında; Matthew Pa-
ris (ö.1260), Chronica	Maiora’da ve Vitry’la James (ö. 1240)’in Histoira	Orientalis’inde 
ve Venedikli Paulinus (1244)’ün Satirica	Ystoria’sında kullanılmıştır73.

b. Latince çevirinin yazma nüshaları

Kindî’nin Risâlesi’ne dair bir metin kaleme alan Tartar, onun Latince çevirisinin üç 
tane Paris’te, bir tane Vatikan’da ve bir tane de Oxford’da olmak üzere beş el yazması-
nın bize kadar geldiğini söyler74. Ancak Giamalva, Kluniyak külliyatı içinde olmak üze-
re Risâle’nin yedi nüshasını kullanır.: İstinsah tarihi olmayan Arsenal 1162. Bu nüsha 
üzerinde, onun XIII-XVII. yüzyıla kadar okunduğunu gösteren işaretler vardır. İkinci 
nüsha tarihi bilinmemekle birlikte Arsenal 1162’den istinsah edilen, ona göre daha 
büyük ebatlı olan MS Paris, Biblioteque National, lat. 6064’tür. Üzerinde XIV. yüzyıldan 
bir okuyucusunun Kindi’nin biyografisine dair notlarını içerir. Yine aynı kütüphane de 

72 Cusalı’nın Risale’nin hangi konularını kullandığına dair ayrıntı bir anlatı için bk. Aydın, Batı	 İslam	
Algısının	Arkeolojisi, 106-107. Cusalı Nicholas’ın Kur’an eleştirisi için bk. Mahmut Aydın, “Hristiyan 
Batı Dünyasında ‘Ötekine Yönelik Diyalog ve Uzlaşma Düşüncesinin Ortaya Çıkışı: Cusalı Nicholas 
(1401-1464) Örneği”, Osmanlılar	ve	Avrupa,	Seyahat,	Karşılaşma	ve	Etkileşim (İstanbul: İsam Yayınla-
rı, 2010), 321-345. 

73 Risâle’nin Kluniyak külliyat dışındaki bu Latince çevirileri hakkında bk. Mihaline di Cesare, “Salingua: 
The Story of An Error That Becam Toponmy”, Oriente	Moderno, 92/1 (2012), 131-137.

74 Geroges Tartar, Dialogue	Islamo-Chretien,	Sous	le	calife	Al-Ma’mun	(813-834) (Paris: Nouvelles Editi-
ons Latines, 1985), 15-16.
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Arsenal 1162’den istinsah edilen, Celestin manastırına ait, 3649 numarayla kayıtlı bir 
başka nüsha da bulunur. Giamalva, Arsenal 1162’den başka bir nüshadan istinsah edil-
miş üç nüsha daha olduğunu söyler. Bunlardan biri MS Biblioteque National’da 3393 
numarayla kayıtlıdır. İstinsahı on dördüncü yüzyılın sonuyla tarihlenen metinde, Kin-
dî’nin İslam’ı anlama ve onu eleştirmede kullanılacak önemli bir metin olduğuna dair 
notlar yer alır. 3393’ten istinsah edilmiş, on beşinci yüzyıla ait olan ikinci nüsha ise, MS 
Milan, Biblioteca Ambrosiana’daki C-201’dir. Daha geç tarihli bir diğer nüsha ise, Cusalı 
Nicholas’ın istinsah ettiği nüshadır75. Joseph Puig, XIII. yüzyılla tarihlenen Risâle’nin 
Latince çevirisinin (Epistola	Saraceni	 et	Rescriptum	Christiani) el yazmasının Ripolli 
Manastır Kütüphanesinde bulunduğunu söyler.

Bu yazma nüshalarının yanı sıra Risâle’nin latince tercümesi Bibliander (ö. 1546) 
tarafından I’Alcoran’la birlikte 1543 ve 1550’de iki kez; ayrıca J. Munoz Sendino tara-
fından Paris Milli Kütüphanesi’ndeki nüshayla Oxford’daki Corpus Christi College’deki 
kullanarak yayımlanmıştır76.

Alfonsi’nin Orta Çağ’daki Okuyucuları

Yukarıda zikredildiği üzere Alfonsi’nin Dialogue’sinin ilk okuyucusu ve onu İs-
lam karşıtı kaleme aldığı metinde kullanan Saygıdeğer Peter’dir. Hz. Peygamber hak-
kındaki tasviri, Dialogue’ninkine karşılık gelir77. Fransız teolog Poitersli Peter, hırsız, 
cani, aldatıcı ve zani olan birinin, dolayısıyla da Hz. Muhammed’in peygamber ola-
mayacağını vurgularken Alfonsi’yi takip eder78. Beavisli Vincent (ö. 1204), Haşimi ve 
Kindi’nin mektuplarının yanı sıra, Alfonsi’nin İslam eleştirisinin kısa bir sürümünü 
Speculum	Mais adlı eserinin, “Histoirale” kısmına dahil eder. Vincent’ın bu eserinin 
orta çağ boyunca ne kadar yaygın bir kullanıma sahip olduğuna yukarıda işaret edil-
mişti79.

75 Bunlar için bk. Tartar, a.g.e. 15-16; Leah Jenkins Giamalva, Enshrin	Adapting	and	Contesting	the	Latin	
Apology	of	Al-Kindi:	Readers	Interactions	with	An	Autharitative	Polemic	Against	Islam (Knowville: The 
University of Tennese, 2008), 54-70. 

76 Munoz Sendino, ‘Al-Kindi,	Apologia	del	cristionismo’ (editon based on MS Oxford, Corpus Christi, Col-
lege 184 and MS Paris, BN-Lat. 6064)

77 Cutler, “Peter the Venerable ad Islam” (book review); John Tolan, Saracens, Islam	in	the	Medieval	Rea-
ders (New York: Columbia University Press, 1959), 155, 157.

78 Norman Daniel, Islam	and	West,	The	Making	of	An	Image (Oxford: Oneworld, 1993), 88-89; Poitersli 
Peter için bk. P. S. Moore, “Peter	of	Poiters”, New	Catholic	Encyclopedia, 11/227-228.

79 Tolan, Saracens, 154, 275-276.
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Dominiken rahip Humbert, Tract	on	the	Preaching	of	the	Crusades adlı eserinde,  
düşmanlarının/Müslümanların dinlerini anlamak için Kur’an’ın yanı sıra, temel kitap 
olarak Alfonsi’nin metninin okunmasını da tavsiye eder80. Montecrocelu Riccordo, İs-
lam karşıtı Cantra	Segem	Sarracenorum adlı eserinde içlerinden Kindi’nin Risâle’sinin 
yer aldığı başka kaynakların81 yanı sıra Alfonsi’nin kitabını da kullanır. Riccordo’nun 
eserinin dördüncü yüzyılda Pennisli Peter/Pennli Pietre ve Fazio degli Uberi (ö. 1368) 
kullanılması, dolaylı da olsa Alfonsi’nin metninin de kullanılmış olması anlamına ge-
lir82. Pennisli Peter, Müslümanların ramazan oruçları hususunda, keza Marion Sanudo 
(ö. 1343) Hz. Peygamberin peygamber olamayacağına dair kanaatini desteklemek için 
Alfonsi’nin bir peygamberin taşıması gereken özelliklerin onda bulunmadığına dair 
anlatısına müracaat eder83. On dördüncü yüzyıldaki Protestan hareketinin öncülerin-
den John Wycliff ’in, kaynaklarından biri Beavaisli Vincent, dolayısıyla da Alfonsi’nin 
metnidir. Bunu özellikle, Wyclif ’in Hz. Peygamberin Eski ve Yeni Ahit’ten bazı şeyleri 
seçip geri kalanları reddettiği ve seçtiklerine da bazı şeyler ilave etiğine dair ifadesinde 
görmek mümkündür84. Ayrıca Alfonsi’nin metni, Yahudileri ve Müslümanları Hristiyan-
lığa döndürmek maksadıyla Katalancaya da çevrilmiştir85.

Alfonsi’nin Dialogue’sinin Yazma Nüshaları

Bir metnin yaygın bir etkiye sahip olup olmadığının, özellikle orta çağdaki en 
önemli göstergelerinden biri onun nüshalarının sayısıdır. Dialogue’nin nüshalarını üç 
kategoriye ayırabiliriz. Bunlar kitabın bütününü içeren istinsahlar, bunlar altmış üç ta-
nedir. Kitabın yeniden yazılmasını ya da çok büyük kopyaları içeren nüshalar, bunların 
sayısı da on altıdır. Üçüncüsü yalnızca beşinci bölümün istinsah edildiği nüshalar. Bu 
sonuncusunun olduğunu söyleyenler varsa da bu türden bir el yazmasına henüz şimdi-
ye kadar ulaşmak mümkün olmamıştır.

Toplam 79 olan nüshaların 21 tanesi, on ikinci yüzyıla; 24 tanesi on üçüncü yüz-
yıla; on dört tanesi on dördüncü yüzyıla ve on sekiz tanesi ise on beşinci yüzyıla 
aittir. Bunların ait oldukları bölgelere gelince, bu yerler on ikinci-on üçüncü yüzyılda 
Fransa ve İngiltere; daha sonra ise İber Yarımadası ve merkezi Avrupa’dır. Bu son 

80 Tolan, Saracens, 
81 Riccordo’nun bu eseri hakkında bir çalışması ve kaynakları için bk. Maciej Dawczyk, “The Image of 

Muhammad in Riccolda de Monte di Croce’s Contra Legem Sarracenorum”, Studia	Cerance 9(2019), 
391-405.

82 Tolan, Saracens, 275-276.
83 Daniel, Islam	and	West, 247, 92.
84 R. W. Southern, Western	Views	of	Islam	in	the	Middle	Ages (Cambridge-Massachusettes, 1962), 80-81.
85 Bunun için bk. yukarıda Puig.
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bölgede on beşinci yüzyıla ait üç tam nüsha vardır86. Söz konusu nüshaların bulun-
duğu kurumlar ise özellikle: Citeaux, Benedikt, Augustinci, Sisteryan87 gibi tarikat 
merkezleridir.

Sonuç

Doğu ve Batı Hristiyan dünyasının İslam hakkındaki kanaatlerinin oluşumu, her 
ne kadar karşılaşma tarihleri farklı olsalar da benzer bir süreç sonunda oluşmuştur: 
Etnik bir grup, geçici dünyevi bir güç, dünyanın sonunda ortaya çıkan/Hristiyani, Ar-
yüsçü bir sapkınlık, en sonunda, dokuzuncu yüzyıldan itibaren ise din. Batı’dan önce 
İslam’la/Müslümanlarla karşılaşan Doğu Hristiyanları, zamanla inananlarını korumak 
için İslam’ı/Müslümanları eleştiren metinler kaleme aldılar. Bu tür metinler, hem Müs-
lümanların hakimiyetleri altında hem de Bizans’ta yaşayan Hristiyanlar tarafından ye-
rine getirildi. Bunun sonucu olarak, Timothy’ninki gibi istisnalar olmakla birlikte doğu 
Hristiyanlarında genel bir İslam algısı oluştu. Oluşan bu İslam algısını ifade eden me-
tinler, dokuzuncu yüzyıldan itibaren Latin Hristiyan dünyasına, Mar Sabas Manastırı 
keşişi George ve Mozarap seyyahlar, tüccarlar vasıtasıyla geçmeye başladı. Çok sayıda 
metinden söz edilse de bunlardan özellikle bir tanesi, bize kadar gelen el yazmalarının, 
dolayısıyla da okuyucularının çokluğu sebebiyle sonraki Batı İslam algısının oluşma-
sında temel metinlerden biri olarak kabul edilmiştir.

Söz konusu metnin ortaya çıkma süreci, yazarı, yazıldığı tarih, mevcut biçiminin 
gerçek mi yoksa kurgusal mı olduğu hususundaki tartışmalar hala tam olarak bir vu-
zuha kavuşturulamasa da Beyrunî’nin (ö. 1048) kendisine atıfta bulunmasından dola-
yı, on birinci yüzyıldan önce var olduğu hususunda artık bir tereddüt kalmamıştır. Bu 
kitap, Me’mun zamanındaki seçkinlerden biri olan Haşimî’nin İslam’a davet mektubu 
ve İshak el-Kindî’nin bu mektuba verdiği cevaptan oluşur. Bize kadar gelen Süryanice 
harflerle Arapça yazılmış (karşuni) on sekiz nüshası olan bu metin, Saygıdeğer Peter 
tarafından, on ikinci yüzyılda, Müslümanları Hristiyanlaştırmak ve onlara tartışmada 
İslam hakkında güvenilir bilgilere sahip olmak maksadıyla oluşturulan Kluniyak Külli-
yatı içinde tercüme edildiği (1142) gibi, ondan kısa bir süre sonra, Hristiyanlığa geçen 
ve Petrus Alfonsi adını alan, Moses/Moshe Sefardi’nin, Hristiyan oluşana dair eski din-
daşları arasındaki suçlamalara cevap vermek maksadıyla kaleme aldığı, Dialogi	Contro	
Ideaous/Yahudilere	Karşı	Diyalog adlı kitabında, içinde yetiştiği, dilini bildiği ve kitap-
larına çok yakından,  vakıf olduğu niçin İslam’ı seçmediğini anlatan kitabının beşinci 
bölümünde de kullanılır.

86 John Tolan, Petrus	Alfonsi	and	His	Medieval	Readers (Gainesville: University Press of Florida, 1999), 98.
87 Tolan, Petrus	Alfonsi, 102.
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İslami ibadetleri, onun cennet ve cehennem anlayışını, evliliği-boşanmayı eleşti-
ren; İslam’ın yayılmasının ikna ile değil kılıçla olduğunu, Hz. Peygamberin Kitab-ı Mu-
kaddes peygamberlerinin özelliklerini taşımadığını (cinselliğe düşkün olduğu, muci-
ze göstermediği, tanrı tarafından korunmadığı, doğru bir hayatın olmadığı vs.) ortaya 
koymaya çalışan Kindî’nin metni hem çeviri (Apology) hem de Alfonsi’nin kullanımı 
vasıtasıyla orta çağ Avrupa’sında İslam hakkında en çok okunan metin haline gelmiştir. 
Apology’nin Latince çevirisinin yedi, Alfonsi’nin Dialogue’nin ise yetmiş dokuz el yaz-
ması ve bunlar dışında yayımlanmış nüshalarının bize kadar gelmiş olması, söz konusu 
dönemde onların ne kadar çok okunduğunu ve dolayısıyla da Batı İslam algısının be-
lirlenmesinde ne kadar çok önemli olduğunu gösterir. Kitabın, on dokuzuncu yüzyılın 
sonunda yeniden keşfedilmesi üzerine Turkish Mission Aid Society tarafından Arapça 
neşri hazırlandığı (1880)88 gibi, William Muir tarafından kitabın otantikliği, yazarının 
kimliği gibi konuların ele alındığı bir önsözle birlikte İngilizce özeti de yayımlandı. 
Muir daha girişte bu özeti yayınlamaktan birinci maksadının onu, Hristiyan inancının 
lehine kullanacak kişilerin eline vermek olduğunu söylemesi89 Risâle’nin hala, İslam 
hakkında bilgi edinilecek/eleştirisinde kullanılacak önemli bir kitap olarak görülmüş 
olduğuna işaret eder. Akademik mi yoksa misyonerlik maksadıyla okunduğunu söyle-
me imkânımız olmasa da, California Üniversitesi’nde bulunan Arapça neşrinin kulla-
nım kayıtlarından 1952-77 arasında olmak üzere yirmi iki, 2003-7 arasında ise dört 
kişi tarafından alınmış/okunmuş/görülmüş olması bu öneminin yirminci yüzyılda da 
devam ettiğini gösterir(!).

Kitabiyat
Aydın, Fuat. “Batı İslam Algısının Doğulu Kökenleri ya da Abdülmesih İshak el-Kindî’nin Risâlesi’nin 

Serancamı”. Osmanlılar	ve	Avrupa	Seyahati,	Karşılaşma	ve	Etkileşim. İstanbul: İsam Yayınları, 
2010, 189-252

………, Fuat. Batı	İslam	Algısının	Arkeolojisi. Ankara: Eskiyeni Yayınları, 2011.

Aydın, Mahmut. “Hristiyan Batı Dünyasında ‘Ötekine Yönelik Diyalog ve Uzlaşma Düşüncesinin Or-
taya Çıkışı: Cusalı Nicholas (1401-1464) Örneği”, Osmanlılar	ve	Avrupa,	Seyahat,	Karşılaşma	ve	
Etkileşim. İstanbul: İsam Yayınları, 2010, 321-345. 

Bîrûnî. Maziden	Kalanlar (el-Âsâru’l-Bâkiye). çev. D. Ahsen Batur. İstanbul: Selenga Yayınları, 2011.

88 Risâle	Abdullah	b.	İsmâil	el-Hâşimî	ila	Abdulmesîh	b.	İshak	el-Kindî	yedu’ûhu	bihâ	ile’l-islâm	ve	Risâletü	
Abdulmesîh	ile’l-Hâşîmî	yeruddu	bihâ	aleyhi	ve	yedu’hu	ile’n-Nasrâniyye (1880)

89 William Muir, The	Apology	of	Al	Kindy,	Written	at	the	Court	of	Al	Mâmûn	(A.H.	215;	A.D.	830),	In	Defence	
of	Christianity	Agaist	Islam (London: Smith, Elder and Co, 1882).



Modern Batı İslam Algısının Tarihsel Kökenleri

72

Burman, Thomas E. “The Influence of Apology of Al-Kindî and Contrarietas alfolica on Roman Lull’s 
Late Religious Polemics, 1305-1313”. Medieval	Studies, 53 (1991), 197-228.

Burman, Thomas E., Religious	Polemic	and	 the	 Intellectual	History	of	 the	Mozarabs,	 c.	1050-1250. 
Brill: Leiden-New York-Köln,1994.

Daniel, Norman.  Islam	and	West, The	Making	of	An	Image. Oxford: Oneworld, 1993.

Dawczyk, Maciej, “The Image of Muhammad in Riccolda de Monte di Croce’s Contra Legem Sarrace-
norum”. Studia	Cerance 9 (2019), 391-405.

di Cesare, Mihaline, “Salingua: The Story of An Error That Becam Toponomy”. Oriente	Moderno. 92/1 
(2012), 131-137.

Hoyland, Robert G. Seeing	Islam	as	Others	Saw	It,	A	Survey	and	Evalution	of	Christian,	Jewish	and	Zo-
raastriaan	Writings	On	Early	Islam (Princeton-New Jersey: The Darwin Press, 1997).

Jenkins, Leah Giamalva. Enshrin	Adapting	and	Contesting	the	Latin	Apology	of	Al-Kindi:	Readers	In-
teractions	with	An	Autharitative	Polemic	Against	Islam. Knowville: The University of Tennese, 
2008, 54-70.

Jones, Joseph Ramon and Keller, John Esten. “Introduction”, The	Scholar’s	Guide,	A	Translation	of	the	
Twelf-Century	Disiplina	Clericalis	of	Pedro	Alfonso. Toronto: The Pontifical Institute of Medieval 
Studies, 1969.

Joseph Puig. “The Polemic against Islam in Mediavel Catalan Culture”. Wisser	über	Grenzen	Arabishes	
Wissen	und	lateinisches	Mittalarter. (edt.) von Andrear Speep und Lydia Wegener. Berlin-New 
York: Walter de Gruyter, 2006, 238-258.

Karlığa, Bekir. İslam	Düşüncesi’nin	Batı	Düşüncesine	Etkileri. İstanbul: Litera Yayıncılık 2004.

Kritzeck, James. Peter	the	Venerable	and	Islam. Princeton-New Jersey: Princeton University Press, 
1964.

Moore, P. S. “Peter of Poiters”. New	Catholic	Encyclopedia. 11/227-228.

Muir, William. The	Apology	of	Al	Kindy,	Written	at	the	Court	of	Al	Mâmûn	(A.H.	215;	A.D.	830),	In	De-
fence	of	Christianity	Agaist	Islam. London: Smith, Elder and Co, 1882.

Neh, Brown. “Theophanes Confessor On the Arap Conquest: The Latin Version by Anastasius Bibli-
othecarius”. Ravaux	et	Memoires 19/1, (2015).

Risâle	Abdullah	b.	İsmâil	el-Hâşimî	ila	Abdulmesîh	b.	İshak	el-Kindî	yedu’ûhu	bihâ	ile’l-islâm	ve	Risâle-
tü	Abdulmesîh	ile’l-Hâşîmî	yeruddu	bihâ	aleyhi	ve	yedu’hu	ile’n-Nasrâniyye. 1880.

Southern, R. W. Western	Views	of	Islam	in	the	Middle	Ages. Cambridge-Massachusettes, 1962.

Sendino, Munoz. ‘Al-Kindi,	Apologia	del	 cristionismo’. Editon based on MS Oxford, Corpus Christi, 
College 184 and MS Paris, BN-Lat. 6064.

Tartar, Geroges. Dialogue	Islamo-Chretien,	Sous	le	calife	Al-Ma’mun	(813-834). Paris: Nouvelles Edi-
tions Latines, 1985.

Thomas Burman. Religious	Polemic	and	the	Intellectual	History	of	Mozarabs,	c.	1050-1200. Leiden, 
Brill, 1994, 97-98.



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

73

Tolan, John.	Saracens,	Islam	in	the	Medieval	Readers.	New York: Columbia University Press, 1959.

……….,  John. Petrus	Alfonsi and	His	Medieval	Readers. Gainesville: University Press of Florida, 1999.

……….,  John. Faces	of	Muhammed,	Western	Perceptions	of	The	Prophet	of	Islam	From	the	Middle	Agese	
to	Today. Princeton-Oxford: Princeton University Press, 2019.

Tuğba Öztürk. “Toledo Koleksiyonu: Sebepleri ve Sonuçlarıyla İlk Oryantalist Çalışmalar”. Milel	ve	
Nihal,	inanç-kültür-mitoloji 12/1 (Haziran 2015), 55-80.



Batı’da “Aşırı Sağ-Sol”un Yüksel(til)işi ve “Kültürel Irkçılık-Irksız Irkçılık” Olarak İslamofobi

74

Batı’da “Aşırı Sağ-Sol”un Yüksel(til)işi ve “Kültürel 
Irkçılık-Irksız Irkçılık” Olarak İslamofobi

Özcan HIDIR1

Giriş

İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sının hezimetiyle 1945 sonrası dönemde 
Avrupa’da büyük oranda politik arenanın dışına itildiği belirtilen (Fraser, 2000: 32)2 
organize aşırı sağ-sol, özellikle Soğuk Savaş’ın bitimiyle (1989) günümüzdeki kadar 
belirgin olmasa da yeniden ortaya çıkmaya-filizlenmeye başlamıştır (Mudde-March, 
2005: 23; Eatwell, 2004: 1-16). Bu dönemden sonra da aşırı sol (komünistler) bilhassa 
Batı Avrupa ülkelerinde ya soyalist parti-tutumlarına ve popülist-sosyalist tutumlara 
veya “yeşiller”, “globalleşme-küreselleşme karşıtı” partilere-gruplara dönüşmüş ya da 
aşırı sağ partilere-eğilimlere katılmışlardır (Mudde-March, 2005: 23). Bu ise daha son-
ra aşırı sağ-aşırı sol tutumları birleştiren veya her iki tür tutumları yerine göre birleşti-
ren düalist aşırı sağ-sol tutumlara da yol açmıştır. Soğuk Savaş’ın bitimi sonrasında “İs-
lâm Batı’nın düşmanıdır” söylemi paralelinde alabildiğine öne çıkmaya başlayan aşırı 
sağ dalga (Von Beyme, 1988: 1-18), 11 Eylül sonrası dönemde nispeten farklı versiyon-
larıyla ve büyük oranda islamofobik-İslâm-Müslüman karşıtı söylem-eylem ve tutum-
lar şeklinde Avrupa-Batı’da alabildiğine artış göstermiştir (Mitts, 2017: 18-19) ki, bu 
dalga bazı araştırmalarda “yeni sağ” olarak da nitelenmektedir (Rappaport, 2017: 1). 

Aşırı sağ-soldaki bu durum, aynı zamanda Avrupa-Batı’daki Müslümanlar arasın-
da radikalleşmeyi ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılımı da besleyici-tetikleyici en 
önemli faktörlerden biri olmuştur.3 Bu anlamda aşırı sağ söylem-eylem ve tutumlarla 
Müslümanlar arasındaki aşırılık-radikalleşme arasında bir korelasyon ve adeta “kısır 
döngü” vardır ki, bunun doğal yansıması olarak da İslâm ve Müslüman karşıtı aşırı sağ 

1 Prof. Dr., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ozcan.hidir@izu.edu.tr
2 Öte yandan bazı araştırmalarda, bu tarih sonrasında Avrupa’da “aşırı sol” olarak komünist fikir-tu-

tumların aşırı sağın yerini alma eğilimi göstermiştir (Mudde-March, 2005: 23).
3 Bu anlamda bk. Van Zeller, Mariana, “Radicals-Rising”, http://interactive.fusion.net/radicals-rising/, 

son erişim: 16.03.18. 
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partilerin desteğini-oylarını arttırması durumu meydana gelmektedir. Aşırı sağ parti-
lerin alabildiğine marjinal olup neredeyse hiç olmadığı bazı ülkelerde bile bu partilerin 
rölatif olarak önemli oy oranlarına ulaşmış olması bunu gösterir. Bu ise biri bir kısım 
Müslümanların radikalleşip terör eylemlerine yönelebilmesi olarak “görünür”; diğeri 
de “online radikalleşme” diye de nitelenen sosyal olarak pek görünmeyen bir aşırılaş-
ma-radikalleşmeyi ve neticede radikal bir anlayış-ideolojiye sahip olmayı beraberinde 
getirebilmektedir (bu yönde bk. Wictorowicz, 2005: 20-22; Mitts, 2017: 12, 15-16, 17-
18, 21-22)4 ki, tabiatıyla bu çalışmanın boyutlarının ötesine geçen ve ayrıca üzerinde 
durulması gereken önemli bir yöndür. Bu meyanda aşırı sağın zenefobik-islamofobik, 
ırkçı-kültürel ırkçı tutumları ve sosyal medya propagandaları yoluyla da Müslümanla-
ra yönelik söylemleri, Müslümanların topluma katılımını (entegrasyon-partisipasyon) 
engelleyici bir fonksiyon da icra etmekte ve neticede Müslümanlar izolasyona kaya-
bilmektedir. Bir çeşit sıkışmışlık hali olan bu durumda bir kısım Müslümanlar arasın-
da başka bazı motivasyonların da etkisiyle radikalleşme kolaylaşmaktadır.5 Tabiatıyla 
Avrupa-Batı’da Müslümanların radikalleşmesini besleyen en önemli faktörlerden biri 
aşırı sağ olsa da bu radikalleşmeyi sadece buna indirgemek de doğru değildir. 

“Aşırı sağ” diye nitelenen olgunun aslında bir de “aşırı sol” versiyonu bulunmakla 
beraber, burada biz daha ziyade aşırı sağı konu ediniyoruz. Zira ortak bazı yönleri-ka-
rakteristikleri bulunsa da, “aşırı sol”un aşırı sağdan ayıran siyasî, tarihî, ideolojik yön-
ler vardır. Bu meyanda şu söylenebilir ki, aşırı sağ daha ziyade dinî-kültürel aidiyetler 
ve kimlik üzerinde dururken aşırı sol sosyo-ekonomik problemleri-endişeleri öne çıka-
rır. Bununla beraber bu ayırımlar son tahlilde çok açık-belirgin de değildir; üstelik gü-
nümüzde bu ayırımlar büyük oranda da silikleşmiştir (Stokes, 31; Talshir, 2005: 311). 
Meselenin bu yönü önemli olmakla beraber biz burada daha ziyade “aşırı sağ”ı ve onun 
dinî-tarihî sebepleri ve kökenleri üzerinde duracağız.

“Aşırı (extrem) sağ”, “radikal sağ”, “popülist sağ” veya “yeni sağ” gibi nitelemelerle 
(Theodoratos, 2012: 3-4; Rappaport, 2017: 1-2) anılan aşırı sağ, sağcı siyasette sağ-
cılığın en uç biçimini göstermek üzere kullanılan toplumsal hiyerarşiyi destekleyen, 
daha doğuştan bazı insanların aşağı, bazılarınınsa üstün olduğu gibi düşünceleri için-

4 Avrupa-Batı’daki aşırı sağ partilerin yükselişi ile Müslümanların radikalleşmesi olgusu arasındaki 
ilişki ayrı tetkikleri gerektiren önemli bir konudur. Öte yandan 2011 sonrası dönemde Batılı ülkeler-
den Suriye ve Irak’a savaşmak için giden farklı etnik ve sosyal gruplara ait Müslüman sayısı 30.000 
olarak verilmekte ve bunların da önemli bir kısmının da Amerika, İngiltere, Fransa ve Belçika gibi 
ülkelerden gelmişlerdir. Bu Müslümanları Suriye ve Irak’a gitmeye sevk eden en önemli motivasyon-
lardan birinin aşırı sağın söylem ve eylemleri olduğu belirtilmektedir (Mitts, 2017: 12, 15-16, 17-18).   

5 Bu faktörler bazan radikal figürler ve söylemler, bazan da ırkçılık-ayırımcılık, iş ve eğitim piyasasında-
ki adaletsizlik gibi faktörler olabilmektedir (Mitts, 2017: 12-14, 17).
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de barındıran bir ifadedir (Woshinsky, 2008: 154). Belirli kişilerin ya da grupların üs-
tünlüğünü destekle bir ifade olup genellikle istenmeyen gruplara karşı göç ve uyum 
karşıtlığı duruşları, sosyo-kültürel boyutta baskı, milliyet ayrımcılığı; ırksal ve dinsel 
grupların kendilerini diğerlerinden üstün konuma getirecek tutumlar, küreselleşme 
karşıtlığı gibi görüşleri kapsamaktadır. Başka bir deyişle kavram aşırı milliyetçi, ya-
bancı düşmanı, ırkçı, köktendinci veya gerici görüşlere sahip kişi ya da grupları tanım-
lamada kullanılır (Carlisle, 2005: 693).

Genelde Amerika-Batı’da özelde ise Avrupa’da aşırı sağ-solun uzun bir süredir, 
özellikle de 11 Eylül 2001 hadisesinden sonra yükselişte olduğu belirtilmelidir. Son 
yıllarda ise bu yükselişin alabildiğine ivme kazandığı ise, ampirik olsun teorik olsun, 
hemen pek çok araştırma ve raporda tespit edilen bir husustur. Popülist akım, parti 
ve söylemlerin de alabildiğine öne çıktığı aşırı sağcı anlayış, neredeyse blok halinde 
islamofobik Evanjeliklerin oyunu alarak başkan seçilen Donald Trump’ın6 Amerika’da 
başkan seçilmesiyle de zirveye ulaşmış; ancak Biden’ın seçilmesiyle nispeten popülizm 
azalma göstermiştir.  

Ülkeden ülkeye bazı açılardan farklılık gösterse de bu yükselişte dinî, tarihî, sosyo-
lojik/sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasî -mesela politik memnuniyetsizlikler7 gibi- pek 
çok temel dinamik rol oynuyor.8 Bu çalışmamızda biz, genel anlamda Batı’da özelde 
de Avrupa’da son yıllarda sürekli yükselişte olan “aşırı sağ-sol”un bu yükselişindeki 
tarihî-dinî arka planına dair değerlendirmelerde bulunacağız. Ne var ki bundan önce 
“konjonktürel” ve “protest” olmaktan ziyade artık “Avrupa-Batı’nın yeni normali”9 ha-
line gelen, merkez partilerini de bu yönde tutum takınmaya sevk eden aşırı sağ anlayış 
ve bu anlayışların yön verdiği parti ve kurumların Avrupa’daki genel görünümüne, te-
mel karakteristiklerine ve aşırı sağ ile zenefobi-islamofobi-göçmenfobi ve ırkçılık ara-

6 “Hristiyan Siyonistler”, “Amerikan Talibanı” gibi nitelemelerle de anılan Evanjeliklerin Trump’ın -ve 
bilhassa da yardımcısı Pence’nin- başkan seçilmesindeki rollerine dair bk. Hıdır, Özcan, “Trump’ın 
Zaferinde Evanjeliklerin Rolü ve İslam Karşıtlığı”, AA Analiz Haber, https://aa.com.tr/tr/analiz-ha-
ber/trump-in-zaferinde-evanjeliklerin-rolu-ve-islam-karsitligi/690757, son erişim: 15.03.18. Yine 
Evanjeliklerin Trmp’ın Kudüs kararındaki etkilerine dair de bk. a.mlf., “Trump’ın Kudüs Kararında 
Evanjeliklerin Rolü”, https://aa.com.tr/tr/analiz-haber/trump-in-kudus-kararinda-evanjelikle-
rin-rolu/1003679, son erişim: 15.03.18.

7 Politik memnuniyetsizlik ile aşırı sağ partilere oy verme arasındaki ilişkiye dair pek çok çalışma var-
dır (bu konuda bk. Rooduijn-van der Brug-de Lange, 2016: 32-40). 

8 Bu anlamda Avrupa’da aşırı sağın tarihi-ideolojik bazı temelleri ve bu yöndeki bir kısım belirsizlikler 
için Tamir Bar-On tarafından ortaya konan	The	Ambiguities	of	the	Intellectual	European	New	Right,	
1968-1999	(Montreal	2000) adlı çalışma, Fransa özelinde meseleyi daha ziyade ele alsa da önemlidir.    

9 Bu yönde bir analiz için bk. Hıdır, Özcan, “Aşırılık Avrupa’nın Yeni Normali”, AA Analiz Haber, 16.12.16 
-son erişim: 12.03.18.
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sındaki ilişkiye dair bilgi vermek yerinde olacaktır. Zira bütün bu bilgiler aşırı sağın 
tarihî-dinî-ideolojik arka planını ve kökenini anlamada önem arz etmektedir.   

1. Batı’daki Aşırı Sağ-Sol Partilerin Temel Karakteristikleri 

Hollanda, Avusturya, Fransa, Belçika, İtalya ve Macaristan başta olmak üzere Av-
rupa’nın muhtelif ülkelerindeki aşırı sağ partiler ve liderleri10 son yıllarda önemli oy 
oranlarına ulaşmışlardır. Bu meyanda şunu ifade edebiliriz ki, yakın zamana kadar Av-
rupa’da “anormal” kabul edilen aşırı sağın artık “normalleşme”ye başladığı, marjinal-
likten kurtulup ana akım olmaya başladığı, periferiden merkeze doğru ilerlediği, hatta 
merkezi ele geçirmeye başlayıp yerleşik hal aldığı ve merkezdeki partilerin kimyalarını 
bozarak onları da kendi tezlerine yaklaştırıp dönüştürdükleri bile söylenebilir.11 Avru-
pa’da aşırı sağ yükselirken merkez sağ ve sol partiler arasındaki sınırlar bulanıklaş-
makta, ideolojik tanımlar ciddi bir dönüşümden geçmekte, solun ve sağın kriterleri de-
ğişmekte, genç, popülist tonları ağır basan parti ve liderleri Avrupa siyasetini domine 
etmektedir. 

Sözü edilen aşırı sağ partilerin aynı zamanda “popülist” partiler olması, bir yandan 
tepkisellik-protest tutum, çok kültürlülük karşıtlığı ve homojen tutumların genelde 
öne çıktığı (Mudde-Kaltwaser, 2013: 147-174: Mudde, 2014: 98-103) “popülizm-po-
pülist söylemler”12 ile “aşırı sağ-sol” arasındaki yakın ilişkiyi (Betz-Georg, 2004: 311-
327; Golder Matt, 3) -ki bazı araştırmacılarca13 aşırı sağın temel ideolojik yönlerinden 

10 Avrupa’daki başlıca aşırı sağ-sol parti liderleri şunlardır: Marine Le Pen (Fransa), Geert Wilders (Hol-
landa), Tom van Grieken (Belçika-Flaman bölgesi), Frauke Petry (Almanya), Nigel Farage (İngiltere), 
Jimmie Akesson (İsveç), Siv Jensen (Norveç), Heinz-Christian Strache (Avusturya), Beppe Grillo-Mat-
teo Salvini (İtalya), Gabor Vona (Macaristan), Pawel Kukiz (Polonya), Andrej Danko (Slovakya), Timo 
Soini (Finlandiya), Pablo Iglesias (İspanya). Her biri Avrupa’nın farklı ülkelerine ait bu isimlerin ortak 
bir yanı var: Aşırı sağ-popülist, AB ve yerleşik düzen karşıtılığı ve zenefobik-İslamofobik görüş, söy-
lem ve eylemler.

11 Bu yönde değerlendirmeler için Matthijs Rooduijn’ın editörleri arasında olduğu Radical	right-wing	
populist	parties	 in	Western	Europe:	 into	 the	mainstream? (Londra-New York 2016) adlı edisyon ile 
“The rise of the populist radical right in Western Europe” adlı Matthijs Rooduijn’a ait makaleye (bk. 
European View, 2015, 14/1, s. 3-11) bakılabilir. Ayrıca krş.  Rappaport, a.g.e., s. 10; Horia Nedelcu, 
Radical Right Parties in Eastern Europe, Ottawa 2009, s. 4-5.

12 Avrupa özelinde popülist söylemler olarak, “zenofobi-İslamofobi”, “göçmen-mülteci karşıtlığı”, “Müs-
lümanlarla ilgili bazı sosyal problemleri kültür-İslam ile ilişkilendirme”, “çok kültürlü toplum yapısına 
karşı olma”, “yerlilik ve yerli olanın üstünlüğü”, “Avrupa merkezci milliyetçilik”, “ırkçılığa varan sert 
söylemler”, “demagoji ustalığı”, “AB karşıtlığı”, “kurulu düzene karşı çıkma” gibi, aynı zamanda aşırı 
sağ söylemleri sıralayabiliriz.

13 Mesela aşırı sağ ve aşırı sağın ideolojik temelleri üzerine nitelikli araştırmaları ile tanınan Cas Mud-
de’ye göre popülizm aşırı sağın bir ideolojisidir. Ancak başka bazı araştırmacılara göre ise popülizm 
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biridir- hatıra getirirken, diğer yandan da Avrupa’nın geleneksel siyaset sosyolojisinin 
yanı sıra “özgürlükler”, “demokrasi-demokratik hukuk devleti”, “eşitlik” gibi değerle-
rinin ciddi biçimde aşındığı anlamına gelmektedir. Pek çok siyasetçide gördüğümüz 
popülist söylemler, aslında Avrupa başta olmak üzere dünyada da büyük bir yükseliş 
trendindedir. Avrupa’daki aşırı sağ partilerin hemen tamamının toplumu ayrıştıran po-
pülist söylem ve eylemlere sahip olması aşırı sağ veya sola ana karakterini veren en 
önemli unsurlardan birinin de “popülizm” olduğu sonucuna varılmasını gerektiriyor. 
Bu anlamda bütün dünyada ama özellikle de Avrupa’da popülist partilerin ve söylem-
lerin yükselişe geçtiğinden söz edilebilir. Adeta politik momentumun bu popülist-aşırı 
sağ partiler-hareketlerden yana döndüğü bir döneme giriyoruz. Biden öncesi ABD baş-
kanı olan Trump’ın başkanlığa seçilmesiyle Avrupa’daki aşırı sağ partilerin tamamı-
nın bundan duydukları memnuniyeti ifade eden açıklamalar yapmaları14 da Avrupa ve 
Amerika arasındaki aşırı sağın irtibat ve dayanışmasına işaret eder. Bu durum ayrıca, 
özellikle Avrupa ve ABD’de aşırı sağ ve popülist söylem ve görüşleri ile öne çıkan hare-
ketlerin daha ziyade öne çıkacağı bir döneme girildiğini göstermektedir. 

Bu aşırı sağ partilerden bir kısmı hâlihazırda ülkelerinde birinci veya ikinci parti 
konumuna yükselmiş olup yapılacak ilk genel seçimde iktidarın başlıca adayı durumu-
na gelmişlerdir. Mesela Mart 2017’de Hollanda’da yapılan genel seçimlerde Geert Wil-
ders’in “Özgürlükler Partisi”nin (PVV) ana muhalefet partisi durumuna gelmiştir. Ken-
disi de, özellikle Hollanda’daki ırkçı-islamofobik mirasa yaslanan15 Geert Wilders’in 

bir politik tarz-tutumdur (Mudde, 2011: 7-11). 
14 Bu anlamda seçilmesinin ardından Trump’ın da Avrupa’daki bu partilerin bazılarının başkanları ile 

telefonda görüşmesini zikredebiliriz. Ayrıca Le Pen’in, Trump’ın seçilmesini “Fransa için iyi haber”, 
Wilders’in de “devrim” olarak nitelediğini ve Trump’ı ilk tebrik edenlerden olduğunu da belirtmek 
gerekir. 

15 Bu mirasın en önemli şahsiyeti olarak, ilk kez 1997 yılında Kültürümüzün	İslamlaşmasına	Karşı:	Te-
mel	Olarak	Hollanda	Kimliği adlı bir kitap yayınlayarak, İslâm ve Müslümanlar karşısındaki tavrını 
ortaya koyan Pim Fortuyn zikredilebilir. 11 Eylül olayları Pim Fortuyn için bulunmaz bir fırsat olmuş 
ve 11 Eylül 2001’in akabinde Fortuyn haftalık Elsevier dergisindeki köşesinde “İslâm’a Karşı Soğuk 
Savaş” açarak yeniden gündemi işgal etmeye başlamıştır. Daha önce İslâm’ın çeşitli versiyonları ol-
duğunu söyleyen Fortuyn, bu kez “liberal İslâm ile fundamentalist İslâm arasındaki fark nispîdir” di-
yerek İslâm’a karşı topyekûn bir savaş açılmasını talep etmiş; 20 Ağustos 2001 tarihinde de siyasete 
gireceğini açıklamıştır. Aralık 2001 tarihinde, “Leefbaar Nederland (Yaşanılır Hollanda)” ve ardın-
dan da “Leefbaar	Rotterdam	(Yaşanılır	Rotterdam)” adlı yerel bir partinin 15 Mayıs 2002 seçimleri 
için onu aday göstermesiyle Fortuyn siyasal kariyerine başlamıştır. Ocak 2002 tarihinde Volkskrant 
Gazetesi’nde yayınlanan Fortuyn ile yapılmış bir röportajda anayasanın eşit muameleyi öngören ve 
ayrımcılığı reddeden 1. maddesinin kaldırılmasını talep etmiştir. İslâm’ı “geri bir din ve kültür” olarak 
nitelemiş ve ardından da “elimden gelse hiçbir Müslüman’ı içeri almam” sözleriyle de Müslümanlara 
karşı ayrımcılık niyetlerini açığa vurmuştur. Daha sonra Hollanda’da Pim Fortuyn’ın mirasını temsil 
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söylem ve eylemleri son senelerde hareketini dünya çapında yaymış ve Avrupa’nın 
hemen her devletinde “wilderscilik” yayılmış ve “yeni wildersler” ortaya çıkmıştır. Al-
manya’da yakın zamanlarda “Almanya’nın Wilders”i olarak lanse edilen Thilo Sarra-
zin’in Almanya	Kendini	Yok	Ediyor kitabındaki zenefobik-islamofobik, entegrasyon ve 
çok kültürlülük karşıtı sözlerinin (Hıdır, 2012: 81-84) üzerinden çok geçmeden yeni 
nesil aşırı sağ “Almanya İçin Alternatif Partisi”nin (AfD) gittikçe güçlendiği ve son se-
çimde önemli oranda oy aldığı bilinmektedir. Avusturya’da aşırı sağ koalisyon ortağı ol-
muş; İtalya’da Beş Yıldız Hareketi’nin öncüsü olduğu aşırı sağ-sol blok halinde %50’yi 
aşan bir oy oranına yükselmiştir. Aşırı sağ-sol anlamda önemli tarihi-ideolojik geçmişe 
sahip Fransa’da aşırı sağ Le Pen’in önemli oranda oy oranına ulaştığı16 İngiltere’de Ni-
gel Farage’nin “Bağımsızlık Partisi’nin (UKIP)” dikkat çekici oranları yakaladığı görü-
lüyor. İsveç’te aşırı sağ “İsveç Demokratları (SD)’nın lideri Jimmie Akesson’un önemli 
oy oranına ulaştığı, Norveç’te aşırı sağ FRP lideri Siv Jensen’in de yine kayda değer 
oranda destek aldığı, İspanya’da aşırı sol Pablo Iglesias’ın partisi “Podemos”un par-
lamentonun 3. büyük partisi konumuna geldiği, son seçimde Macaristan’da aşırı sağ 
parti Jobbik’in %19 gibi önemli oy oranına ulaştığı, Belçika Flaman bölgesinde Tom 
van Grieken’in “Vlaamse Belang”ının da yadsınamaz bir oy oranına sahip olduğu bilini-
yor. Hatta bunlara aşırı sol diye nitelenebilecek olan Yunanistan’da iktidardaki Alexis 
Tsipras’ın “Syriza”sını ve Macaristan’da iktidarda olan ve 8 Nisan’da yapılan son seçim-
leri de galip bitiren yabancı-göçmen karşıtı aşırı sağ eğilimli-popülist Viktor Orban’ın 
“Fidesz Partisi”ni ve hatta Polonya başta olmak üzere, diğer Kuzey ve Doğu Avrupa ül-
kelerindeki aşırı sağ partileri17 de katarsak, “Avrupa’nın aşırı sağ-sol anatomisi” ortaya 
çıkmış olur.18

ettiğini iddia eden EenNL (Marco Pastors), Hilbrand Nawijn Listesi, Leefbaar Rotterdam, Leefbaar 
Nederland, Pim Fortuyn Listesi (LPF)/Fortuyn, Pim Fortuyn Listesi Derneği, Genç Fortuynistler, Smol-
ders Listesi ve nihayet Liberal Parti VVD’den ayrılan ve Groep Widers adıyla önce kendi parlamento 
grubunu kuran ve ardından da Özgürlük Partisi (PVV) ismiyle partisini kurarak Pim Fortuyn’un ırkçı 
ve anti-İslamist fikirlerinin bayraktarlığını yapmaya başlayan Geert Wilders eklenmiştir. Günümüzde 
bunlara Wilders sonrasında “Hollanda’nın yeni nesil aşırı sağı olarak nitelenen partileri” olan Thierry 
Baudet’in ‘Forum voor Democratie/Demokrasi Forumu)’ ve Jan Roos liderliğindeki ‘VoorNederland 
(VNL)/Hollanda İçin’ isimli aşırı sağ partileri de ekleyebiliriz.

16 Fransa’daki aşırı sağ-sol gelenek özelinde Avrupa aşırı sağ-solunun tarihi-ideolojik arka planına dair 
Tamir Bar-On’un The	Ambiguities	of	the	Intellectual	European	New	Right,	1968-1999 (Montreal 2000) 
adlı çalışması, belli bir dönemi ele alsa da, önemlidir.    

17 Doğu Avrupa ülkelerindeki yükselişte olan aşırı sağ parti ve hareketler hakkında Horia Nedelcu tara-
fından yapılmış olan Radical	Right	Parties	in	Eastern	Europe (Ottawa 2009) adlı çalışmaya bakılabilir.

18 Avrupa’da aşırı sağ-sol partilerin ilgili ülkelerin siyasi hayatındaki ve hükümet-koalisyon bakımın-
dan yerine dair bk.  Sarah de Lange, L., “New alliances: Why mainstream parties govern with radical 
right-wing populist parties” adlı çalışması (Political	Studies,	60/4,	2012,	s.	899-918)	ile Lenka Busti-
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Bütün bunların, Avrupa’da siyasi atmosferin aşırı sağa doğru değişeceği ve bunun 
da AB’nin geleceğini derinden etkileyeceği aşikâr. AB için bu durum, hiçbir şeyin eski-
si gibi olmayacağı ve alarm zillerinin güçlü olarak çalacağı anlamına geliyor. Nitekim 
Wilders bunu, “Avrupa’da politika artık hiçbir surette eskisi gibi olmayacak” sözleriyle 
dile getiriyor. Bu açıdan bakılırsa aşırı sağın partilerin başarısının tesadüfi ve geçici 
bir fenomen olmadığının her geçen gün daha da iyi anlaşılması. Aşırı sağın yükselişini 
kabullenemeyen siyasi elit, bunu global ve lokal siyasetteki gelişmelere bağlı olarak 
adeta kazara elde edilmiş, geçici bir başarı gibi yansıtmaya çalışıyor. Oysa seçimlerden 
sonraki süreçte de, büyük merkez partiler güç ve oy kaybetmeye devam ederken, aşırı 
sağcı popülist partiler ise tabanlarını genişletmeye ve oylarını artırmaya devam ediyor.

Öte yandan bütün bunlar, Avrupa’da artık siyaset sosyolojisinin değiştiğini, bilindik 
siyasi kavram ve teamüllerin içinin boşaldığını, bu kavramlara yeni anlamlar yüklendiği-
ni ortaya koyuyor. Köklü bir sol, liberal ve Hristiyan demokrat geleneğe sahip partiler ve 
hareketler, eski kimliklerini kaybetmiş durumdalar. Aşırı sağ partiler ile “yeni nesil aşırı 
sağ-popülist parti-hareketler”in19 güç kazanması, bu partilerin adeta kimyalarını bozmakta, 
onları kendi tezlerine yaklaştırıp dönüştürmekte, bu partiler içindeki aşırı sağa eğilimli uç-
ların güçlenmesine yol açmakta, aşırı sağa kaptırdıkları geleneksel oylarını geri almak için 
aşırı sağ-popülist söylemlere yöneltmektedir. Nitekim bugünlerde özellikle Müslüman göç-
men karşıtlığı, burka-peçe yasağı, özellikle Diyanet imamlarına ve camilere yönelik tutum-
lar başta olmak üzere, Müslümanlara yönelik islamofobik ve Avrupa merkezci söylemlerin 
bu merkez sağ-sol partilerce de yüksek sesle dillendirilmesi bunun işaretidir. Mesela Hol-
landa’da geçmişte Türklerin en çok oy verdiği hükümet ortağı merkez-sol İşçi Partisi’nin 
(PvdA) koalisyon ortağı olduğu hükümette başbakan yardımcısı olan Lodewijk Asscher’in 
son yıllarda Müslümanlara ve Türklere, Türk kurum ve kuruluşlarına yönelik aşırı sağı an-
dıran söylemlerinde bu eğilimi görebiliyoruz. Yine Almanya’da Angela Merkel’in yakın 
zamanda gerçekleştirilen parti (CDU) kongresinde göçmen yasasına yönelik değişiklik öne-

kova’ya ait “Revenge of the radical right” isimli makalesine (Comparative	Political	Studies,	47/12,	s.	
1738-1765) bakılabilir. Bu konuda ayrıca bk. Hıdır, “Aşırılık Avrupa’nın Yeni Normali”, AA	Analiz	Haber, 
16.12.16 -son erişim: 12.03.18; Rappaport, a.g.e., s. 1-2.    

19 “Yeni nesil aşırı sağ” olarak nitelenen ve aslında ayrıca araştırılması gereken olgu, yerleşik aşırı 
sağ-popülist partiler ile söylemleri temelde aynı olmakla beraber stratejileri, kampanya teknikleri, 
söylem ve eylemleri, sosyal medyayı çok iyi kullanmalarıyla farklılık arzeden parti ve gruplara den-
mektedir. Bu grupların bazıları henüz partileşmese de özellikle sosyal medya üzerinden yürüttükleri 
kampanyaları ile oldukça etkili olmaktadırlar. Mesela Hollanda’da gittikçe yükselen ve AB’ye şüpheyle 
yaklaşan göçmen karşıtı, egemenlik-yerlilik yanlısı olup AB’nin dağılması/yıkılması için çabalayan ve 
Wilders sonrasında “Hollanda’nın yeni aşırı sağ partileri” olarak nitelenen Thierry Baudet’in ‘Forum 
voor Democratie/Demokrasi Forumu)’ ve Jan Roos liderliğindeki ‘VoorNederland (VNL)/Hollanda 
İçin’ isimli partileri buna örnek verebiliriz. 
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risi, “burka-peçe” türü giysilerin yasaklanması teklifi AfD’ye kayan hatırı sayılır CDU oyla-
rını toparlama amacı gütse de, aslında merkez sağdaki aşınmayı da ifade etmektedir. 

Bütün bunlar Aşırı sağ eğilim veya partilerin arka plandaki temel karakteristikle-
rine dair farklı görüşlerin yanı sıra dini-tarihi-ideolojik arka planlarının da tahlilini ge-
rektirmektedir. Mudde’ye göre, parti programlarından da hareketle, aşırı sağ partilerle 
şu veya bu şekilde bağlantılı 58 farklı karakteristik özellik bulunsa (Mudde, 1996: 225-
248) da, son yıllarda aşırı sağ partiler daha ziyade “radikallik-extremizm”, “popülizm”, 
“nasyonalizm” olmak üzere, dini-ideolojik-tarihi temellere sahip başlıca 3 temel ideo-
lojik özellik-tezahürle öne çıktığı ifade edilmektedir (Golder, 1-2; Mudde, 2011: 7-11; 
Rappaport, 2017: 19). Başka bazı araştırmalarda ise bu temel ideolojik elementler, 
“yerlilik”, “dışlayıcılık-dışlayıcı nasyonalizm” ve “otoriteryenlik” –ve bazan da liberallik 
karşıtlığı- olarak zikredilir (Rappaport, 2017: 7, 8) ki, esasen yukarıdaki özellikler ile 
içiçe geçen yönlere sahiptir. Son dönemdeki bir kısım araştırmalardan hareketle bu üç 
temel karakteristiğe-tezahüre, genel anlamda bu sayılanlara şu veya bu şekilde dâhil 
olan “zenefobi-islamofobi-göçmenfobi” ile özellikle “kültürel ırkçılık” anlamında ırkçı-
lığın da eklenmesi gerektiğini söylemeliyiz. Bütün bunların da Avrupa-Batı’da dini-ta-
rihi kökenleri-bağlantılarını betimlediği ise izahtan varestedir. 

2. “Aşırı Sağ”ın Dinî-İdeolojik ve Tarihî Kökenleri-Temelleri

Yukarıda son yıllarda alabildiğine yükselişte olduğunu söylediğimiz ”aşırı sağ”ın 
bu yükselişinde pek çok sebebin ve dinamiğin rol oynadığını söylemiştik. Bu meyanda 
siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik olmak üzere başka sebep ve kökleri olmakla bera-
ber, biz burada esasen aşırı sağ-aşırı sağ eğilimlerin dini-ideolojik ve tarihi bazı önemli 
karakteristikleri-kökenleri üzerinde duracağız. Bunu yaparken de dini ve tarihi olarak 
ayırmayıp tek başlık altında vereceğiz. Burada şunu özellikle ifade etmek gerekir ki, 
girişte de ifade ettiğimiz üzere, Avrupa’da aşırı sağın yükselişinin veya aşırı sağcı tu-
tumların alabildiğine öne çıkmasının en temel sebebi İslam’ın bizatihi kendisi, Müslü-
manlar ve Batı-Avrupa ülkelerinde son 50-60 yıllık periyotta Müslüman ülkelerden bu 
ülkelere olan göç en önemli sebebi teşkil eder.

a. Fobiler: Zenefobi, Göçmenfobi, İslamofobi-Türkofobi ve Kültürel Irkçılık 

Özellikle son yıllarda aşırı sağın en önemli söylem-eylem ve tutumları İslam ve 
Müslümanlara yönelik olmuştur. Yukarıda da işaret edildiği üzere Soğuk Savaş’ın bi-
timiyle bu daha da belirginleşmiş; 11 Eylül 2001 New York saldırısı ile de paradig-
mal anlamda belirginleşmiştir. Zira her bir ülkede etkili lokal olaylar20 meydana gelse 

20 İslamofobi ve anti-islamizmin artış göstermesinde her ülkeyi lokal anlamda ilgilendiren Müslüman-
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de özellikle 11 Eylül hadisesi genelde Batı’da özelde de Avrupa’da, yerli Müslümana-
lar-mühtediler hariç, tamamı göçmenlerden oluşan Müslümanlar açısından bir kırılma 
noktası olduğu izahtan varestedir. Zira bu olay ve daha sonrasında farklı ülkelerdeki 
bazı terör hadiselerine paralel olarak Avrupa’da islamofobi ve anti-islamizm yükselişe 
geçmiş, Avrupa’da yaşayan göçmenlere ve özel olarak da Müslümanlara yönelik bakış 
ve politikalarda güvenliği önceleyen paradigma değişikliğine gidilmiştir. Bu meyanda 
farklı etnik ve mezhebi kökene sahip Müslüman göçmenlerle alakalı, göç başta olmak 
üzere, esasen sosyal nitelikli pek çok problem etnik arka plan, kültür ve din-İslam ek-
seninde ele alınarak yabancı ve islamofobi-İslâm/Müslüman karşıtlığında önemli bir 
argüman olarak kullanılmıştır. Kilise tarihçisi Heiko Oberman’ın haklı olarak vurgula-
dığı gibi, “İslâm karşıtlığı”, günümüz Batı dünyasında oldukça etkili olmuş ve olmaya 
da devam etmektedir. Ona göre bu durum, konjonktürel birtakım hâdiselerle birlikte, 
son yıllarda Batı’da sistematik bir “İslâm karşıtlığı”na dönüşmüştür (Slomp, 2015: 5). 

Meseleye bu açıdan bakılırsa İslâm’ın ilk olarak ortaya çıktığı yıllardan bu yana 
genel olarak İslâm, özelde de Kur’an, Hz. Peygamber ve Müslümanlar aleyhinde dile 
getirilmiş söylemleri ve çalışmaları aslında islamofobi, İslâm karşıtlığının dinî-kültü-
rel-tarihî arka planı olarak görmek tabiatıyla mümkündür. Zira bu söylem ve çalışma-
lar, genelde Hristiyanlar tarafından ortaya konulmuştur. Bunun ilk ve en dikkat çekici 
olanı, kilise babalarının sonuncusu kabul edilen John Demescen/Yuhanna ed-Dımeş-
kî’ye (675-750) ait Yunanca De	Haeresibus adlı risalesidir. İslâm karşıtı polemik litera-
türünün ilk örneklerinden olan bu risale, aynı zamanda Ortaçağ Hristiyan yazarlar ile 
günümüz Batılı çoğu yazarın İslâm, Kur’an ve Hz. Peygamber hakkındaki iddialarında 
esas aldıkları temel kaynaklardan biridir. Yuhanna ed-Dımeşkî bu risalede, “İsmailî 
Sapıklık” başlığı altında İslâm’a reddiye olarak yazdığı on sayfayı aşmayan bölümde, 
İslâm’ı özünde heretik/sapık bir dinî hareket olarak takdim etmeye çalışmıştır (Hıdır, 
2018: 175-76).21 Burada da esas öne çıkan pek çok tutumun yanı sıra, İslâm’ın orijinal 
bir din olmayıp Yahudi-Hristiyan bir kökene dayandığı, Müslümanların medeni olma-
yan şiddet yanlısı geri bir din-kültürün bağlısı barbarlar olduğu gibi pek çok tutum öne 
çıkar. 

larca işlenen bazı olayların da etkisi büyüktür. Bu meyanda Hollanda ölçeğinde sinema-film yönetme-
ni Theo van Gogh’un 2004 yılında Faslı Muhammed B. tarafından öldürülmesinin “Hollanda’nın 11 
Eylül’ü” olarak nitelendiğini zikretmek açıklayıcı olacaktır (Hıdır, 2018: 12). 

21 Bu konuda bilgi için tarafımıza ait olan ve ilk baskısı 2006 yılında yapılan ve ayrıca bugünlerde yeni 
baskısı çıkan (İnsan yayınları, Ocak 2018) Yahudi	Kültürü	ve	Hadisler adlı tarafımıza ait bu eserin yanı 
sıra, yine tarafımıza ait Hristiyan	Kültürü	ve	Hadisler (İstanbul Ekim 2017) adlı eserde de, yer yer 
benzer analizler mevcuttur.
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Öte yandan Yahya ed-Dımeşkî’nin sözü edilen oldukça spekülatif eseri ile başlayan 
bu tür argümanların yer aldığı eserlerin Avrupa-Batı tarihinde pek çok örneği bulun-
maktadır. Avrupa tarihinde Dante, Martin Luther, Desiderius Erasmus, Voltaire, Pascal 
başta olmak üzere pek çok önemli figür, İslâm-Kur’an-Hz. Peygamber ve Müslümanlara 
yönelik bu tür argümanları şu veya bu şekilde kullanmışlardır.22 Özünde İslâm karşıtlığı 
barındıran bu algılama, Islam	and	the	West adlı önemli eserin sahibi Norman Daniel’in 
ifadesiyle daha sonraları Batı’da “nesilden nesle aktarılmış ortak bir algılama” (Daniel, 
1992: IX. Bölüm) olmuş ve İslâm ve Müslümanlara yönelik olarak kitleleri etkilemiştir. 

Ortaya çıkış yıllarından itibaren İslâm’ın bu meydan okumasına, genelde pratik ve 
teolojik olmak üzere iki yoldan karşı koyulmaya çalışılmıştır. Pratik olarak karşı koy-
ma, tarihte en somut anlamda “Haçlı Savaşları” olarak karşımıza çıkmıştır. Zira Haçlı 
Savaşları’nın başlatıcıları gözünde Müslümanlar, Hristiyanlara ait kutsal toprakları iş-
gal eden putperestlerdir ve çeşitli dinî motivasyonlarla bu putperestlere karşı Hristi-
yanların savaşmaları istenmiştir. Kiliseler de Haçlı Savaşları’nı “dinî-kutsal savaşlar” 
olarak isimlendirmiş ve bu savaşlara katılanların günahlardan kurtulacakları ve ölen-
lerin de şehit olacakları propagandasını yapmış ve böylece dinî motiflerle halkı Haçlı 
Seferleri’ne katılmaya çağırmıştır. “İspanya Şehitler Hareketi” diye adlandırılan ve İs-
lâm’a, Müslümanlara ve özellikle de Hz. Peygamber’e hakareti temel misyon edinmiş 
olan fanatik grup böyle bir ortamda ortaya çıkmıştır. Nitekim bu hareket ile bağlantısı 
olan XII. yüzyılın en önemli Katolik din adamlarından olup ve Cluny derlemelerine ön-
cülük eden (Daniel, 1992: IX. Bölüm) Cluny Başrahibi Fransız asıllı Peter the Venerable 
(ö. 1156), Hz. Peygamber hakkında şu sözleri söylemiştir:

“Muhammed Arapları putperestlikten vazgeçirebilmiş; ancak onları tek 
tanrı inancına değil de kendi sapıklıklarına inandırmıştır.” (Daniel, 1992: 42)

Bu itibarla Haçlı savaşlarının ve bu savaşların doğurduğu negatif atmosferin uzun 
yıllar Müslümanlarla Hristiyanlar arasında, temelde var olan “islamofobik-İslâm karşı-
tı” duyguları derinleştirmiş olduğu aşikârdır. Diğer taraftan Müslümanların daha önce 

22 Bu meyanda Desiderius Erasmus (Roterdamlı hümanist-filozof-teolog), John Calvijn (Kalvinizmin ku-
rucusu) ve Protestanlığın kurucusu Martin Luther özellikle zikredilmelidir. Mesela Martin Luther’in 
Türklerle	Savaş	Hakkında	ve	Türklere	Karşı	Ordu	Vaazı adlı eserlerinde Türklerle savaşın meşru gerek-
çeleri için İslâm değerlendirmesi yapmaktadır. İslamofobinin tarihteki bir tezahürü olarak “Türkfobi” 
ile Martin Luther’in İslâm ve Türklere bakışına dair bk Hıdır, Ö., “Luterci Protestanlığın Tarihi Arka 
Planı ve Martin Luther’in İslam, Kur’an, Hz. Peygamber ve Türklere Bakışı”, Türk-İslâm Medeniyeti ve 
Avrupa” adıyla Marmara Üniversitesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İSAM tarafından düzenlenen sem-
pozyuma sunulmuş tebliğ, İstanbul 24-26.11. 2006 -Sempozyum kitabında yayımlandı-. Ayrıca bk. a. 
mlf., Avrupa’da Müslüman Olmak, s. 41-45; a. mlf., “Batı'da Türkofobinin yükselişi”, AA Analiz Haber, 
03.10.2016.
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fethetmek isteyip de başaramadıkları İstanbul’un, Fatih Sultan Mehmet tarafından 
1453’te fethi, daha sonraki yüzyıllarda Müslüman topraklarını Hristiyanların saldırısı-
na karşı korumakla kalmamış, İslâm-Batı ilişkilerinde güç dengelerini de değiştirmiştir. 
Osmanlı’nın İstanbul’u fethedişi ve akabinde Doğu Avrupa’daki fetihleri, Batı Hristiyan 
dünyasında güçlü bir korku ikliminin oluşmasını da beraberinde getirmiştir. Böylece 
var olan tehdit; dinî, siyasî ve askerî olarak değerlendirilmiş ve buna karşı tepki daha 
önce olduğu gibi, İslâm ve Müslümanlar-Türkler aleyhine iftiralar şeklinde kendisini 
tekrar göstermiştir. Bu furya içerisinde, Batılı yazarların düşman gördüğü İslâm’ı ve Hz. 
Peygamber’i uygun olmayan tasvirlerle algılama ve takdim etme süreci hız kazanmıştır. 
Oryantalizme dair en kapsamlı analizin sahibi Edward Said’in belirttiği üzere, Allah’tan 
başka ilah olmadığını söyleyen adamın kendisi (Hz. Peygamber), bizzat ilah yapılmıştır. 
Bütün bunlar, “Muhammed’in ahlâkî ve dinî açılardan kabul edilemezliğinin semptom-
ları ve faraziyeleridir.” (Edward Said, 1991: 335) Yine Said’in ifadesiyle İslâm hakkında 
uydurulan “Muhammedanism” isimlendirmesi de, “sahte din-sahte peygamber” imajı-
nın bir uzantısıdır ve “Şark’ın Şarklılaştırılması”nın tipik bir örneğidir.  

Haçlı savaşlarına karşı çıktığı bilinen, Papa’ya bu yönde ağır tenkitler yönelten 
ve Katoliklikten sonra Hristiyanlığın en yaygın mezhebi Protestanlığın kurucusu olan 
Martin Luther’in (1483-1546) söylemlerinde de aynı tasvirlere rastlanır. Luther’in 
yaşadığı dönem, İslâm ile Hristiyanlığın yoğun olarak karşılaştığı bir zaman dilimine 
denk düşmektedir. Bu dönemde İslâm’ı devlet olarak temsil eden Osmanlı, siyasal gü-
cünü bütün Avrupa üzerinde hissettirmekteydi. 1512-17 senelerinde toplanan “Ekü-
menik konsil”in Türkleri “Hristiyan milletlerin önemli bir düşmanı” olarak tanımla-
ması (Chadwick, 1990: 12), Avrupa’daki “Türk-Müslüman” korkusu ve karşıtlığının 
boyutlarını göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Reform hareketi 31 Ekim 1517’de 
Luther’in Wittenberg Kilisesi kapısına 95 maddelik bildirisini asmasıyla başlamıştır. 
Luther’in reform hareketini başlattığı dönemlerde Osmanlılar henüz Avrupa ortalarına 
kadar ilerlememiş ve Hristiyan dünyada derin izler bırakacak olan Viyana Kuşatmasını 
gerçekleştirmemişti. Bununla birlikte yaklaşan bir Türk/Müslüman korkusu/tehlike-
si Avrupa’da alabildiğine hissedilmekteydi. Tabiatıyla bu ortamda yetişen ve Haçlı Sa-
vaşları’nın stratejisini onaylamadığını her defasında teolojik argümanlarla ifade eden 
Luther de bu ortamdan etkilenmiştir. Nitekim 95 maddelik bildirisinin 5. maddesinde 
“Türklerle (Müslümanlarla) savaştan başka yol olmadığını” söylemekte (Grislis, 1974: 
181), 1520 yılında kaleme aldığı bir yazısında da “Türklere karşı savaşmak istiyorsak 
şimdi onların en az olduğu yer olan buradan başlayalım...” diyerek, Viyana kuşatma-
sı sürecinde iyice şekillenecek Türklere/Müslümanlara yönelik tutumunu ipuçlarını 
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vermiştir. Türklerin o dönemin Müslüman milletlerinin öncüsü/lideri olması, Luther’in 
İslâm karşıtı söylemini Türkler üzerinden yapmasına yol açmıştır.23 

Esasen yukarıda sözünü ettiğimiz İslâm ve Müslümanlarla ilgili bu algılama biçi-
mi, Rönesans dönemi boyunca da devam etmiştir. Bu dönemlerde paradoksal olarak 
İslâm, Hristiyanlığın evrensellik iddiasına karşı yer yer bir alternatif olarak da takdim 
edilmiştir. Hristiyanlık dışında başka dinî sistemlerin mümkün ve hatta başarılı olduğu 
fikri, İslâm üzerinden ifade edilmiştir. Fakat neticede İslâm korkusu ve İslâm karşıtlığı, 
Orta Çağ boyunca gücünden fazla bir şey yitirmemiştir. Bunun en çarpıcı örneklerin-
den biri, meşhur Fransız yazar ve düşünür Voltaire’in (1694-1778) ünlü Le	Fanaticisme	
or	Mahomet	le	Prophete	adlı oyununda (piyes) çizdiği olumsuz İslâm, Hz. Peygamber 
ve Türk imajıdır. Zaman zaman bazı eserlerinde İslâm ve Hz. Peygamber’i övücü sözler 
de söylediği anlaşılan ve Batı’da –hatta bütün dünyada- hâlâ etkili olan bir yazar olarak 
Voltaire’nin İslâm ve Hz. Peygamber ile alakalı bu tasvirlerinin, Batı insanının İslâm’ı 
ve Müslümanları algılamasındaki etkisi inkâr edilemez. Bir bütün olarak değerlendi-
rildiğinde Voltaire’nin bir Türk ve İslâm karşıtı olduğunu söylemek mümkündür.24 Bu 
imajın yüzyıllar boyu kitlesel ölçekte devamında en önemli paylardan biri de, dünya 
edebiyatının en seçkin isimleri arasında kabul edilen İtalyan şair Dante Alighieri’nin en 
önemli eseri olan İlâhî Komedya’nındır. Hristiyan mistik hareketlerinden olan Gizemli 
Aşk Sıddıkları ekolüne bağlı bir şair ve yazar olan (Guenon, 2005: 55) Dante’nin bu ese-
rinin İtalyan edebiyatının doğuşu açısından taşıdığı önemin yanı sıra Hristiyan teolojisi 
ve kozmolojisi için de büyük bir öneme sahip olduğu bir gerçektir. Bu eserinde Dante, 
Hz. Peygamber’i ve Hz. Ali’yi, cehennemin, bölücü ve bozguncuların alıkonulduğu seki-
zinci katına yerleştirmiştir (Johnson, 2000: 336-38).25 

Şu hâlde Martin Luther, Voltaire, Dante ve bu minvalde sayılabilecek pek çok Ba-
tılı Ortaçağ ve Aydınlanma yazarının ortak paydası, yukarıda Norman Daniel’den nak-
len ifade ettiğimiz gibi, Ortaçağdan itibaren “nesilden nesle miras kalmış” ve mitolojik 

23 Martin Luther’in Türklerle	 Savaş	Hakkında	 ve	Türklere	Karşı	Ordu	Vaazı adlı eserlerinde Türklerle 
savaşın meşru gerekçeleri için İslam değerlendirmesi yapmaktadır. İslamofobinin tarihteki bir te-
zahürü olarak “Türkfobi” ile Martin Luther’in İslâm ve Türklere bakışına dair bk. Hıdır, Ö., “Luterci 
Protestanlığın Tarihi Arka Planı ve Martin Luther’in İslam, Kur’an, Hz. Peygamber ve Türklere Bakışı”, 
Türk-İslâm Medeniyeti ve Avrupa” adıyla Marmara Universitesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İSAM ta-
rafından düzenlenen sempozyuma sunulmuş tebliğ, İstanbul 24-26.11. 2006 -Sempozyum kitabında 
yayımlandı-. Ayrıca bk. a. mlf., Avrupa’da Müslüman Olmak, s. 41-45.   

24 Eserlerinin bütünü düşünüldüğü ve İslâm ve Müslüman-Türkler söz konusu olduğunda Voltaire’nin 
özgürlük vurgusunun tutarsızlık arz ettiği ve anakronik durduğunu söylemek abartı olmayacaktır.    

25 Dante başta olmak üzere, İslam’ın zuhurundan itibaren önemli Batılı yazarların Hz. Peygamber’e yö-
nelik algı ve imajları Batı’da	Hz.	Peygamber	İmajı adlı yakında yayımlanacak olan çalışmamızda ayrıca 
ele alınmaktadır.
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hikâye ve anekdotlara dayalı, genelde “islamofobik-İslâm karşıtı” bir algıya sahip ol-
malarıdır. Günümüzde ise, tarihin, modern versiyonlarla alabildiğine tekrarlandığına 
şahit olunmaktadır. Özellikle Huntington’un “Medeniyetler çatışması” tezinin ardından 
11 Eylül Hadisesi’nin meydana gelmesi, ülkelere göre farklılık gösterse de, Batı’daki 
aşırı sağın İslam karşıtı bir yönde yükselmesindeki en önemli etkenlerden biri olmuş-
tur. Aşırı sağ parti ve politikacılara fikri-ideolojik zemin oluşturan Bernard Lewis gibi 
akademisyen-yazarların bazı ifadeleri de bu meyanda etkili olmuştur. Nitekim Lewis’in 
Alman	Die	Welt	dergisinde yayımlanan söyleşisindeki şu sözlerini bu meyanda değer-
lendirebilmek mümkündür:  

“Yüzyılın sonuna kadar Avrupa’ya İslâm hâkim olacaktır; Avrupa, Batı 
Arap Dünyası’nın (Mağrip) bir parçası hâline gelecektir.”26

Nitekim bu ve benzeri sözler neticesinde gündeme getirilen politikalar ve tutumlar 
sebebiyle alabildiğine yükseliş trendinde olan aşırı sağın söylem ve eylemleri sebebiyle 
bugün Avrupa’da Müslümanların İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki Yahudiler konumuna 
itilmeye çalışıldığı, Batı’da artık Nazi Almanya’sındaki Yahudilerin yerine Müslüman-
ların ikame edilmeye başlandığı önde gelen bazı liberal Yahudilerce de açıkça dillen-
dirilmektedir.27 Bununla birlikte, Batı’da halkın çoğunluğunun “İslamofobik” olmadığı, 
ancak güçlü, büyüyen ve kayda değer bir “İslamofobik azınlık” bulunduğu yönünde de-
ğerlendirmelerin varlığı da bilinmektedir. Ne var ki Avrupa’nın İslâm tasavvuru, ifade 
edildiği üzere, esasen tarihte şekillenen dinî-teolojik, siyasî ve kültürel bir tehdit algı-
sına dayanmış ve bu tehdit algısı, Avrupa’nın Orta Çağ’daki İslâm ve Müslüman imajını 
büyük ölçüde belirlemiş ve günümüze kadar bu imaj şu veya bu şekilde devam etmiş, 
etmektedir. Genellemelerden kaçınmak icap ederse de, ortalama pek çok Avrupalının 
gözünde İslam, özünde şiddete dayalı, kılıç yoluyla yayılmış, irrasyonel, takipçilerinin 
dünyevî ve şehevî arzularını kamçılayan ve ötekini asimile ve son tahlilde yok etmeyi 

26 Die	Welt	Dergisi (Almanya), 28 Temmuz 2004. Yine Lewis’in 31 Ekim 2005 tarihli The New Yor-
ker dergisinde yer alan dönemin ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney’e yaptığı şu tavsiye de 
söylediğimize misaldir: “Araplara yapılması gereken şeyin iki gözleri arasına büyük bir sopayla 
vurmak olduğuna inanıyorum. Onlar yalnızca güce saygı duyar.” Tepkiler üzerine Lewis sözün-
den dönmemiş ve “Evet; Arapların yalnızca güce saygı duyduklarını düşündüğüm doğrudur” de-
miştir. Lewis’in özellikle İslam ve İslam medeniyeti ile alakalı nispeten olumlu olan daha önceki 
değerlendirmelerini de son yıllardaki makalelerinde yer vermediği gözlenmektedir. Bu konuda 
bk. Ian Buruma, “The	Two	Minds	of	Bernard	Lewis”, The New Yorker, 14.06.2004. 

27 Hollanda’da azınlıklara ait gerçekleştirdiği paket programları her Pazar günü Hollanda Devlet Tele-
vizyonu 2’de yayımlayan NIO’nun hazırladığı ve “İslâm karşıtlığı”nın işlendiği programda haham-a-
kademisyen Abraham Soetendorp’un açıklamaları bu görüşümüzü doğrulamıştır. Hollanda İşçi Parti-
si’nin (PvdA) Yahudi asıllı eski lideri Job Cohen de benzer bir açıklama yapmıştır (Hıdır, 2012: 35-39).



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

87

hedefleyen bir dindir. İslâm ve Müslümanlar,  “bilinmeyen öteki” veya “karşı çıkılması 
gereken öteki” olarak kalmaya devam etmiştir. Ne var ki bu ötekileştirmenin tek taraflı 
olmadığı çoğu zaman genellemeci bir tutumla Müslümanların da “ötekinin ötesi” bir 
bakış-anlayış yerine, reaksiyoner bir tutumla Batı’yı çoğunlukla “öteki” olarak algıladı-
ğı belirtilmelidir (Kalın, 2017: 15) ki, bu ayrı tetkiklerin konusudur. Bu itibarla şurası 
muhakkak ki, keskin, genellemeci-monolitik-homojen tutumlarla Doğu-Batı dikotomi-
si gerek Müslüman gerekse Batılı zihinlerde oluş(turul)muştur (Chauán, 2005: 25-31).  

Şu hâlde Batı’nın ve dolayısıyla Avrupa’nın İslâm ve Müslümanlarla ilgili aslında 
“bilinçli cehaleti”, Avrupa’nın daha derinlerdeki “ben merkezci” tasavvurunun ve ka-
tegorik anlamda “öteki” algısının kaçınılmaz bir neticesidir. Pek azı hariç tutulursa, 
Batı’da İslâm ve Müslümanlarla ilgili çalışmalarda genellikle sözünü ettiğimiz bu “bi-
linmeyen öteki” ve “onlar ve biz” bakışı -ki bu bakış özünde karşıtlığı barındırmakta-
dır- öne çıkmaktadır. Yine bu meyanda bazı islamofobi raporlarında da tespit edildiği 
üzere “İslâm monolitiktir ve yeni gerçekliklere adapte olamaz”, İslâm, diğer ana inanış-
larla ortak değerleri paylaşmıyor”, “bir din olarak İslâm Batı’ya göre eskimiş barbarca 
ve irrasyoneldir”, “İslâm, terörizmi destekleyen bir şiddet dinidir, ”İslâm, şiddet yanlısı 
bir siyasî ideolojidir”, Müslümanlar da bu geri kültürün temsilcileridir” türü pek çok 
kalıp yargı ortaya konmaktadır. Burada aslında bir hiyerarşi, hâkim-mahkûm toplu-
luklar isteğinden söz edebiliriz ki, Geert Wilders’in Hollanda’daki -aslında Avrupa ve 
Batı’daki- yeterince entegre olmamış göçmenler-Müslümanlar için tarihte İslâm dev-
letlerinde gayr-i Müslimler için cari olan “zimmî” statüsünü dillendirmesi ve “ikinci 
sınıf vatandaşlık” imasında bulunması bunu gösterir. 

Bu itibarla günümüz Avrupa-Batı’daki yükselişte olan aşırı sağdaki en belirgin yön, 
günümüzü besleyen, güncellenen dinî-tarihî kökenlere/arka plana ve temellere sahip 
olmasıdır. Bu açıdan bakılırsa aşırı sağın dinî-tarihî kökenleri konusu aslında islamofo-
binin de dinî-tarihî kökenleri olmaktadır. Bu meyanda ayrıca Müslümanların dışındaki 
kesimlere yönelik korku ve karşıtlığı da içine alan “zenefobi” ve -Müslüman ülkelerden 
gelenler daha ziyade öne çık(arıl)sa da, hemen çoğu göçmenlere karşıtlığı ifade eden 
“göçmenfobi-göçmen karşıtlığı”nı da zikretmek yerinde olacaktır. Bu açıdan bakılırsa 
Avrupa-Batı’da aşırı sağın yükselişi ile zenefobi-islamofobi-göçmenfobi arasında sıkı 
bir ilişki bulunmakta (Danielson, 2016: 35-45; Mitts, 2017: 20; Hıdır, 2015: 271-83), 
göçmen grupları genelde “ırkçılık-kültürel ırkçılığın –ve ayrıca dışlayıcı nasyonalizm 
ve kültürel fundemantalizmin de bir göstergesidir- ve göstergelerinden olan ön yargılı 
bakışla “ingrup-outgrup” yaklaşımı ile grup dışı-outgrup sayılarak dışlanabilmektedir 
(Danielson, 2016: 38-40, 44, 512-13); Hıdır, 2017b: 23-49). Bu meyanda bazı araştır-
malarda yabancı karşıtlığının -ki İslâm karşıtlığı da buna dâhildir- aşırı sağ-yeni sağın 
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en önemli karakteristiği olarak görülmesine işaret etmek yerinde olacaktır (Mudde, 
2000: 5-17; Rappaport, 2017: 19).28 Burada da önemli bir argüman olarak “İslâm veya 
Avrupalı olmayan kültürün işgali”ne karşı durma ileri sürülür ki, aşırı sağ partilerin 
hemen hepsinde şu veya bu ifadelerle görülen bu kategorik-dışlayıcı tutum, bazı araş-
tırmalarda “ırksız ırkçılık” olarak tanımlanmaktadır (Danielson, 2016: 25-26). 

Son senelerde Avrupa’daki ekonomik krizin de, genelde bütün göçmenlere ama 
esas itibariyle Müslüman göçmenlere yönelik fobiyi arttırıcı etkisi olmuştur. Bu arada 
islamofobi bir oy kapısı haline de gelmiş ve hemen her ülkede islamofobik partiler, 
konjonktürel olarak önemli oranda oy ve kazamınlar elde etmişlerdir. En son yaşanan 
Paris’teki Charlie Hebdo saldırısı, Avrupa’da Müslüman göçmenlere yönelik söylem, 
eylem ve politikaları negatif anlamda arttırıcı ve hızlandırıcı bir etkiye yol açmıştır. Bu 
itibarla özellikle 11 Eylül sonrasında Avrupa’nın özellikle merkezi ülkelerinde Müslü-
man göçmenler, islamofobinin en temel sebeplerinden biri haline gelmiş, getirilmiştir 
demek yanlış olmayacaktır. Bu yönüyle de islamofobi aslında bir “(Müslüman) göç-
menfobi” halini almıştır. Bu durum ise, “istenmeyen göç” olgusuna ve bununla bağlan-
tılı göçmen korkusuna meydan vererek ırkçı, ayrımcı, ötekileştirici eğilimlerin ortaya 
çıkmasına veya gelişmesine yol açmaktadır. Bu meyanda kriz durumlarında, olumsuz 
toplumsal gelişmelerde baş sorumlu olarak göçmenlerin gösterilmesi eğilimi artmıştır. 
Ayrıca, modernleşme sürecinde ulus devletlerin homojenleşmiş veya homojenleştiril-
miş bir toplumsal yapıya önem ve öncelik vererek, milliyetçilik akımından beslenen 
bir “homojenlik miti” yaratmış olmaları da, ayrımcı veya ötekileştirici tutum ve davra-
nışlar sergilenmesine, bu yönde politikalar izlenmesine zemin oluşturmaktadır (Cast-
les-Miller, 2008: 420-21; Yüksel, 2014: 195-96).

Bu korkunun tipik bir yansımasını “Araplaşmış/Müslümanlaşmış Avrupa” an-
lamında tedavüle sokulan “Eurabia” teriminde görmek mümkündür. Zira “eurabia”, 
Avrupa’daki düşük doğum oranları karşısında Müslüman toplumlardan ve Arap ül-
kelerinden gelen ve giderek artan göçler yüzünden birkaç kuşak sonra göçmenlerin 
çoğunluk haline geleceği endişesini ve Avrupa’nın radikal İslâm tarafından kuşatıla-
cağı korkusunu ifade etmek üzere tedavüle sokulan nevzuhur, zenefobik-islamofobik 
ve göçmenfobik bir ifadedir. Bu korkuyu Müslümanların Avrupa-Batı’yı istila edecek-
lerine dair efsaneler hakkında kaleme alınan Douc Saunders’ın The	Myth	of	the	Mus-
lim	Tide kitabı dikkat çekici yönleri haizdir. Böyle bir korkunun yaygınlaşıp pekişme-
sinde, tedirgin kamuoyunun desteğini kazanmak için “Eurabia”nın bir korku tekniği 

28 Bu konuda yine Mudde’ye ait The	Ideology	of	the	Extreme	Right (Manchester ve New York 2000) adlı 
eser de önemlidir.
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olarak aşırı sağ siyasal partiler ve merkez partiler içerisindeki ırkçı tutumlara sahip 
bazı siyasilerce kullanılması da etkili olmaktadır (Moreno, 2010: 74; Yüksel, 2014: 
196).

İslamofobinin Avrupa’da güçlenip yerleşmesinde, Avrupa’nın göçmenleri duru-
mundaki Müslümanları aşırılık ve fanatizmle eşleştirme ve bunu son yıllarda sürekli 
gündemde tutma eğilimi önemli bir yer tutmaktadır. Burada da Müslümanların kendi 
aralarındaki sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel, ideolojik ve her şeyden önemlisi yuka-
rıda da sözünü ettiğimiz İslâm telakkilerindeki ayrılıkları veya farklılıkları yok sayıla-
rak homojenleştirilip genelde köktencilik ya da fundamentalizm ile özdeşleştirilmeleri 
söz konusudur. Yine Müslüman göçmenler arasındaki kötü örnekler seçilerek sürekli 
onlar üzerinden bir genelleme yapılmakta, böylece “selektif” bir okumaya gidilmekte-
dir. Bu durum ise ötekileştirilen Müslüman göçmenler üzerinde “refleksif-reaksiyoner” 
olarak karşı bir tepkiye yol açmaktadır. Hatta Müslüman göçmenler arasındaki bazı 
gruplarda radikal-ekstremist eğilimlerin öne çıkmasına yol açtığı da söylemek gerekir. 
Tabiatıyla burada göçmenler arasındaki yüksek işsizlik oranları, dışlanmışlık, ayırım-
cılık, ötekileştirme de alabildiğine rol oynamaktadır. Tabiatıyla Müslüman göçmenler 
arasında gelişen bu tutumlar da ilgili ülkelerin yerleşik vatandaşları nezdinde göçmen 
ve Müslüman karşıtı tutumların beslenmesine ve artmasına sebep olmaktadır. Bu me-
yanda da karşılıklı bir etki–tepki sarmalı ve kısırdöngü oluşmaktadır. 

Bu açıdan bakılırsa Avrupa ülkelerinde bir etno-dinsel grup olan Müslümanların 
adeta yeni bir ırk gibi değerlendirilmesi, ırkçılığın post-modern dönemdeki yeni bir bi-
çimini oluşturmaktadır. Aşağıda ayrıca ele alınacağı üzere, önce, bu gruba mensup bazı 
kimselerin tutum ve davranışlarında hareketle tüm Müslüman göçmenler hakkında bir 
dizi ön yargı ve kalıp yargı yaratılmaktadır. Ardından, en son Charlie Hebdo saldırısı 
sonrası pek çok Avrupa ülkesinde görüldüğü gibi, Müslümanlara ve onların kutsal say-
dıkları değerlere ve mekanlara yönelik birçok sözlü ve fizikî saldırı gerçekleştirilmek-
tedir. Nitekim 1990’lı yıllarda çok sayıda sosyolog ve kültürel antropolog, deri rengine 
dayalı olarak ileri sürülen ırkçı fikirlerden “kültürel üstünlük” ve “ötekilik” kavramları 
temelinde yapılan bir ayrımcılığa ve ırkçılığa doğru bir değişme yaşandığını belirtmek-
tedir (Abduljalil Sajid, 2005: 31-32). Etienne Balibar ve Imanuel Wallerstein da bu yön-
deki değişime şöyle işaret etmektedirler: 

"...Yeni–ırkçılık, ’sömürgelikten kurtuluş’ çağına, eski sömürgelerle eski 
metropoller arasındaki nüfus hareketlerinin tersine çevrilişi, insanlığın tek 
bir siyasal alan içinde parçalanışı çağına ait bir ırkçılıktır. Bizde göç karmaşı-
ğını merkez alan günümüz ırkçılığı ideolojik olarak, Fransa dışında, özellikle 
de Anglosakson ülkelerde çoktan beridir gelişmiş olan bir ’ırksız ırkçılık’ çer-
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çevesi içinde yer alır: Baskın temanın biyolojik soyaçekim değil, kültürel fark-
lılıkların aşılamazlığı olduğu bir ırkçılık; ilk bakışta bazı grup ya da halkların 
diğerlerine üstünlüğünü değil, sadece sınırların kaldırılmasının sakıncasını, 
hayat tarzlarının ve geleneklerin bağdaşmazlığını savunan böyle bir ırkçılık, 
haklılıkla, farkçı–ırkçılık olarak adlandırılabilir.” (Balibar-Wallerstein, 2007: 
32).

Bu açıdan bakılırsa günümüzde Avrupa’daki Müslüman göçmenler, tarihte pek çok 
Avrupalı düşünürün fikirlerinde tebellür eden Avrupa’nın Doğu’ya, ötekine ve özelde 
de Müslümanlara bakışındaki ırkçı, dışlayıcı ve oryantalistik bakışın güncellenmesinde 
öne çıkarılmaktadır. Son dönemlerde Müslümanlar dolayımında ortaya çıkan pek çok 
olayda bu tutumlar yeni birtakım argümanlarla aktive edilmekte ve güncellenmektedir. 
Aslında bu durum, tarihin farklı argüman, söylem ve tutumlarla tekerrürüdür. Bu söy-
lem, tutum ve davranışlar tarihte genel anlamda “Doğu”ya ve Müslümanlara bakışta te-
bellür ederken, günümüzde Batı’daki ve Avrupa’daki Müslüman göçmenler üzerinden 
güncellenmektedir. Böylece Müslüman göçmenler, İslâm karşıtı ve islamofobik tutum 
ve davranışların önemli, belirleyici ve merkezî bir unsuru haline gelmiş bulunmakta-
dır. Bu olgu aynı zamanda, göçmen özellikle de Müslüman göçmen karşıtı tutumlarını 
politik söylemlerinin merkezine yerleştiren Avrupa’daki aşırı sağ partilerin yükselişi-
ne de yol açmaktadır. “Bu yüzyılın sonunda Avrupa müslümanlaşacak”, “her Müslüman 
terörist olmasa da her terörist Müslümandır” türü, Müslüman göçmenleri de içine alan 
speküle edilmiş söylemler de bu meyanda muharrik bir unsur olarak öne sürülmekte-
dir. Bunun ise Müslümanlara ve Müslüman asıllı göçmenlere yönelik fobiyi ve karşıtlığı 
arttırıcı bir fenomen olduğu aşikardır.  

Bütün bu söylenenler ışığında Almanya’da kurulan önceki hükümetlerde İçişleri, 
İmar ve Yurt Bakanı olan ve aynı zamanda CSU Genel Başkanı da olan Horst Seeho-
fer’in hükümet kurulduktan sonra verdiği ilk mülakatta, “İslâm, Almanya’ya ait de-
ğildir; Almanya Hristiyanlık kültürüyle yoğrulmuştur” ifadesi, başka bazı faktörlerin 
yanı sıra, aşırı sağ AfD’nin Alman siyasetindeki etkisi ile de açıklanmalıdır. Yine Hol-
landa’da yapılan son yerel seçimde Rotterdam’da birinci parti olan ırkçı-islamofobik 
Leefbaar Rotterdam’ın “Maas’ta (Rotterdam içinden geçen kanal-nehir) Mekke iste-
miyoruz” sloganı29 etkili olmuştur. Camiler başta olmak üzere İslâmî kurum ve kuru-
luşlara yönelik sözlü-fizikî saldırıların alabildiğine artış gösterdiği bir dönemde aşırı 
sağ partilerin bu tür slogan, söylem-eylem ve politikaları aynı zamanda dinî-tarihi 
karşıtlıkların güncellenerek yeni bir şekle-sistemli bir politikaya dönüştüğünü gös-

29 Markus, Niels, “Rotterdam blijft de stad van contrasten en confrontaties - en een lage verkiezingsop-
komst”, Trouw, 24.04.18, son erişim: 24.03.18.
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terir. Zira İslâm’ın zuhuruyla birlikte başlayan polemik türü eserlerde ortaya konan 
İslâm, Kur’an, Hz. Peygamber ve Müslümanlara yönelik bazı anlayış ve argümanların 
günümüz aşırı sağ partiler ve tutumlarda güncellenerek yeniden üretilerek servis 
edildiği açıktır. 

Günümüzde Avrupa’da aşırı sağın öncülerinden olan ve hemen bütün popülarite-
sini ve politik kariyerini İslâm-Müslüman karşıtlığı üzerinden kazanan Geert Wilders, 
İslâm’a yönelik bu tür argümanları en ileri boyutta kullanan ırkçı, aşırı sağcı bir si-
yasetçidir. Onun “Hz. Muhammed Hollanda’da yaşasaydı, kovardım” sözü ile Kur’an’ı 
Hitler’in Mein	Kamf kitabı ile mukayese etmesi buna örnek verilebilir (Hıdır, 2012a: 
89-90; Hıdır, 2012b: 70-71).30 Nitekim Wilders, Kur’an’ın “faşist bir kitap” olduğunu31 
ve Hollanda’ya uymadığını ve yasaklanmasını istemiş olup günümüzde de bu görüşünü 
sürdürmektedir. Onun bu yöndeki sözlerinden bazıları şunlardır:  

“Kur’an’a, tıpkı Mein	Kamf gibi sadece araştırmalar için izin verilmeli. Ca-
milerde ve evlerde okunması yasaklanmalı ve cezalandırılmalıdır. Bu yasak, 
şiddet ve terör ilhamını Kur’an’dan alan Müslümanlar için önemli bir uyarı 
olacaktır. Hollanda’da Müslümanların artışına ve cami yapımlarına ‘yeter ar-
tık’ demek lazım. Bu bir İslamîleşme tsunamisidir.”32

Wilders’in bu konudaki bilgi kaynakları arasında oldukça spekülatif bir kitap, Craig 
Winn’e ait Prophet	of	Doom adlı hacimli eserdir. Kitabın alt başlığında “Muhammed’in 
kendi kelimelerinde İslâm’ın terörist dogmaları” ifadesi, bir bölümünde de “Mein 
Kamf” başlığı yer almaktadır. Bu başlık altında Hitler’in Yahudilere yönelik sözleri ile 
Kur’an’daki ve hadislerdeki Yahudilere yönelik ayet ve hadisler karşılaştırılmakta ve 
birbirinden farkı olmadığı söylenmektedir.33 Benzer şekilde Wilders ve benzeri aşırı 
sağ partilerin Ortaçağ’da İslâm’a yönelik düzenlenen haçlılara (”anti-Islam crusader”) 
benzetildiği de görülmektedir34 ki, bu partilerin aslında İslâm ve Müslümanlara karşı 
Haçlı seferleri dönemindeki bazı slogan, söylem ve eylemleri güncelleyerek kullandık-
ları görülmektedir. Hatta buna daha ziyade 11 Eylül sonrasının İslâm-Müslüman karşıtı 
aşırı politik oryantalistik söylemleri için kullanılan ”silahsız haçlılar” (Hıdır, 2007: 57-
68) ifadesini de ilave edebiliriz.

30 Bu yönde bk. De	Volkskrant, “Wilders: vrijgeven Mein Kampf is krankzinnig plan”, 12 Eylül 2007.  
31 Bu konudaki açıklaması için bk. De	Volkskrant, 08.08.07. 
32 Buna dair bk. De	Volkskrant, 08.08.07. 
33 Bu konuda bk. Hıdır, Avrupa’da	Müslüman	Olmak, s. 90.
34 Bu yönde bazı nitelemeler için bk. Van Outeren, Emilie, “Wanneer is rechts extreem in Europa?”, htt-

ps://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/21/wanneer-is-rechts-extreem-in-europa-1619824-a1287999, 
son erişim: 12.03.18.
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b. Nasyonal Sosyalizm-Nazizm ve Irkçılık-“Kültürel Irkçılık”

Muhtelif dillerdeki anlamları35 ve “etnisite” ile “ırk” arasındaki benzerlik-farklılıklar 
bir yana, farklı açılardan tanımları yapılan ırkçılık, genel olarak, sosyal grupların kalıtımla 
geçen bedenî özellikler sebebiyle farklılaştığını ve bu farklılıkların onlar arasındaki sta-
tü ve ilişkinin belirleyicisi olması gerektiğine inanan akıma verilen isimdir.36 Bu tanıma 
göre “genetiksel-biyolojik özellikler” belirgin olarak öne çıkmakta, bazı etnik gruplarla 
diğerleri arasında kesin sınırlar çizilerek onların genetik olarak diğerlerine üstün olduğu 
kabul edilmektedir (Barker, 1981: 15; Seidal, 1986: 21-25; Reeves, 1983: 14).

Avrupa’daki aşırı sağ tutum ve partilerin hemen çoğunda Nazi kalıntısı ırkçı, dış-
layıcı ve otoriteryen tutumların görüldüğü söylenebilir (Akkerman, 2005: 337; Rap-
paport, 2017: 16-18). Burada da ”radikalizm-extremizm”, ”nasyonalizm”, ”popülizm” 
ve rasizm-ırkçılık olmak üzere başlıca dört unsur belirgindir. Bu meyanda, doğrudan 
atıf yapılmasa da, aşırı sağ partilerin hemen hepsinde şu veya bu şekilde Hitler-Nazi 
dönemindeki sloganlar ve tutumlar güncellenerek ortaya konmaktadır.37 Bu açıdan ba-
kılırsa aşırı sağ ile 1920-1930 arasında orta çıkan nasyonal sosyalist-Nazi partileri ara-
sında tarihî-ideolojik anlamda irtibat-benzerlik kurulmaktadır (Colletta, 2016: 1-15; 
Rappaport, 2017: 3, 17-19). Ne var ki, yeni dönem aşırı sağ partilerin demokratik siste-
me-rejimlere karşı çıkmadıkları ve ”etnik temelli ırkçılığı” savunmayıp ”etnik-çoğulcu-
luğa” vurgu yaptıkları gerekçesiyle, modern dönemdeki aşırı sağ ile Nazi dönemi aşırı 
sağı arasında irtibat kurulmasına itiraz edenler de bulunmaktadır (Rappaport, 2017: 
3, 17-19). Bu itirazın haklı yönleri bulunmaktaysa da yukarıda sözünü öne çıkardıkları 
ettiğimiz üzere günümüzde aşırı sağ-yeni sağın dışlayıcı-ırkçı tutumu yabancı, göçmen 
ve İslâm-Müslümanlara yönelik ırkçılığa götüren ön yargıları, imajları ve etiketlemeleri 
beslediği (Alietti, 2013: 584-602) ve bütün bunların da neticede, nispeten modern bir 
fenomen olan kültür-din temelli ırkçı-ayırımcı bakışı, “kültürel ırkçılığı” ortaya çıkar-
dığı ifade edilmektedir. Bu ırkçılık anlayışında genetiksel-biyolojik özelliklerden ziya-
de “kültürel ve etnik-dinî” özellikler temel belirleyici olmaktadır. Bu meyanda kişinin 
veya grubun genetik-etnik özellikleri değil, kültürel-dinî aidiyeti ve buna bağlı olarak 
benimsediği norm-değerleri, dinî pratikleri temel belirleyici alınmakta ve bu minval-
de söz konusu etnik-dinî-kültürel azınlık-marjinal gruplara yönelik ayırımcı tutumlar 
ortaya konabilmektedir (Pettigrew-Meertens, 1995: 57-75). “Kültürel ırkçılık” veya 

35 Irkçılığın Türkçe, Arapça ve Bastı dillerindeki kökeni ile alakalı bilgi için bk. Şentürk, R.-Canatan, K., 
“Irkçılık”, DİA, XIX, 124.

36 Şentürk-Canatan, “Irkçılık”, DİA, XIX, 124.  
37 Bu yönde bazı nitelemeler için bk. Van Outeren, Emilie, “Wanneer is rechts extreem in Europa?”, htt-

ps://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/21/wanneer-is-rechts-extreem-in-europa-1619824-a1287999, 
son erişim: 12.03.18.
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“modern ırkçılık” olarak nitelenen bu yeni ırkçılık, daha ziyade göçmen gruplara yö-
nelik (Dovidio-Geertner, 1986: 101-105) ve hâkim toplumlar arasında azınlık halinde 
yaşayan yabancılara ve özellikle de Müslümanlara yönelik korku-nefret, zenefobik-is-
lamofobik tutumlar olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak her bir ırkçılık türünde de ortak 
yön, şu veya bu şekilde farklı temellere dayanan ön yargı, etiketleme-sterotip, grup te-
melli insan düşmanlığı, nefret söylemi ve ayırımcılığın mevcut olmasıdır. Bu anlamda 
özellikle Müslümanlar bağlamındaki ön yargı ve 30 Avrupa ülkesinde Müslümanlara 
karşı ön yargıyı ele alan bir saha araştırmasında bu yönde sonuçlar ortaya çıkmıştır 
(Strabac, 2008: 268-86). Bu açıdan bakıldığında ırkçılık, “bir özelliği sebebiyle öteki 
olarak görülen bir grubun üye veya üyelerine yönelik ayırımcı saiklerle ortaya konan 
tutumlar” olarak tanımlanan (Van der Valk, 2012: 74-75) ayırımcılığın bir alt kategori-
si ancak en ileri boyutu olarak tezahür etmektedir. Bu meyanda Batı ülkelerinde azınlık 
halinde yaşayan Müslümanların, uzun yıllardır o ülkelerde yaşıyor olmalarına, toplu-
mun bir parçası olarak önemli katkılar sunmalarına rağmen sürekli “göçmen”, “yaban-
cı-öteki” olarak nitelenip tartışma konusu yapılmasını bu meyanda zikredebiliriz. Hat-
ta o ülkelerde doğup büyümüş Müslümanlar için bile bu nitelemelerin kullanılmasını 
modern kültürel ırkçılığın bir tezahürü olarak gören araştırmalar mevcuttur (Bobo-
cel-Hing-Davey-Stanley-Zanna, 1998: 653-69). Bu kültürel ırkçılıkta açıktan-doğrudan 
bir dışlama ve ayırımcılık olmamakla beraber, azınlık halinde yaşamanın da getirdiği 
bazı dezavantajlarla, göçmenler ve Müslümanlarla ilgili tartışmaların dili-üslubu, on-
larla alakalı sosyal bazı problemlerin kültürel-dini boyuta indirgenerek ele alınmaya 
çalışılması, genellemeler, etiketlemeler ile dolaylı ayırımcılık-ırkçılık meydana gelmek-
tedir (Wittenbrink-Judd-Park, 1997: 262-74). Bu meyanda Batı’da pek çok ülkede polis 
ve istihbarat kurumlarınca, ırkçı-kültürel ırkçı tutumla, etnik ve dinî-kültürel temelli 
dosya/profil oluşturulması da yaygınlaşmıştır ki, insan haklarına dair pek çok araştır-
ma-raporda buna dair bulgular yer almıştır.38

Öte yandan modern ırkçılık olarak da isimlendirilen kültürel ırkçılığın başka bazı 
karakteristik özellikleri de bulunmaktadır. İlgili bazı çalışmalarda bunlar, “ön yargı”, 
“etiketlemeler” ve “grup içi-grup dışı” sayma davranışları olarak tezahür eder. Buna 
göre, kalıp ön yargı ve etiketlemeler sebebiyle, aynı etnik, dinî-kültürel gruba mensup 
kimseler (grup içi), kendileri dışındaki kimselere (grup dışı) göre kendilerini üstün 
görme eğilimi göstermektedir (Dovidio, 1996: 101-105). Şu halde burada aşağıdaki 
temel soru anlamlı hale gelmektedir: 

38 Mesela Amerika’da bu yöndeki bazı örnekler için bk. Davidi, a.g.e., s. 8 vd. Yine Hollanda ölçeğinde 
polisin yabancılara ve özellikle de Müslümanlara yönelik etnik-dinî profil/dosya oluşturmasına dair, 
yazarları arasında olduğum 2016	Yılı	Hollanda	 İnsan	Hakları	Raporu’na (İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi, 2017, s. 18) bakılabilir. 



Batı’da “Aşırı Sağ-Sol”un Yüksel(til)işi ve “Kültürel Irkçılık-Irksız Irkçılık” Olarak İslamofobi

94

“İnsanların farklı ırklara veya kendi ait olduğu değerler sistemine mensup olma-
yan insanlara yönelik negatif tutumları, onlara karşı ırkçı, ayırımcı ve şiddete götürücü 
söylem ve eylemleri beraberinde getirmekte midir?” 

İlgili bazı araştırmalar, -genellemeden kaçınmak icap etse de- böyle bir sebep-so-
nuç ilişkisinin varlığını doğrulamaktadır. Irkçılık ve ırkçı tutumların en belirgin gös-
tergelerinden olan, ırkçılığın ortaya çıkmasında önemli fonksiyona sahip olduğu be-
lirtilen (Hewstone, 1993: 779-93) ön yargı ve etiketlemeler çoğunlukla, ön yargının 
ve etiketlemenin muhatabı olan gruplara yönelik olarak zihinlerde ve kolektif şuurda 
oluşan dışlayıcı, kategorik ayırımcı, indirgemeci, homojen, genellemeci imaj ve tutum-
larla birlikte oluşur ve bu olgu belli olaylarla birlikte otomatik şekilde aktif hale gele-
rek kültürel ırkçı tutum ve davranışları alabildiğine etkileyip tetikler (Hewstone, 1993: 
779-93).39 Zira ön yargı ve etiketlemelerde çoğunlukla belli gruplara yönelik olarak 
irrasyonellik, uygun olmayan genellemeler, “biz ve onlar”, veya “ya bizdensin ya da bize 
karşı” türü kategorik ayırımlar,40 homojen tutumlar, ötekileştirmeler (istenmeyen öte-
ki), izole edip yabancılaştırmalar ve aksi argümanları peşin reddetme tavırları gözlem-
lenir (Allport, 1954: 34). Hatta bu tür tutumların yöneltildiği grupları etnik-dinî-kültü-
rel veya sosyal kategorizasyona tabi tutularak sürekli ve kategorik olarak şiddet yanlısı 
gösterme, şiddetle birlikte anma tutumları da görülür.

Nitekim Amerika’da siyahlardan ve beyazlardan oluşan belli denekler üzerinde yapı-
lan bazı araştırmalarda siyahların şiddet yanlısı olduğuna dair ortaya çıkan otomatik ref-
leks ve ön yargının ortaya çıkmış olması (Eberhardt-Golf-Purdie-Davies, 2004: 876-893) 
ile özellikle 11 Eylül 2001 saldırısı sonrasında ABD başta olmak üzere Batı’da yabancılar 
veya daha özelde Müslümanlardan söz edilince genelde doğrudan tehlike, şiddet-terörün 
akla gelmesine dair tutumlar (Strabac, 2008: 268-286)41 “her Müslüman terörist değildir 
ama her terörist Müslümandır” türü kalıp yargı ve ön kabuller, bu etiketlenmiş-ön yargılı 
imaja örnek verilebilir. İslamofobi konusu anlatılırken de ifade edileceği üzere, 1997 yı-
lında İslamofobiye dair ilk sistemli araştırma-raporda da vurgulandığı42 gibi, Müslüman-

39 Hollanda için bu yönde değerlendirmelerin yer aldığı bir çalışma için de bk. Weiner, Melissa F. (2014), 
“The Ideologically Colonized Metropole: Dutch Racism and Racist Denial”, Sociology	Compass 8, 731-44.

40 Bu söylem biçiminin en önemli örneğini 11 Eylül sonrasında Amerikan Başkanı J. W. Bush’un Müslü-
manları kastederek “ya bizdensin ya da bize karşı” söylemi oluşturur.

41 Strabac’ın bu çalışmasında genel anlamda ön yargı, ön yargıya dair bazı çalışmaları ve Avrupa’da özel-
likle 11 Eylül hadisesi sonrasında Müslümanlara yönelik oluşan ön yargıyı ele alması bakımından 
önem arzeder. Bilhassa Müslümanları hedef alan ırkçı ön yargıların son yıllarda artış gösterdiğini 
ifade eden İngiltere ölçeğinde araştırmaya dair bir haber için de ayrıca bk.  https://www.theguardian.
com/uk-news/2014/may/27/-sp-racism-on-rise-in-britain, erişim tarihi: 23.10.2017.

42 Bu konuda Londra merkezli The Runnymede Trust (1997) kurumu tarafından yazılan Islamophobia:	
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lara yönelik kültürel ırkçı bakışı da besleyen bu ön yargılı bakış, İslamofobinin en önemli 
bileşenini oluşturmaktadır. 

Nitekim yukarıda da işaret edildiği üzere, Wilders başta olmak üzere, günümüzde 
Avrupa’da aşırı sağın öncülerinin Kur’an’ı Hitler’in Mein	Kamf kitabı ile mukayese et-
meleri (Hıdır, 2012a: 89-90),43 Craig Winn’e ait Prophet	of	Doom adlı, içerisinde “Mein 
Kamf” başlığı altında Hitler’in Yahudilere yönelik sözleri ile Kur’an’daki ve hadislerdeki 
Yahudilere yönelik ayet ve hadisler karşılaştırılarak birbirinden farkı olmadığı söylen-
mesi (Hıdır, 2012a: 90), bu tür bir nasyonal sosyalist-Nazi dönemi bakışının ipuçlarını 
verir. Kültür filozofu Rob Riemen’ın 2010 yılında kaleme aldığı ”Nazi Nasyonal Sosyaliz-
mi’nin Geri Dönüşü” diye tercüme edilebilecek kitabında da esasen ele aldığı ana tema, 
Wilders’in ırkçı-ayırımcı partisinin söylem ve eylemleri olup Wilders’i ve partisini ”gü-
nümüzün nasyonal sosyalist-Nazi anlayışının prototipi” olarak lanse etmektedir.44 Yine 
bu meyanda Trump’ın da neo-Nazi izlenimi veren tavırlar sergilemesi, Mussolini’nin 
sözlerinden iktibas yapan twitleri retweetlemesi, Başkan seçildiğinde ve Beyaz Saray’a 
atadığı ırkçı-islamofobik bazı figürlerin “Amerikan Nazi Partisi” ve ırkçı Ku Klux Klan 
grubu üyelerince “bizim zaferimiz” diye karşılanması, hatta Trump’ın babasının 1927 
yılında neo-Nazi bu grubun isyanında yakalandığının ortaya çıkması,45 bütünüyle ol-
masa bile, nasyonal soyalist-Nazi zihniyetinin onun üzerindeki izlerini gösterse gerek-
tir. Benzer şekilde son seçimde Almanya’da aşırı sağ-ırkçı AfD’nin aldığı %13’lük oy, en 
yetkili ağızlardan bile “Naziler parlamentoya geri döndü” yorumlarına yol açmıştır46 ki, 
bütün bunlar aşırı sağ ile nasyonal soyalist-Nazi ideolojisi arasındaki irtibatı gösterir. 
Ancak burada şuna işaret edelim ki, Nazi döneminde bu ideolojinin tezahürleri daha 
ziyade Yahudilere yönelikken, günümüzde ise büyük oranda İslâm karşıtlığı şeklinde 

A	Challenge	for	Us	All adlı rapora bakılabilir.
43 Bu yönde Hollanda’nın etkili gazetelerinden De	Volkskrant’ta yer alan “Wilders: vrijgeven Mein Kampf 

is krankzinnig plan” (12 Eylül 2007) makaleye ayrıca bakılabilir.  
44 Orijinal ismi De	eeuwige	terugkeer	van	het	fascisme olan bu kitabın ana temasına dair bir değerlendir-

me için bk. “Geert Wilders fascist? De eeuwige terugkeer van het fascisme”, https://hobby-en-overi-
ge.infonu.nl/boeken/64376-geert-wilders-fascist-de-eeuwige-terugkeer-van-het-fascisme.html, son 
erişim: 21.03.18.

45 Philip Bump, “Donald Trump’s father was arrested at Ku Klux Klan riot in New York in 1927, records 
reveal”, Independent, https://www.independent.co.uk/news/world/americas/charlottesville-latest-
donald-trump-father-fred-arrested-ku-klux-klan-kkk-rally-riot-queens-new-york-a7891701.html, 
son erişim: 19.03.18.

46 Bu meyanda bk. Will Gore, “British people are obsessed with the idea that Nazis might return to Ger-
many – maybe they should look closer to home”, https://www.independent.co.uk/voices/german-e-
lections-2017-far-right-afd-nazis-adolf-hitler-uk-racist-fascist-angela-merkel-refugee-a7966246.
html, son erişim: 23.03.18.
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“Hitler dönemi Yahudileri konumuna itilmeye çalışıldığı”na dair değerlendirmeler (Hı-
dır, 2012a: 36-39) olan Müslümanlara yönelik olarak ortaya çıkmaktadır.              

c. Kitâb-ı Mukaddes’in Radikal Yorumları ve Aşırı Sağcı (Radikal-Ext-
rem-Fundamentalist) Yahudi-Hristiyan-Protestan-Evanjelik Gruplar

Amerika’nın önemli dinler tarihçilerinden Martin Marty’nin belirttiği üzere, gü-
nümüzde dini boyutu olmayan veya belirleyici unsuru din olmayan neredeyse hiç bir 
önemli olay yoktur Cromartie-Laconte, 2007: 49). Bu meyanda Avrupa-Batı’daki aşırı 
sağ anlayış ve bunun uzantısı olarak aşırı sağ partilerin de, Kitâb-ı Mukaddes’te yer alan 
bir kısım pasajları radikal-entegrist-fundamentalist tarzda yorumlayan ve buradan ha-
reketle de “teo-politik-apokaliptik” söylem ve politikalar üreten bazı Yahudi-Hristiyan 
gruplarla yakın ilişkisi olduğu söylenebilir.47 Yukarıda da işaret edildiği üzere, parti 
programlarından da hareketle, aşırı sağ partilerle şu veya bu şekilde bağlantılı 58 fark-
lı karakteristik özellik bulunmakta (Mudde, 1996: 225-48); ancak son yıllarda aşırı sağ 
partiler daha ziyade “radikallik-extremizm”, “popülizm”, “nasyonalizm” olmak üzere, 
dinî-ideolojik özellik öne çıkmaktadır (Mudde, 2011: 7-11; Rappaport, 2017: 19)48

Dinden-Kiliseden uzaklaşmanın yüksek yüzdelerde seyrettiği Batı-Avrupa’daki 
aşırı sağ, dini-ideolojik anlamda bu tür Hristiyan anlayış ve gruplarda zemin bulmakta 
-ki bu durum Amerika’da daha belirgindir- ve “teo-politik” -hatta apokaliptik- siyaset 
ortaya koyabilmektedirler.49 Ne var ki yukarıda işaret ettiğimiz üzere, Yahudi-Hristiyan 
kaynak ve yorumlardan beslenen aşırı sağın bu radikal-extrem söylem ve eylemleri, 
son yıllarda daha ziyade islamofobik-İslâm karşıtı bir ton ve yöne evirilmiş durumda-
dır. Zira homojen tutum ve yargılardan kaçınmak icap etse de, seçim öncesi reflekslere 
ve destek mesajlarına bakıldığında bilhassa bazı ülkelerde aşırı-radikal Hristiyanla-
rın neredeyse blok halinde aşırı sağ partilere destek verdiği görülmektedir. Aşırı sağ 
partiler de bu tür oyları elde etmek için söylemler geliştirmekte ve kampanya yürüt-
mektedir. Mesela geçmiş dönemlerde önemli sayıdaki papaz ortak bir deklarasyonla 
PVV’in de içinde olduğu bir koalisyon istediklerini İslamofobik-İslâm karşıtı bir 
deklarasyonla açıklamışlardır.50 Wilders destekçisi Hristiyan din adamı ve grupların 

47 Esasen, DEAŞ, Taliban, El-Kaide vb. terör örgütlerinde görüldüğü gibi, İslâm kaynaklarını (Kur’an-Sün-
net) radikal-entegrist ve zahirî-haricî mantıkla teo-politik-apokaliptik tarzda yorumlayarak ana akım 
İslâm anlayışından sapan anlayış ve gruplar İslâm dünyasında da mevcuttur ki, bu konuda gerek İs-
lâm dünyasında gerekse Batı’da farklı çalışmalar yapılmış, yapılmaktadır.

48 Bu konuda ayrıca Matt Golder’ın “Far Right Parties in Europe” (s. 1-2) adlı çalışmasına da bakılabilir. 
49 Bu yönde bir analiz için bk. Hıdır, Özcan, “Kudüs Apokaliptiği”, Star	Açık	Görüş, http://www.star.com.

tr/acik-gorus/kudus-apokaliptigi-haber-1289251/, son erişim: 28.03.18.
50 Bu deklarasyona dair bk. https://tora-yeshua.nl/2010/08/voorgangerspredikanten-e-a-steunen-vv-

dcdapvv-coalitie/, son erişim: 20.03.18.



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

97

çoğunluğu “İncil kuşağı”51 diye de bilinen bölgelerden olup büyük oranda Evanjelik 
veya onların ideolojisini benimseyen gruplar olduğunu belirtmek gerekir.52 Wilders de 
bu desteği sağlayacak tarzda aşırı Hristiyanların desteğini sağlamaya yönelik mesajlar 
vermiş ve bildirgelerinde parti olarak “joods-christelijk/Yahudi-Hristiyan” bir arka pla-
na da dayandıklarını ifade etmiştir.53 Yine özellikle Hollanda’daki Evanjelik ve radikal 
Hristiyanlar da ülkedeki Hristiyan partilerden ziyade Wilders’in PVV’ini destekleyen 
açıklamalar yapmışlar ve İslâm karşıtı görüşleri sebebiyle onun partisini ”oy verilmesi 
gereken gerçek Hristiyan parti” olarak nitelemişlerdir.54 Bu anlamda Avrupa ülkelerin-
deki bazı küçük olsa da, etkili Hristiyan partilerin de aşırı sağ tutum ve anlayışlara 
sahip olduğunu da bu meyanda ifade etmek gerekir. Hollanda’da halen koalisyon ortağı 
olan Hristiyan Birlik Partisi55 ile özellikle teokratik bir Hristiyan devleti kurmayı taah-
hüt eden ve daha ziyade teo-politik bir siyaset yapan radikal-Hristiyan Parti’yi (SGP) 
örnek verebiliriz. Nitekim bu partiye yakın duran bazı yazarların çalışmalarında İslâm, 
Kur’an, Hz. Peygamber ve Müslümanlar hakkında, Kitâb-ı Mukaddes’in ve özellikle İn-
ciller’in (kanonik-apokrif) bazı pasajlarından hareketle aşırı-radikal, dışlayıcı teo-po-
litik ve İslâm karşıtı yorumlar ortaya konmakta ve bu yorumlar da ilgili aşır sağ grup 
veya partilerce argüman olarak kullanılmaktadır.56 Nitekim Norveç’te 77 kişiyi öldüren 

51 “İncil kuşağı” tabiri Avrupa ve Amerika’da koyu dindar, tutucu, radikal-extrem -ve aynı zamanda isla-
mofobik de olan Hristiyan grupların yoğun yaşadığı kuşağa-bölgeler verilen isimdir. Bu anlamda Hol-
landa’da olduğu gibi Avrupa’nın diğer ülkelerinde ve Amerika’da da bulunur. Aşağıda da değinileceği 
üzere, bir önceki dönemde Amerika’da Trump-Pence ikilisine yoğun oranda oy veren Evanjelikler de 
genelde bu kuşağı içine alan eyaletlerde yaşamaktadırlar. 

52 Buradan hareketle bu makalenin de işaret ettiği gibi, çoğunluğu temsil eden Hristiyanlar Wilders ile 
arasına mesafe koyma ihtiyacı da hissederler. Bu Hristiyanlar Hollanda’da genelde Hristiyan Demok-
rat Merkez Parti (CDA) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) gibi partilere oy verirler (bk. https://goedge-
lovig.wordpress.com/2010/02/26/christen-kan-geen-wilders-stemmen/). Ayrıca Hollanda’daki bu 
partilerin siyasî-ideolojik yapısına dair bk. Hıdır, Hollanda’daki	Türkler, s. 66-71. 

53 Onun bu iddiasının bir kısım Hristiyan gruplarca eleştirilmiş olduğunu da belirtmek gerekir. Bu yönde 
tartışmalar için bk. Peter-Ben Smit, “Kerken moeten de PVV dankbaar zijn – Hoe Geert Wilders helpt 
het Evangelie te ontdekken”, https://www.nieuwwij.nl/opinie/kerken-moeten-pvv-dankbaar-ho-
e-geert-wilders-helpt-evangelie-ontdekken/, son erişim: 23.03.18.

54 Jeffrey Schipper, “Christenen kunnen best op PVV stemmen”, https://cip.nl/30412-christenen-kun-
nen-best-op-pvv-stemmen, son erişim: 25.03.18.

55 Hollanda Parlamentosu’nun en son aldığı sözde “Ermeni soykırımı” kararının bu partinin önergesi ve 
ısrarlı tutumu ile alındığını bu meyanda ifade etmek gerekir. 

56 Bu anlamda Hollanda’daki radikal Hristiyan gruplarca ortaya konan bu meyandaki bazı islamofo-
bik-İslâm karşıtı ve Türkfobik pasajlar ve yorumlarına dair bk. Hoekman, Jacob, Zonen van Ismaël, 
De Banier 2012, s. 13-53. Kitabın isminden de anlaşılacağı üzere yazar burada Müslümanları “(Hz.) 
İsmail’in çocukları” olarak ifade ediyor ve Kalvinizm’in kurucusu John Calvin’in “İsmail’in çocukları” 
olan Araplar-Müslümanlar’ın “gayr-i meşru Hristiyanlar” olduğu açıklamasına işaret ediyor. Bununla 
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aşırı sağ-ırkçı Hristiyan Anders Breivik’in de ilgili manifestosunda bu tür pasajlardan 
esinlendiğine işaret etmek gerekir.57  

Amerika’da ise bir önceki seçimlerde Trump’ın başkan seçilmesinde genelde Hris-
tiyanlar özelde de Protestan gruplar arasında en radikal-extremist anlayışı benimse-
yen Evanjeliklerin teo-politik bir siyaset anlayışıyla blok halinde Trump’ı ve özellikle 
de koyu dindar bir Evanjelik olan yardımcısı Mike Pence’yi desteklediği anlaşılmak-
tadır.58 Esasen genel olarak din-Hristiyanlık, özelde ise Protestanlık ve Evanjelikler, 
Amerika’da Cumhuriyetçilerin seçilmesinde her zaman etkili olmuştur. Kaldı ki Cum-
huriyetçi adaylar da çoğunlukla Evanjelikler, Baptistler ve Metodistler gibi beyaz Ame-
rikan Protestanlarına ait farklı gruplardan çıkmaktadır. Sıkı bir evanjelik olan George 
Bush, koyu birer Mormon olan Ted Cruze ve Mitt Romney ile son seçimin galibi Donald 
Trump-Mike Pence’i burada zikredebiliriz. Bazı araştırmalarda “Hristiyan siyonistler” 
ve ”Amerikan Talibanı” gibi nitelemelerle de anılan ve Trump’ın Kudüs ile alakalı aldı-
ğı kararda da alabildiğine etkili oldukları söylenebilecek olan59 Evanjelikler’in Ameri-
ka’da -ve hatta bütün dünyada- Hristiyan mezhepleri arasında en tutucu, aşırı-radikal 
kesim olduğu, çoğunlukla Amerika’daki Indiana, Texas, Kuzey Carolina, Kentucky gibi 
“İncil kuşağı” eyaletlerde yoğun olarak yaşadıkları; aynı zamanda ise islamofobik ve 
İslâm karşıtlığında da öncü rol oynadıkları, öncü figürlerinden ve ilgili araştırmalar-
dan hareketle görülmektedir. Nitekim Indiana valisi olduğu dönemlerde Pence, aşırı 
Hristiyan-Evanjelik görüşlere sahip beyaz bir Amerikalı olarak İslamofobik görüşleriy-
le öne çıkan “Tea Party (Çay Partisi)” diye bilinen grubun toplantılarına katıldığı anla-
şılmaktadır.60 Bu meyanda Pence’in ayrıca Indiana valisi olduğu dönemde “Hristiyan 
cihadı”ından söz etmesi, “Haçlı ruhunu yansıtacak semboller kullanması” ve “İsrail’e 
kayıtsız destek verilmesi”ne dair görüşleriyle öne çıktığı belirtilmektedir. Bu meyan-
da yukarıda da işaret edildiği üzere, günümüzde Avrupa’daki aşırı sağın öncülerinden 

da Hz. İsmail’in, Hz. İbrahim’in cariye-köle olan Hz. Hacer’den doğan çocuğu olmasını kastediyor.  
57 Bu yönde bk. Hoekman, a.g.e., s. 35-36. Ayrıca bu olayın değerlendiren tarafımıza ait “Norveç olayı 

ve Avrupa’nın İslâm ve Müslümanlarla sınavı” adlı orijinali Mostar	Dergisi’nde (sayı: 79) yayımlanan 
makale için bk. Hıdır, Avrupa’da Müslüman Olmak, s. 73-78.  

58 Bu anlamda Amerika’daki Evanjeliklerin %81 oranında Trump-Pence’i desteklediği belirtilir (bk. 
http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-balmer-evangelical-trump-racism-20170823-story.
html, son erişim: 28.03.18). 

59 Bu yönde görüşler ve değerlendirmeler için bk. Hıdır, Özcan, “Trump’ın Kudüs Kararında Evanjelikle-
rin Rolü”, AA	Analiz	Haber, https://aa.com.tr/tr/analiz-haber/trump-in-kudus-kararinda-evanjelik-
lerin-rolu/1003679, son erişim: 25.03.18.

60 Bu konuda ayrıca bk. Hıdır, Özcan, “Trump’ın zaferinde Evanjeliklerin rolü ve İslam karşıtlığı”, AA	Ana-
liz	Haber, https://aa.com.tr/tr/analiz-haber/trump-in-zaferinde-evanjeliklerin-rolu-ve-islam-karsit-
ligi/690757, son erişim: 24.03.18.
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olan Wilders’in -ve benzeri aşırı sağ partilerin- Ortaçağ’da İslâm’a yönelik düzenlenen 
haçlılara (“anti-islam crusader”) benzetildiğini61 de belirtmek gerekir. Ayrıca yukarıda 
Trump’ın zaferini “bizim zaferimiz” olarak niteleyen Amerika’daki beyazların üstünlü-
ğünü savunan ırkçı Ku Klux Klan örgütünün-hareketinin de alabildiğine radikal-extrem 
Hristiyan-Evanjelik arka plana dayandığı bilinmektedir. Günümüzün en önemli Ku Klux 
Klan hareketi olan “Knight’s Party”nin Evanjelikler ile aynı çizgide durduğu ifade edi-
lir.62 Bu yönüyle bu grup, Almanya’daki nasyonal sosyalist-Nazilere benzer “dinî-Evan-
jelik nasyonal sosyalist” bir harekettir.   

Dolayısıyla bu aşırılık ve İslâm karşıtlığının kökeninde-temelinde ise aslında bu, 
yukarıda da işaret edildiği üzere, Evanjeliklerin Kitâb-ı Mukaddes’teki bazı pasajları 
aşırı-extrem-fundamentalist, literal-lafzî ve islamofobik yorum tarzlarıyla da yakından 
ilgilidir. Bu itibarladır ki, bir kısım araştırmalarda Hristiyanlıktaki bu anlayış ile bağ-
lamı-konteksi dikkate almaksızın, Kur’an ve Sünnet kaynaklarını benzer şekilde aşırı 
literal-lafzî-zahirî olarak anlayan İslâm’daki radikal-entegrist selefî anlayış arasında 
irtibat kurulmaktadır. Bu tür anlayışlar Avrupa ülkelerindeki bazı radikal Hristiyan 
gruplar arasında da olmakla beraber bugün daha ziyade teo-politik anlamda Ameri-
ka’daki Evanjelikler ile çok daha somutlaşmış olduğunu ve Amerikan aşırı sağının ana 
omurgasını oluşturduğunu söylemek mümkündür. Burada önemli noktalardan biri, te-
o-politik yorum ve kararların -tabir yerinde ise- bir çeşit “kutsallık” içermesi ve diplo-
masi, çıkar ve müttefiklik gibi huşuların ikinci plana itilebilmesidir. 

Sonuç 

Avrupa-Batı’da aşırı sağ-solun “kültürel ırkçılık” olarak görülmesi gerektiğini dü-
şündüğümüz İslamofobi-İslâm karşıtlığı ile ilişkisi ve dinî, tarihî ve ideolojik kökenle-
ri-temellerini ele aldığımız bu çalışmamızda netice olarak şunları ifade edebiliriz: 

1. Özellikle 11 Eylül 2001 hadisesi sonrasında Avrupa ülkeleri başta olmak üze-
re Batı’da yükseliş trendinde olan veya daha doğru tabirle “yükseltilen” “aşırı 
sağ-sol” parti veya grupları anlamak için, onların dinî-ideolojik ve tarihi te-
mellerini irdelemek gerekir. Bu meyanda da Batı’nın İslâm ve Müslümanlara 
yönelik, İslâm’ın zuhurundan itibarenki islamofobik-İslâm karşıtı tutumları 
önem arzeder. Yine nasyonal sosyalizm-Nazizm-ırkçılık ile aşırı-radikal Yahu-

61 Bu yönde bazı nitelemeler için bk. Van Outeren, Emilie, “Wanneer is rechts extreem in Europa?”, htt-
ps://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/21/wanneer-is-rechts-extreem-in-europa-1619824-a1287999, 
son erişim: 12.03.18.

62 Bu yönde bilgi ve bazı değerlendirmeler için bk. http://www.readex.com/readex-report/religion-
and-rise-second-ku-klux-klan-1915-1922, son erişim: 28.03.18; https://www.gotquestions.org/
KKK-Christian.html, son erişim: 28.03.18.
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di-Hristiyanların zenefobik-göçmenfobik-islamofobik anlayışları, Kitâb-ı Mu-
kaddes’teki bir kısım pasajları bu yönde te’vil etmeleri de aşırı sağın beslendi-
ği kaynaklardandır.      

2. Hollanda, Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya gibi ülkeler başta olmak üzere, 
günümüzde aşırı sağ “Avrupa-Batı’nın yeni normali” haline gelmiştir. Bu ise 
aşırı sağın marjinallikten merkeze kaydığı, merkez partilerin kimyasını boz-
duğu ve onları da kendi söylemlerine yönlendirdiği anlaşılmaktadır. Bu ise ge-
leceğe dair Avrupa-Batı’da yepyeni bir döneme girildiğine işaret eder. 

3. Aşırı sağ partiler-gruplar günümüzde daha ziyade göçmenfobik-islamofo-
bik-İslâm karşıtı bir muhteva ve tutumla politika yürütmektedir ki, onlar için 
bu tür söylem-eylem ve tutumlar önemli bir “oy-ekmek kapısı” da olmuş, ol-
maya da devam etmektedir. 

4. Özellikle bir önceki ABD seçimlerinde radikal-entegrist Evanjeliklerin blok 
halinde oyunu alan Trump’ın seçim zaferinde de alabildiğine öne çıktığı üzere, 
aşırı sağ partilerin hemen tamamı aynı zamanda popülist yöne ve karaktere 
sahiptir. Bu anlamda aşırı sağ partilerin yükselişiyle beraber popülizm adeta 
yükseliş trendindedir, denebilir. Bu meyanda ayrıca bu partilerde ırkçılık-ırkçı 
tutumlar da, belirgin olarak öne çıkmaktadır. 

5.  Günümüzde bazı araştırmalarda da ifade edildiği üzere, “kültürel ırkçılık”, 
“modern ırkçılık” veya “ırksız ırkçılık” olarak nitelenmesi gerektiğini düşün-
düğümüz İslamofobi-İslam karşıtlığında Etiketlemeler ve tasnifler kültürel 
ırkçılığın en önemli tezahürlerinden biridir. Nitekim Fransız Antropolog Le-
vi-Strauss’un 1970’lerde sözünü ettiği ve 1990’lı yıllarda ise çok sayıda sosyo-
log ve kültürel antropoloğun zikrettiği üzere, deri rengine dayalı olarak ileri 
sürülen ırkçı fikirlerden “kültürel üstünlük” ve “ötekilik” kavramları temelin-
de yapılan bir ayrımcılığa ve ırkçılığa doğru bir değişme yaşandığını belirt-
mektedir. Bu ırkçılık türünde “etiketleme” önemli bir tezahür olup “ingrup 
(grup içi)-outgrup (grup dışı)” yaklaşımı olarak ortaya çıkar. Argüman olarak 
da “İslâm veya Avrupalı-Batılı olmayan kültürün işgali”ne karşı durma ileri 
sürülür ki, aşırı sağ partilerin hemen hepsinde şu veya bu ifadelerle görülen 
bu kategorik-dışlayıcı tutumdur. 

6. Avrupa ülkelerinde bir etno-dinsel grup olan Müslümanların adeta yeni bir 
ırk gibi değerlendirilmesi, ırkçılığın post-modern dönemdeki yeni bir biçimi-
ni oluşturmuştur. Buna göre önce bu gruba mensup bazı kimselerin tutum 
ve davranışlarında hareketle tüm Müslüman göçmenler hakkında bir dizi ön 
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yargı ve kalıp yargı yaratılmış; sonra da Müslümanlara ve onların kutsal say-
dıkları değerlere ve mekanlara yönelik birçok sözlü ve fizikî saldırı gerçek-
leştirilmiştir. Bu minvalde teo-politik temelli projeler devreye sokulmuş; aşırı 
sağ-sol alabildiğine artmış, merkez partiler “Avrupa’nın yeni normali” olarak 
aşırı sağlaşmış, İslâm, Kur’an, Hz. Peygamber, Müslümanlar ve İslâmî kurum-
lara yönelik sözlü-fiili şiddet artmış; artık fobi-karşıtlığa, karşıtlık düşmanlığa 
düşmanlık da “ırkçılık-kültürel ırkçılık”a dönüşmüştür. Bu minvalde “etiketle-
meler”, “ön yargılar” ve “grup içi-grup dışı (ingrup-outgrup) sayma davranış-
ları”, “iş piyasasında ve kamusal alanda ayırımcılık”, hatta camiler başta olmak 
üzere, İslâmî kurum ve kuruluşlara yönelik sözlü-fizikî hakaret ve şiddet içe-
rikli söz-tutumlarla tezahür etmiştir.  Hatta ABD başta olmak üzere Batı’da 
pek çok ülkede Müslümanlara bakış daha da negatifleşmiş; polis ve istihbarat 
kurumlarınca, ırkçı-kültürel ırkçı tutumla, etnik ve dini-kültürel temelli dos-
ya/profil oluşturulması yaygınlaşmıştır ki, insan haklarına dair pek çok araş-
tırma-raporda buna dair bulgular yer almıştır.  

7. Bu ırkçılık anlayışında genetiksel-biyolojik özelliklerden ziyade “kültürel ve 
etnik-dinî” özellikler temel belirleyici olmaktadır. Bu meyanda kişinin veya 
grubun genetik-etnik özellikleri değil, kültürel-dinî aidiyeti ve buna bağlı ola-
rak benimsediği norm-değerleri, dinî pratikleri temel belirleyici alınmakta 
ve bu minvalde söz konusu etnik-dinî-kültürel azınlık-marjinal gruplara veya 
“göçmenfobi” olarak da niteleyebileceğimiz (büyük oranda Müslüman) göç-
menlere yönelik ayırımcı tutumlar ortaya konabilmektedir. 
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Milliyetçilik ve Irkçılık İkileminde Avrupa İslamofobi 
Hareketinin Truva Atı: Pegida

Nida Sümeyya ÇETİN1 / Hakan AYDIN2

1. Giriş

İslamofobik hareketlerin nedenleri, artık kavramsal açıklamalarla ya da medyanın 
İslamofobiye yaklaşımını sorgulama ile ortaya konulamayacak kadar çeşitlenmiş ve ev-
rilmiş durumdadır. İslamofobi yüzyıllardır süregelen dinler arası bir çatışmanın sonu-
cu olduğu kadar ulusların toplumsal yapılarının regüle edilmesinde kullanılan siyasi, 
sosyal, psikolojik, ekonomik, sanatsal, teknolojik, iletişimsel bir argüman haline gel-
miştir. Bu kadar çok çeşitli sahanın ortak öznesi haline gelen İslamofobi, sistemsel ve 
organizasyonel bir şekilde özellikle Avrupa toplumlarının gündeminin kurgulanmasın-
da önemlidir.  Bu kurgunun tertibi ve yürütülmesi çoğu zaman doğrudan devlet eli ya 
da devletin dolaylı olarak müsaade ettiği yapılanmalar aracılığı ile gerçekleşmektedir. 
Avrupa’da buna yönelik birçok örnek öne sürmek mümkündür; ancak Almanya’da baş-
layıp birçok Avrupa ülkesine yayılan Pegida yapılanması, özellikle milliyetçilik kisvesi 
altında, ırkçı gerekçelerle faaliyet gösteren siyasi bir harekettir. Her ne kadar tartışma-
lı bir yapı ve taraftar kitlesine sahip olsa da sonuç olarak Almanya’da ırkçı bir takım 
olaylarda ve kamuoyu tarafından benimsenmesi istenen, kabul görmesi beklenen bir 
takım faaliyetlerde bu örgütün bir Truva atı olarak kullanılmakta olduğu görülmekte-
dir. Bazen ters etki yaratması adına da kullanılan bu örgütün, perde arkasındaki ilişki-
leri ise Truva atı olarak kullanılmasının gerekçelerini açıklar niteliktedir. Örneğin sağ 
tandanslı olmasına rağmen Marksist eğilimli fraksiyonlarla ortak hareket etmesi, siyasi 
partilere olan mesafesi, örgütlenme biçimi soru işareti olan yönleridir.

Çalışmada, milliyetçilik anlayışından kaynaklanıyormuş gibi gösterilip aslında bir 
ırkçılık malzemesi haline gelen Avrupa İslam karşıtlığının örtülü kullanımına dikkat 
çekilmek istenmiştir. Ayrıca özellikle siyaset biliminde altı çizilen ‘Truva Atı’ stratejisi-

1 Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi, nida.cetin@inonu.edu.tr
2 Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi
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nin İslam karşıtı ve ırkçılık içeren dilin aleni ya da gizli olarak yayılımında nasıl kulla-
nıldığına değinilmiştir. Bu çerçevede Almanya’da aktif olarak varlığını sürdüren Pegida 
örgütü ele alınmış, Alman basınında Pegida örgütünün nasıl yansıtıldığı, İslam karşıtı 
ve ırkçı bir araç olarak resmi düzlemde nasıl kullanıldığına dikkat çekilmiştir. Çalışma-
da, örgütün aktüel siyasi koşullara uygun bir biçimde işlevselleştirildiği ve medya-si-
yaset yapısında toplumsal gündemin oluşturulması adına işlev gördüğü anlaşılmıştır. 

1.1. Avrupa’da Milliyetçilik/Irkçılık İkilemi ve İslamofobi

İslam karşıtlığını daha iyi analiz etmek adına yapılacak çalışmalarda göz önün-
de bulundurulması gereken hususlardan biri, İslam karşıtlığının sadece din karşıtlığı 
çerçevesinde değil ayrıca ırkçılık bağlamında ve oryantalist düşüncenin olumsuz bakış 
açısının bir sonucu olarak ele alınmasıdır. Çalışmanın sınırlılıkları içerisinde ırkçılık 
anlamında bakıldığında; özellikle etnik kökenlerin yanı sıra başlı başına Müslüman 
olmanın kültürel, dini, sosyal, ekonomik, siyasal sahada yapılan birçok kişisel tercihi 
etkilemesinden ötürü bir ayrıma tabi tutulmayı beraberinde getirdiği görülmektedir. 
Tek başına bir kimlik olarak algılanması ise etnik kimlik gibi bir aidiyeti beraberinde 
getirmekte ve ırkçı zihniyetin hedefi haline gelmesine yol açmaktadır. Bu noktada ise 
İslam karşıtı bağnaz fikirlilik ile Müslüman karşıtı ırkçı zihniyetin birbirinden farklı ol-
duğu, İslam karşıtlığının özselleştirilmiş bir İslam fikrine ön yargılı bir yaklaşım olarak 
telakki edilmesi gerektiği öne çıkmaktadır (Lauwers, 2019, s. 306).

Fransız devrimi ile beraber milliyetçilik fikrinin yaygınlaşması ve zamanla etnik 
kökene indirgenmesi, ırkların üstünlüğünün öne çıkarılması ister istemez kimliklerde 
de değişime neden olmuştur. Avrupa gibi birçok etnik kökeni barındıran bir coğrafyada 
ise postmodernite ile birlikte kültürel ve dini kimlikler karmaşıklığı sürüklenmiş, bu 
durumun yeni kimlikler ile sosyal faillik biçimleri üretilerek (Kalın, 2011, s. 5) aşılmaya 
çalışıldığı görülmüştür. 

Ancak İslam gibi insan kimliğine dair tüm çağlarda geçerli bir çerçeve ortaya ko-
yan bir din, Avrupa gibi kimlikleri sürekli revize eden, bir öze dayandırmak adına ırksal 
özellikleri öne çıkaran, etnik yapıyı yücelten bir coğrafyada tedirginlik ve tepki ile kar-
şılanmıştır. Bu anlamda özellikle Avrupa’daki İslam karşıtı hareketlerin kabataslak bir 
tasviri yapılırsa, sınırları içerisinde yaşayan tüm Müslüman toplulukları hedefe alan, 
İslam karşıtı söylem ve eylemleri mülteciler, göçmenler ve siyasi rant tabanlı bir takım 
durumlar üzerinden alenileştiren ve olağanlaştıran bir coğrafya modeli ortaya çıkmak-
tadır. Nitekim bunun en somut örneği, Fransa’daki İslam karşıtı kanun ve uygulamalar 
ile özellikle Almanya’daki mülteci konumundaki göçmenlerin, Avrupa dokusunu İs-
lamlaştıracağı iddiası ile faaliyet gösteren örgüt, vakıf ve organizasyonlardır. 
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Burada dikkat çekici nokta; Avrupa’da İslam karşıtı söylem ve eylemlerde, dini uy-
gulamaların yanı sıra etnik kökenlerin de öne çıkarılıyor olmasıdır. Türk, Arap, Uzak-
doğu Asyalı, Kuzey Afrikalı gibi söylemlerin Müslüman azınlıklara yönelik sarf edilme-
si temelde milliyetçilikten çok ırkçılık yapıldığının bariz örneklerinden sadece biridir. 
Bu nedenle İslam karşıtlığı, bir dizi fikir olarak herhangi bir etnik grupla bağlantısız 
görünse (veya öyle sunulsa) bile aslında ırkçı bir içeriğe sahiptir. Sonuç olarak eğer 
«ırk», belirli etnik miras veya kültürel uygulamalar, sosyal avantaj veya dezavantajla 
ilişkilendirilerek oluşturulan bir kurguysa, dini kimliği ontolojik olarak “ırk“ tan farklı 
olarak görmek çok zor olmaktadır (Massoumi, N., Mills, T., & Miller, 2017, s. 7). Ancak 
başta Fransa, Birleşik Krallık, Avusturya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde açık ya 
da örtülü olarak terörle mücadele adı altında yürütülen İslam karşıtlığının devlet nez-
dinde yapıldığı aşikârdır ve bu durum artık inkâra kapalıdır.  Bazı devletlerin çok ulus-
lu teknoloji ve güvenlik şirketleriyle yakın ilişkiler kurup giderek daha güçlü ve büyük 
ölçüde sorumsuz bir kurum kurma çabaları ve özellikle Müslümanlara odaklanarak 
“aşırılıkçıları” ve “radikalleştiği” söylenenleri hedef almaları, resmi düzlemde rutin uy-
gulamalarla birlikte meseleyi devlet bürokrasisinde işlevselleştirme biçimleri, binlerce 
insanın artık şüpheli, gözetim için meşru hedefler olarak görülmesini de beraberinde 
getirmiştir (Massoumi, N., Mills, T., & Miller, 2017, s. 17). İslam karşıtlığının merkez öz-
neleri olma yolundaki bu devletler, örtülü ya da açık olarak sürdürdükleri söz konusu 
politikalar ile iç kargaşa ve toplumsal hareketlerin farklı ivmeler kazanmasının önünü 
açarak baskı politikasına farklı bakış açıları yüklemeye başlamışlardır. 

1.2. Almanya’da İslam Karşıtı Bir Organizasyon: Pegida

Bu minvalde nokta atışı bir örnek vermek gerekirse Almanya’da ortaya çıkıp bir-
çok Avrupa ülkesinde zemin bulan İslam karşıtı bir organizasyonun (Mayıs 2021 yılı 
itibari ile baskılar sonucu, Saksonya Anayasa Koruma ofisi Pegida’yı aşırı sağcı grup 
olarak ele almış ve izleme kararı almıştır. Bu nedenle artık örgüt olarak nitelendirile-
cektir) yapısına, eylemlerine ve zeminine bakılabilir. Pegida yani ‘Batının İslamlaştırıl-
masına karşı Vatansever Avrupalılar’ (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung 
des Abendlandes), 2014 yılında kurulmuş bir örgüttür. 2015 yılında Merkel hükümeti-
nin aldığı göçmen kabulünü de içeren kararlarla beraber bir süre yoğun taban bulmuş, 
İslam’a ve Müslümanlara hakarete varan söylemleri ile özellikle ırkçı yapısı ile bilinen 
Doğu Almanya’da yükselişe geçmiştir. Her hafta aksatmadan düzenlediği Pegida yü-
rüyüşlerinde İslam üzerinden göçmenleri hedef alan bu örgütün birçok mensubunun 
cinayet, yaralama, yağmalama, kundaklama, tehdit gibi adli olaylara adı karışmıştır. Al-
man istihbaratı ile yakın ilişkileri, gazete haberlerinde sıklıkla yer bulmuştur. Bu yapı, 
İslam’ı Alman etnik yapısı ve kültürünü korumak adına, kendini bir sosyal hareket ve 
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bir organizasyon olarak görmektedir. Ancak bir hareketin sosyal hareket ve organizas-
yon olma özelliği kazanması için beş şart önem arz etmektedir (Christiansen, 2009): 
Ortaya çıkış-örgütlenmenin ani ve az olması, birleşme-rahatsız olanların bir araya gel-
mesi, bürokratikleşme-eğitimliler ve siyasi oligarşinin varlığı, gerileme-kurumsallaş-
ma özelliğini zamanla kazanması, amaç doğrultusunda siyasi erklerle ilişki kurmadan 
hareket etme kabiliyeti. 

Ancak örgütün sürekli Nazi dönemine atıfta bulunacak eylemler içerisinde olması, 
aşırı sağcı AfD partisi ile iş birliği içerisinde olması, gerekli alt tabandan yoksun olma-
sı, farklı sosyal hareketlere entegre olma çabası (Sol örgütler tarafından düzenlenen 
Covid-19 karşıtı gösterilere katılması) Pegida’yı daha çok örgüt sınıfına sokmaktadır. 
Ayrıca yukarıda da belirtildiği üzere Saksonya eyaleti Anayasa Koruma Ofisi, Pegida’yı 
aşırı sağ bir örgüt sınıfına almış, izleme kararı vermiştir.3 

1.3. Truva Atı Stratejisi ve Pegida

Truva atı stratejisi, siyaset, pazarlama, güvenlik, bilişim gibi sahalarda sıklıkla baş-
vurulan ve kullanılan stratejilerden biridir. Özellikle politik anlamda asıl amacın örtülü 
olarak bir takım manevralarla aktarımı söz konusudur. Örneğin yıllardır tartışma ko-
nusu olan Rusya’nın, Avrupa Birliği’nin Ukrayna yaptırımlarına rağmen bazı Avrupa 
devletleri ile önemli stratejik ve askeri anlaşmalar yapması, birçok sahada Rusya’nın 
Avrupa’daki Truva atlarının bu ülkeler olduğu ve Rusya’nın elini güçlendirdiği yorumu-
na neden olmuştur (Orenstein & Kelemen, 2017).  

Medyada stratejinin kullanımı ise hedeflenen bir duruma ulaşmak adına dikkati 
farklı sahalara kaydırmak ve asıl istenilen durumu gerçekleştirmek ya da gerçekleşme-
sini normalleştirmek adına farklı argümanların haber diline yerleşmesi, eğlence-bil-
gi-tartışma programlarının yapılması, tüketim ve pazarlama dilinin yayın politikasına 
yansıtılması şeklinde gerçekleşmektedir. Bu anlamda 1970’li yıllarda ABD ve Kanada 
arasında televizyon üzerinden yürütülen reklam stratejisi gerilimi Batı medyasında 
verilen örneklerden biridir. Ülkeler arası krizin ana sebebi Kanada’nın ABD medyası 
vizyonudur. ABD medyasının yayılmacı politikasını önleyen ve ABD yerel medyasına 
nüfuz eden, nihayetinde Kanada kültürünü ve kimliğini özümseyen modern bir Truva 
Atı söz konusudur. İlk olarak Kanada şirketleri ABD yerel medyasına yüklü reklamlar 
vererek Kanada kültürünü yaymak ve ABD medyasının ülkede etkinliğini önlemek söz 
konusu olmuştur. Ardından bu şirketler, söz konusu medya şirketlerine ödemeleri ge-
reken milyonlarca doları ödemeyi geciktirerek sorun çıkarmıştır. Uzun yıllar süren ça-

3 Detaylı içerik için https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-05/sachsen-pegida-verfassungss-
chutz-einstufung-rechtsextremismus
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tışma, uzlaşma ile sona ermiştir. Ancak Kanada kültürü, sınıra yakın ABD eyaletlerinde 
yayılmış ve istenilene yakın bir sonuç elde edilmiştir (Berlin, 1990).

Çalışmanın sınırlarına geri dönülecek olursa Avrupa medyasının; İslamofobik söy-
leme katkısını ve İslam’ın özellikle de Müslümanların sorunlu yansıtılması anlamın-
da oluşturduğu algıyı, iki başlıkta toparlamak mümkündür (Kalin, 2011, s. 14). Sorun 
olarak telakki edilecek başlıkların ilkinde, Avrupa medyasının şiddet, saldırı ve barış 
karşıtı haberlere daha fazla eğilim göstermesi ve özellikle Müslüman coğrafyada mey-
dana gelen çatışma, şiddet haberlerini daha fazla öne çıkarması yer almaktadır. Siyasal, 
kültürel, sanatsal gelişmeler ise geri planda bırakılmaktadır. İkinci sorun ise haber-
lerde Müslümanlar hakkında indirgemeci bir dil kullanılması ve bunun analiz ya da 
uzman görüşü olarak lanse edilmesidir. Özellikle İslam’a dayandırılan şiddet ve çatış-
ma haberlerinin analizinde temel nedenler olarak gelenek, inanç ve uygulamalar öne 
sürülmektedir.  

1.4. Truva Atı Olarak Pegida’nın Konumu

Pegida, bir yandan medyada ve siyasi söylemlerde baskın olan çeşitli yorumlayıcı 
kalıpların ve kolektif sembolizmlerin, aynı zamanda sayısız toplumsal çalkantıların, dö-
nüşüm süreçlerinin ve ulusal ve küresel krizlerin tümünün yansıtıldığı ve giderek daha 
görünür hale geldiği belirli bir formda bir tür ayna olarak anlaşılabilir (Heim, 2017, s. 
4). Bu durum ırkçılık ve aşırı sağ konularında hassas olan Almanya’da özellikle siyasi 
ve otorite sağlayıcı erklerin bir Truva atına sahip olmasının mantığını açıklamaktadır. 
Zira Pegida örgütünü bir kaldıraç kuvvet olarak toplum önüne atıp özellikle göçmen 
politikalarına gelen tepkileri Pegida gibi bir örgüt üzerinden söndürmek ve Müslüman 
nüfusun artmasından dolayı İslam karşıtı söylemlere bir süreklilik getirmek isteyerek 
toplumu hem uyarma hem de Müslüman kesimleri bu konuda bir çemberde tutma 
girişimi söz konusudur. Nitekim Fransa’nın devlet nezdinde İslam karşıtı söylem ve 
eylemlerde bulunması halkta ters tepki oluşturmuş, durum Müslüman kesimlerin ve 
demokrasiyi savunan Fransızların tepkilerine neden olmuştur. Üstüne, Fransız Pegida 
yapısına destek veren isimlerin bazı askeri yetkililer ve generaller arasında yer alması4 
siyasi anlamda da büyük bir riski barındırdığından, Pegida gibi örgütleri kaldıraç ola-
rak kullanma ve zamanı geldiğinde bu örgütlere müdahale etme yolunun benimsenme-
si önemli bir taktik olarak ön plana çıkmıştır.5

4 İslam ve göçmen karşıtı Pegida gösterilerinde bulunan generaller için bknz: https://www.welt.de/
politik/ausland/article230693753/Frankreich-Ex-Generaelen-drohen-nach-Brandbrief-Konsequen-
zen.html

5 NSU, Pegida, İdentitärgruppe gibi yapılanmalara Alman istihbaratının, emniyet gücünün ve eyalet ba-
kanlıkları içerisinden bazı yapılanmaların desteği Alman kamuoyunda, özellikle sol ve liberal kesimin 
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Pegida söylemlerine bakıldığında, en yaygın ve en fazla tutundukları iddianın et-
nik anlamda bir kırılma olacağı, Alman ve Avrupalı nüfusun azalacağı, etnik çoğulcu-
luk anlamında Müslüman nüfusun artacağı iddiaları ön plana çıkmaktadır. Bu durum 
büyük mübadele-değişim teorisine dayandırılmaktadır. Aşırı sağcı-ırkçı-Nazi düşünce 
yapısına sahip kesimlerce sıklıkla dile getirilen ‘büyük mübadele‘, Avrupa’ya göçün ar-
tacağı ve ülkedeki doğum oranlarının (yani göç geçmişi olmayan kişilerin doğumları-
nın) azalacağı varsayımına dayanmaktadır (Schellhöh, 2018, s. 16).  

Ancak 2020 Almanya nüfusuna bakıldığında, Almanya ve Saksonya eyaletindeki 
Müslüman nüfusunun genel nüfusa oranı aşağıda yer alan tablolarda belirtildiği gibidir 
(de,statista.com, www.mdr.de): 

Tablo 1. Almanya nüfusu ve Müslüman nüfus karşılaştırması

Almanya Nüfusu 83,000,000
Almanya’daki Müslüman Nüfusu 5,500,000
Alman nüfusuna Müslüman nüfusun oranı 6,60%

Tablo 2. Saksonya nüfusu ve Müslüman nüfus karşılaştırması

Saksonya Nüfusu 4,078,000
Saksonya’daki Müslüman Nüfusu (Göçmenler Dahil) 30,000
Saksonya nüfusuna Müslüman nüfusun oranı 0,73%

Tablolara bakıldığında Müslüman nüfusun, genel nüfus içerisinde ‘büyük müba-
dele’ye neden olacak kadar geniş bir yer tutmadığı anlaşılabilir. Ayrıca Alman göçmen 
politikasına bakıldığında, Müslüman göçmenler de dahil olmak üzere ülkeye alınan ya 
da alınacak her bir göçmenin eğitim başta olmak üzere çeşitli vasıflara sahip olması 
zorunluluğu göze çarpmaktadır.6 Korona virüs gösterilerinde bir anda kuruluş ama-
cından dönülmesi, aslında İslam karşıtı ve göçmen karşıtı söylemlerin bir maskeleme 
olarak kullanıldığı kanısını da uyandırmaktadır. 

Bir diğer Truva atı stratejisinin ideolojik yapılanmalarla ortak hareket etmede yü-
rütüldüğü görülmektedir. Normalde karşıt ideolojilerin, çıkarlarda ortak hareket ede-
bilmesi ilginçtir. Özellikle Korona karşıtı gösterilerde örgüt, sol eğilimli görünen sosyal 
hareket ve terör örgütleri ile bazı noktalarda buluşarak ortak söylem oluşturabilmiştir. 

sıklıkla tartıştığı konulardır. Detaylı bilgi için Heim, T. (2017) Pegida als Spiegel und Projektionsfläc-
he. Springer Verlag.

6 Göç politikası ile ilgili detaylı bilgi için bkz: Güllüpınar, F. (2014). Almanya’da göçmen politikaları ve 
Türkiyeli göçmenlerin trajedisi: Yurttaşlık, haklar ve eşitsizlikler üzerine. Anadolu	Üniversitesi	Sosyal	
Bilimler	Dergisi, 14(1), 1-16.
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Örgüt, siyasi olarak da adından söz ettirmek ve bir güç kazanmak amacındadır. 
Nitekim ırkçı parti AfD ile siyasi ilişkiler geliştirmesine bu çerçeveden bakmak müm-
kündür. Haftalık gösterilerinde Merkel’e yönelik ağır ifadeler ve hakaretler içeren pan-
kartlar öne çıkartmaları ve bazı gazetelerin bu söylemler üzerinden hükümete yönelik 
yayın yapması, stratejik bir amaç olduğu izlenimini kuvvetlendirmektedir. Son olarak 
Pegida ile ilgili güdülen bir diğer stratejinin, örgütün göçmen ve Müslüman nüfus üze-
rinde tahakküm aracı olarak kullanılmasıdır. 

Göçmenleri savunan siyasilerin öldürülmesi, göçmenlere saldırılar, İslam karşıtı 
söylemlerin ciddi yaptırımlarla karşılaşmaması, Doğu Almanya ile ilgili siyasi, ekono-
mik ve sosyolojik sorunların göçmenler ve Pegida karşılaştırması ile yapılması, hükü-
mete baskı aracı olarak örgütün kullanılması gibi birçok kanıt, örgütün taktiksel bir 
tahakküm aracı olarak da kullanıldığı imajını güçlendirmektedir.7

1.5. Çalışmanın Yöntemi 

Saleem ve arkadaşlarının 2015 yılında ABD’de yürüttüğü bir çalışmada, medya 
aracılığıyla Müslümanlar üzerinden yürütülen kara propagandaların ve medyada kli-
şeleşen ilgili söylemlerin, Müslümanlara zarar veren kamu politikalarına neden olduğu 
gözler önüne serilmiştir. Özellikle Müslümanların medyada terörist olarak gösterilme-
sinin; Müslümanlara yurtiçinde ve yurtdışında zarar veren kamu politikalarının kamu-
oyu tarafından olumlu karşılanmasına ve Müslümanlar ile ilgili negatif görüntülerin 
Müslümanların saldırgan olarak algılanmasına neden olduğu ortaya konulmuştur (Sa-
leem, Prot, Anderson, & Lemieux, 2015, s. 842).

Bu noktada özellikle Pegida’nın varlık gösterdiği Almanya’da, örgüt ile ilgili haber-
lerin İslam ve Müslümanlar bağlamında nasıl yansıtıldığı ve asıl amacın ne olduğuna 
dair haber metinleri ele alınmış ve analiz edilmiştir. Pegida’nın özellikle Doğu Alman-
ya’da taban bulması, örgütün tarihsel, siyasal, sosyolojik ve ekonomik birçok neden-
selliği değerlendirdiği ve propaganda çatısını bu nedensellikler üzerinden kurguladığı 
sonucunu akla getirmektedir. İşte bu noktada söylem ve metinlerin analizi, sosyal bi-
limler çerçevesinde toplumsal anlayışının şekillenmesinde etkin olan dilin hakim olan 
ideolojiyi, anlayışı ve gücü ortaya çıkarma adına kullanımında önemli görülmektedir. 
Zira bütüncül anlayış çerçevesinde kurgulanmış olan ve metne bütünsellik ve anlam 
kazandıran söylemin kendisi, olay ile onu çerçeveleyen durum(lar), kurum(lar) ve sos-
yal yapı(lar) arasındaki diyalektik bir ilişkiyi ima etmektedir (Fairclough, N., Mulderrig, 
M., Wodak, 2011, s. 358).

7 Aktarılan bu argümanlar, Alman gazetelerinde okunan artikellerin analizi esnasında göze çarpan du-
rumların özeti niteliğindedir. Detaylı bilgiler, Die Zeit, Welt, Tagesschau, TAZ gazetelerinin PEGİDA 
arşivinden edinilebilir. 



Milliyetçilik ve Irkçılık İkileminde Avrupa İslamofobi Hareketinin Truva Atı: Pegida

112

Çalışmada medya metinlerini inceleme amacıyla geliştirilmiş olan ‘metinsel ana-
liz’ yöntemi uygulanmıştır. Metin analizi genellikle metinini barındırdığı anlamı sosyal 
bağlamı içerisinde yorumlayabilmeye odaklanmaktadır. Metin analizi yöntemine dair 
kesin kurallar konulmamış olmakla birlikte metinlerin anlamı ve bu anlamın hangi 
sonuçlar içerdiği üç aşamada ortaya çıkarılır (Erdoğan, 2012, s. 152): Birincisi metin, 
tamamıyla tarihsel bağlamında ele alınır. Ayrıca metnin türü, çalışma sahasına göre so-
mut olarak ortaya konur. Son olarak metnin dolaşımda olduğu toplumsal yapıda nasıl 
anlamlandırıldığı ve öneminin derecesi bilinir. 

Haber metin analizi çerçevesinde sol liberal anlayışa sahip Die Zeit gazetesinde ve 
sosyalist yaklaşımı ile bilinen Die Tageszeitung (TAZ) gazetesinde 2020 yılı boyunca 
yer alan haberler ele alınmıştır. Gazetelerin yapısına kısaca bakıldığında, gazetelerin 
İngiliz gölgesindeki geçmişleri dikkat çekmektedir. Die Zeit gazetesi, 1946 yılında İn-
giliz mandası desteği ile kurulmuştur. Almanya’da trajı yüksek nadir gazetelerden biri-
dir.8 Haftalık yayın yapmaktadır. Sosyal Liberal görüşü ile tanınmaktadır. TAZ gazetesi 
ise yine 1946 yılında İngiliz mahiyetinde kurulan bir gazete olup günlük tirajı yüksek 
gazetelerden biridir.9 Sosyalist görüşü ve Yeşiller partisine yakınlığı ile tanınmaktadır. 

Karşılaştırmalı şekilde yapılan analizlerde, tarihsel bağlam ve süreklilik anlayışı 
çerçevesinde haber metinlerinin barındırdığı anlamlar değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
Günlük yayın yapan TAZ’da doğrudan Pegida ile ilgili 14 habere ulaşılırken dolaylı da 
olsa Pegida’ya yer verilmiş 126 haber, yorum, röportaj ve analiz çalışma kapsamına 
alınmıştır. Haftalık gazete olan Die Zeit gazetesinde doğrudan 15 habere rastlanmış, 
Pegida örgütüne dolaylı yer verilen haber, yorum, analiz, röportaj sayısı ise 24 ile sınırlı 
kalmıştır. Toplamda her iki gazeteden 181 gazete metni söylemler üzerinden bir anlam 
analizine tabi tutulmuştur. 

1.6. Alman Basınında Pegida’nın Konumlandırılması

Pegida’nın kurulması gerek Alman akademiyasında, gerek Alman toplumunda ve 
gerekse de Alman medyasında ilgi çekici bulunmuş ve örgüt; sosyolojik, tarihsel, ide-
olojik, siyasal birçok sahada tartışılmıştır. Ancak zamanla stabil bir kuruluş amacına 
sahip olmadığı anlaşılan Pegida örgütünün gerçek amacına yönelik kaygılar ve sorular 
artış göstermiştir. İslam’ı kendine zırh yaparak ortaya çıkan Pegida’nın artık sadece İs-

8 2021 ilk çeyreği haftalık satış oranı 587 bin dolayındadır. E-gazete satış oranıdır.  https://de.statista.
com/statistik/daten/studie/73452/umfrage/entwicklung-der-verkauften-auflage-von-die-zeit-se-
it-2002/

9 2021 haftalık satış oranı 49 bin civarındadır. E-gazete satış oranıdır. 
 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/382337/umfrage/auflage-der-tageszeitung/
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lamofobik bağlamda değil aşırı sağcı, Nazi bağlantılı ve kuruluş amacı günün şartlarına 
göre değişen bir yapı olduğu anlayışı geçerlilik kazanmaya başlamıştır. 

Gazetelerin metin analizleri değerlendirildiğinde, her iki gazetede farklı sonuçlara 
ulaşılmıştır. Her ne kadar künyesinde sol liberal görüş yazılı olsa da Die Zeit gazete-
sinin Pegida üzerinden İslam’a, Müslümanlara, göçmenlere ve aşırı sağın yükselişine 
bakışı ırkçılıktan uzak olmakla birlikte daha milliyetçi kaygılar barındırmaktadır. Zira 
birçok yorum ve analiz metninde sahip olduğu görüş ile paralel bir biçimde devletin ve 
iktidarın sorumluluğu sık sık hatırlatılmıştır. Pegida nezdinde ortaya çıkan sorunlar, 
devlet sorunsalı olarak lanse edilmek ile birlikte örtülü bir şekilde göçmenlerin, özel-
likle Müslüman göçmenlerin Doğu Almanya demografisini değiştirdiğinin ve ekonomik 
sorunların bir nedeninin bu durum olduğunun altı çizilmiştir. 

TAZ’ın genel yaklaşımı, sosyalist bir bakış açısı çerçevesinde ve eleştirel bir tonda 
olmuştur. TAZ, aşırı sağ ve ırkçı olarak tanımladığı örgütün İslam karşıtı yönüne değin-
memiş, genel olarak göçmen karşıtı yönünü öne çıkarmıştır. Pegida üzerinden sosya-
list entelektüellere ve partilere ise eleştirel yaklaşmış, onları pasif ve yeterince tepki 
göstermemekle suçlamıştır. Die Zeit gibi TAZ da iktidar partisi CDU’yu örtülü olarak 
eleştirmiş, ağır hareket etmekle itham etmiştir. 

Çalışma çerçevesinde incelenen gazete içeriği analiz edildiğinde ve elde edilen 
sonuçlar değerlendirildiğinde; Pegida’nın göçmen ve mülteciler üzerinden İslami de-
ğerleri aşağılaması ve İslam karşıtı söylemleri sıklıkla telaffuz etmesinin temelindeki 
ırkçılık ve aşırı sağcı ideoloji birçok kesimde bir takım tartışmaları beraberinde getir-
miştir. Özellikle Almanya için tarihi uzun zaman öncesine dayanan ırkçılık meselesinin 
artık kökleşmiş olması ve bir kimlik kargaşasının içine düşülmüş olması,10 Pegida’nın 
stabil konumunu daha fazla tartışmaya açmıştır. 

Sosyalist bir ideolojiye sahip olan TAZ, Pegida’nın ilk yıllardaki İslam karşıtı dilinin 
zaman içerisinde tamamen ırkçı bir dile dönmesine yoğun ilgi göstermiştir. Haber ve 
analizlerin tamamına yakınında Nazi düşüncesinin temsilciliğinin Pegida ve türevleri 
üzerinden yürütüldüğü net olarak ifade edilmiştir. 

TAZ gazetesi, 2020 yılında Pegida ile ilgili doğrudan ya da dolaylı içeriğin tama-
mını Pegida’nın aşırı ırkçı yönüne ayırmıştır. Örgütün göçmenler üzerinden yürüttüğü 
İslam karşıtlığının da aşırı sağcı-ırkçı yapısının toplum nezdinde kabulünü kolaylaştır-
dığı ifade edilmiştir. Gazete,  Avrupa’da yaygın kültürün gündelik söylemi haline gelen 

10 Sol tabanlı liberallerin, sağın yükselişi ile beraber etkinliğini yitirmesi ve ırkçılığın yükselişine geçit 
vermesine yönelik ağır eleştirileri içeren röportaj- bknz. https://taz.de/Linksliberale-und-Identita-
etspolitik/!5652406/



Milliyetçilik ve Irkçılık İkileminde Avrupa İslamofobi Hareketinin Truva Atı: Pegida

114

İslam ve göçmen karşıtlığını sürekli dillendirmektedir. Almanya’nın İslamlaştırıldığı 
söyleminin Saksonya gibi mekan-eyaletler üzerinden sıklıkla ifade edilmesinin, “büyük 
mübadele” için argüman üretilmesine zemin hazırladığının özellikle altı çizilmiştir. Ga-
zete her olay ve durumda NS dönemine atıfta bulunarak tarihsel bazı süreçleri kıyasla-
mış, NS dönemi kadar güçlü bir parti yapılanması olmasa da tehlike olarak algılanması 
gerektiğinin altı çizilmiştir.   

TAZ’ın haber metinlerinde bir diğer ilgi çekici husus, AfD partisi ile terör bağlantısı 
sürekli tartışılan Pegida örgütü arasında aleni bir ilişki ağının sürekli haber metinle-
rinde işlenmesidir. Gazete, tarihsel süreçlerle ilişkilendirerek bu ortaklığın yasal bir ze-
mine dayanmadığını ifade etmiştir. Gazetenin Pegida’yı algılayış düzeyi ağırlıklı olarak 
ırkçılık temelli olduğundan dolayı ilgili haber ve yorumların çoğunda Alman bayrağı 
kullanılmıştır. Bu durum, etnik kimlik ile ırkçılık durumunun ulusal bayrakla bütünle-
şik algılandığı izlenimi vermektedir. 

Gazetenin, örgütün ırkçılık söylemlerinin İslam karşıtlığı kisvesinde yapıldığına 
dair yaklaşımı ağırlıklı olarak Pegida liderleri tarafından sarf edilen tehditler, sloganlar 
ve konuşmalar üzerinden kurgulanmıştır. Örneğin; “Alman halkının İslamlaşmasını en-
gellemek için tükenmiş partilerin ve elitlerin egemenliği değiştirilmeli”, “yalancı med-
ya”, “İslam dışarı”, “İslamlaşmaya karşı güç kullanan Avrupalılar”, “(Başörtülü Merkel 
resmi) bayan Merkel, halk burada” vb. gibi sloganların alt metinlerinde yer alan halk, 
medya karşıtlığı, din karşıtlığı, göçmen karşıtlığını ortaya koyan ifadelerle,  iktidar ta-
rafından tedbirlerin alınması çağrısı sürekli bir biçimde yapılmıştır.   

2020 yılında 4’ü Türk 9 kişinin öldürüldüğü Hanau katliamının değerlendirildiği 
haber içeriklerinde TAZ, Pegida’nın İslam ve göçmen karşıtı söylemlerinin katliamı te-
tiklediğine dair yorumlara yer vererek özellikle partilerin görüşlerini öne çıkarmıştır. 
TAZ bu haberler ve yorumlarla aşırı sağcı yapılanmaların üstündeki İslam karşıtlığı 
kılıfının kaldırılmasını ve bu tarz söylemlerin engellenmesine yönelik tedbirleri birçok 
haberde, dolaylı olarak ifade etmiştir. 

Pegida üzerinden mevcut iktidara da sürekli eleştiri söz konusu olmuştur. Nitekim 
korona sürecinde Pegida gösterilerine müsaade edilmesi, kamu görevlilerinin ifşa olan 
Pegida desteği, polisin Pegida karşıtlarına müdahalesi, göçmenlere, camilere ve Müslü-
manlara saldırıların üstüne gidilmemesi her fırsatta dile getirilmiş ve anayasal devlet 
gereği bu sürecin bir müdahaleye ihtiyacı olduğunun altı çizilmiştir.  

Haber metinlerinde Truva atı stratejisine yönelik en büyük vurgu ise korona kar-
şıtı gösterilerde olmuştur. Nitekim Kurulma gayesi göçmen karşıtlığı ve Avrupa’nın 
İslamlaşması olan Pegida’nın bir anda sol tandanslı gruplara karışarak korona karşı-
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tı gösterilere katılması, aktif çalışması halk tarafından benimsenmesi adına farklı bir 
stratejinin kullanılması söz konusudur. Gazete, bu konuya dikkat çekerek birçok içerik 
yayınlamış ve korona karşıtı gösterilerde aşırı sağcılar ile korona tedbirlerine karşı 
olanlar, hayvanseverler ve endişeli vatandaşların birbirine karıştığı ve tabiri caiz ise 
toksik bir karışım olduğunun altı çizilmiştir. Özellikle Korona karşıtı gösterilerde İslam 
karşıtı sloganlar atılmasının, örgütün ve diğer aşırı sağcı örgütlerin halk nezdinde ken-
di bulundukları konumu genişletme ve sağlamlaştırma anlamında önemli bir adım ol-
duğu aşikardır. Bu strateji gazete tarafından 1933 yılında Nazilerin halka kendini kabul 
ettirmek ve asıl amaca ulaşmak için halk adına çalışıldığı imajını vermek adına ortaya 
konan strateji ile örtüştürülmüştür. 

TAZ Pegida’nın söylemlerle dolu bir organizasyondan öteye gidemediğini ve ritüel-
ler ile kitlesini oyaladığı yorumlarına da yer vermiştir. Ancak TAZ’da yer alan yorumla-
rın geneline bakıldığında ortak amacın; İslam karşıtlığı ve korona karşıtlığı üzerinden 
aşırı sağcı ve ırkçı yapılanmaların bir çatı altında toplanabilmesini sağlamak olduğu ve 
günün konjonktürüne göre popüler süreçlere çabuk adapte olarak halkta bir yanılgıya 
yol açılabileceği ön plana çıkmış, İslam karşıtlığının normalleşebileceği uyarısına alt 
metinlerde sıklıkla yer verilmiştir. 

Haftalık yayın yapan Die Zeit gazetesi ise Pegida ile ilgili TAZ’a göre az sayıda haber 
yapmakla birlikte Liberal ve sol görüşlü bir anlayıştan yola çıkarak devletin sosyal so-
rumluluğunu yerine getirerek Pegida’nın ortaya çıkmasına neden olan ırkçı ya da aşırı 
sağcı etkilerden çok eyaletlerin sosyal, ekonomik, siyasal ve demografik yapılanmaları-
nın acil olarak gündeme alınması vurgusu yapmıştır.

Gazete sıklıkla Pegida’nın; Doğu Almanya gibi ekonomik anlamda darboğaz yaşa-
yan, yoğun göçmen alan, siyasi arenada sıklıkla sorunlu olan bir bölgede ortaya çıkma-
sının tesadüf olmadığını ifade etmiş ve iklim değişikliği önlemleri, göçmen politikası 
ile Merkel hükümetinin Pegida’ya hizmet ettiği mesajını vermiştir. Ancak dikkat çeken 
nokta, Die Zeit gazetesinin İslam karşıtlığını eleştirir tarzda bir görüntü vermesinin 
altında inceden İslam karşıtlığını körükleyen, İslam ve İslam nezdinde Müslümanlara 
yön vermeye kalkan bir düşünce yapısına sahip olmasıdır. Özellikle Pegida’nın ilk ku-
ruluş yıllarında İslam’ın reformist olması gerektiğine dair düşünce yapısının sürdürül-
düğü görülmektedir. DEAŞ’li teröristlerin, Saksonya’da uyum yasalarına tabi kılınması 
ve topluma entegre edilmesi çalışmalarının Müslümanların geneli için geçerliymiş gibi 
bir algı oluşturulması, Mesut Özil gibi Müslüman göçmenlerin topluma yön verebildi-
ğine dair eleştirilerin getirilmesi, Doğu Almanya’da iş olanakların göçmen politikala-
rı yüzünden azalması ve ülke içine Alman vatandaşların göç etmesi gibi söylemlerin, 
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Pegida, Chemnitz, İdentitaeter gibi aşırı sağcı grupları güçlendirdiği ve toplumları ma-
nipüle ettiği, gazete tarafından öne sürülmüştür. 

Die Zeit, sol liberal bir geleneğe sahip olduğundan devletin dolayısıyla iktidarda-
ki gücün tam sorumluluk alması ve Doğu Almanya’nın her türlü sorununu üstlenmesi 
gerektiğini ifade ederek Pegida örgütünün partilerin sorumsuzluğundan dolayı Doğu 
Almanya’da taraftar kazandığını haberlerinde dile getirmiştir. TAZ’dan farklı olarak 
olayın aşırı sağcı oluşum olduğuna birkaç haber ve yorumun dışında yer vermeyen 
Die Zeit gazetesi, ağırlıklı olarak Pegida üzerinden Merkel’i hedef alan eleştirilere me-
tinlerinde yer vermeyi tercih etmiştir. Pegida ile ilgili bazı içeriklerde ise örtülü olarak 
İslam ve Müslümanların da aşırı sağın yükselişinde paylarının olduğu ima edilmiştir. 
Dikkat çekici bir nokta ise gazetenin İslam karşıtı ifadeler içeren fotoğrafları rahat bir 
şekilde kullanmış olmasıdır. 

TAZ gibi Die Zeit gazetesi de Korona gösterilerinin aslında bir kutuplaşmayı da 
beraberinde getirdiğini ifade ederek topu yine hükümete atmış, gösterilerin korona 
tedbirlerinden kaynaklı tedirginlikten çok bilinçli bir şekilde toplum yapısını yönlen-
dirici bir amaca sahip olduğu, aşırı sağcı örgütleri bir araya getirerek bir güç haline 
gelinmeye çalışıldığı ve korona dışındaki ülke içi gelişmelerde de bu gücün bir hareket 
olarak siyasi sistemin önüne çıkacağı mesajı verilmiştir. Gazetenin bu gelişmelere dair 
bakış açısının odak noktasında göçmen politikalarının etkisine de yer verilmesi ve bu 
politikaların gözden geçirilmesini savunan gazete, üstü örtülü biçimde geleneksel bir 
milliyetçilik anlayışına da sahip olduğu imasında bulunmuştur. 

TAZ’dan farklı olarak Die Zeit gazetesi, Pegida gibi aşırı sağcı-ırkçı grupların ezo-
terik yönüne de vurguda bulunarak tehlikenin bir diğer boyutunu da dile getirmiştir. 
Nitekim okültist bir anlayış ile hareket eden bazı ırkçı grupların 2020 yılına kadar kur-
ban olarak adlandırıp öldürdüğü kişi sayısı 80’i geçmiştir. Haberin alt metninde ırkçı 
grupların da bir din anlayışına aslında sahip oldukları ve dinler arası farklı bir çatışma-
nın yaşandığı da aktarılmaya çalışılmıştır. İslam karşıtlığında bu tarz bir din anlayışının 
da etkisinin olduğu çıkarımında bulunmak mümkündür. 

İlginç bir şekilde Hanau katliamına dair haberler az verilmek ile birlikte TAZ’da 
olduğu gibi Pegida’nın İslam karşıtı ve ırkçı söylemlerinden kaynaklı bir saldırı oldu-
ğuna dair bir habere rastlanmamıştır. Bir haberde saldıran kişinin Nazi bağlantılarının 
olduğu, aşırı sağcı düşünceden beslendiği ve psikolojisinin bozuk olduğu aktarılmıştır. 
Batı'da Müslümanlara saldırılarda saldıran teröristler her zaman psikolojileri bozuk 
saldırgan olarak aktarılmakta ve bir nevi İslam karşıtlığı, söylemin medya versiyonu 
oluşturulmaktadır. 
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Die Zeit, Pegida gibi yapılara destek verenleri aleni şekilde cahil, bilgisiz, toplum-
dan uzak, adli sicili kabarık bir çizgide değerlendirmeyi tercih etmektedir. İslam ve 
yabancı düşmanı olan bu örgütün ise ancak iktidar kanadı tarafından yapılacak düzen-
lemeler, İslam revizyonu, engelleyici yasal zorunluluklar, göçmen politikalarının Alman 
halkı lehine tekrar düzenlenmesi gibi önlemlerle durdurulabileceği mesajı her zemin-
de verilmiştir. Gazete, Pegida’nın Korona karşıtı gösterilere katılmasını ırkçı gösteriler 
düzenlemesinden daha fazla eleştirmiştir. 

Sonuç ve Değerlendirme

İslam karşıtlığının ırkçılık hareketi çerçevesinde ele alınması, sorunun önemli bir 
yönüne dikkat çekmektedir; ancak İslam karşıtlığını salt ırkçılık ile sınırlandırmak so-
runu indirgemek anlamına gelmektedir. Nitekim her iki gazetede de ırkçılığın, göçmen 
politikalarının doğrudan sonucu olduğu kanısının yaygınlaştırılması örneklerinde gö-
rüldüğü üzere, İslam karşıtlığı sorununun dar bir çerçeveye sıkıştırılmaya çalışıldığı 
ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple İslam karşıtlığını aşama aşama incelemek ve durumun 
izahına yönelik sosyal bilimlerin birçok disiplininde çalışmalar yapmak bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Bu çalışmada aslında Avrupa’da resmi olarak da yürütülmekte olan 
İslam karşıtlığının alt amaçlarının farklılığına dikkat çekilmek istenmiştir. Pegida gibi 
kaldıraçların kullanılmasıyla İslam üzerinden ülke siyasetine yön vermek istenmesin-
de, gündemin farklı mecralara taşınmasında stratejik amaç çeşitliliği aktarılmaya çalı-
şılmıştır. Devlet gözetiminde yapılanan İslam karşıtı grupların, farklı kimliklere, farklı 
amaçlara, farklı eylemlere de yönelebilmesi ve eski-yeni örgütlerin, karşıt ideolojik 
tabanlı örgütlerin bir araya gelebilmesi, ortak amaç güdebilmesi ve bunun İslam kar-
şıtlığı üzerinden inşa edilmesi, aslında İslam karşıtlığının azımsanmayacak boyutlara 
taşınabileceğinin sinyalini de vermektedir. 

Sonuç olarak gerek medya aracılığı ile truva atı gibi kullanılan enstrüman-
lar üzerinden gerekse de grup, örgüt gibi yapılar üzerinden İslam karşıtı söy-
lemlerin, ırkçılığın küresel anlamda normalleştirilmesine bir dayanak olarak 
kullanıldığı göz ardı edilmemelidir. Bununla birlikte kutuplaştırıcı medya dilinin ah-
laki yapısının tartışılmasının ve adil, dürüst siyasilerin, düşünürlerin, medya temsil-
cilerinin uzlaşım ve bir aradalığının zorunluluğunu görmelerinin zamanı gelmiştir.  
Gerekli strateji ve eylemlerin belli bir konsorsiyum eşliğinde oluşturulması, gereklili-
ğin ötesinde mecburiyet halini almıştır.
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Fransa’da İslamofobik Uzlaşma Adacıklarının Kamusal Keşfi: 
İlişkili Twitter Profillerinin Etkinliği Üzerine Bir İnceleme

Yavuz KANBUR1 / Hakan AYDIN2

1. Giriş

Geçmişte, sınırlı enformasyon ve çeşitli fiziksel dünya aktiviteleriyle sosyalleşerek 
dahil olduğumuz kamuoyunun aksine bugünün modern bireyi kamuoyunu cebinde ta-
şımaktadır. Sahip olduğumuz en demokratik iletişim araçları mevcut sosyal medyalar, 
(eşyanın tabiatı gereği) mesajın retoriği ve çoğunluğun sesiyle domine edilmektedir. 
Herkesin kendini ifade etme imkânı olmasına rağmen sesi yüksek çıkan veya sosyal 
sermayesi fazla olan profillerin görünürlüğü diğerlerine baskın gelmektedir. Bu du-
rumda kimin neyi nasıl söylediği mesajın içeriğinin önüne geçmekle birlikte algının da 
kendisini oluşturmaktadır. Çoğu zaman kamusal ifade bu tip gölge söylemler sebebiyle 
baskılanabilmektedir.  Bu etkinin oluşturulabilmesinde aynı biçimde davranan profil-
lerin harekete geçirilmesi genellikle yeterli olmaktadır. 

İslamofobi kaynaklı saldırı-protesto vakalarının gün geçtikçe artmasıyla olayların 
arasında belirli benzerlikler göz ardı edilemez hale gelmektedir. Sokak gösterilerin-
deki İslam düşmanı sloganların benzerliğinden, bireysel saldırılara ve hedef alınan 
ibadethanelerin tahrip edilme biçimlerine kadar belirli benzerlikler, durumun İslam 
düşmanlarının fikri arka planının aynı kaynaklardan beslenmesinin ötesine geçtiğini 
göstermekte, yoğun biçimde iletişim halinde olunduğu izlenimini uyandırmaktadır.

Toplumsal görünümü değiştirmek isteyen İslam düşmanları açısından sosyal 
medya, özellikle Twitter, etkin bir ifade kanalı durumundadır. Açık nefret mesajları ve 
Nazizm propagandası yapılmadığı sürece, Twitter’ın geniş ifade özgürlüğü kapsamın-
da yayın yapma imkânı mevcuttur. Tıpkı Avrupa genelindeki İslam düşmanı fikirlere 
tanınan özgürlük alanında olduğu gibi Twitter’da meseleyi benzer biçimde okumak-
tadır. İslam düşmanlığı Fransa’da toplumsal katmanlar arasında kurumsallaşmakta-
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2 Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi
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dır. Üretilen yeni nesil İslam düşmanı ve yabancı düşmanı fraksiyonlar yeraltı ve üstü 
örgütlenmelerle, ırkçılığı yeni konsept formlarda üretmektedirler (Europol, 2018, ss. 
51–52). Bu sayede ırkçı söylem ve fikirler yeni bir marka altında paketlenerek ser-
bestçe dolaşabilmektedir. Radikal gayeler etrafında toplanan yeni nesil İslam düşmanı 
örgütlenmelerin faaliyetlerini (Dearden, 2017) özgürlük, sivil toplum, siyasi hareket 
olarak tanımlamak naifliktir. İslam düşmanlığı toplumsal kabul halinde normalleştiri-
lirken bunlarla bağlantılı fiillerin cezalandırılması zorlaşmaktadır. Konuyla ilgili yasal 
yaptırım eksikliği, zımni olarak nefretin suç olmaktan çıkmasını ve suçun sıradanlaş-
ması tehlikesini doğurmaktadır (Kalın, 2017, ss. 450–451). Özellikle kitlesel kabuller 
üzerinden enformasyon üretiminin sağlandığı Twitter’da, özgür ifade ve özgür düş-
manlığın sınırlarının bulanıklığı, söz konusu tehlikeyi güçlendirmektedir.

Sosyal medya araçları gerçek dünya ilişkilerine benzer sosyal dinamizmi barındır-
maktadır. Kullanıcılarının birer dijital içerik numunesi olan bu profiller, kişisel zevkle-
rinden siyasi görüşlere kadar bir takım bireysel izleri yansıtmaktadır. Twitter özelin-
de: Hedefli reklamcılık, profil önerileri; çeşitli kullanıcı verilerinden görünür biçimde 
faydalanıldığı çıktılardır. Bahsi geçen fonksiyonların sağlanması mecra içi ve dışı çok 
çeşitli verilerin bir araya getirilerek işlenmesine dayanmaktadır. Twitter’ın kârlılık-is-
tikrar ölçütlerinden biri de etkileşimde bulunan aktif kullanıcı sayılarıdır (@TwitterIR, 
2021, s. 11). Bu sebeple analizlerde takip eden ve edilen verisinin güçlü bir vektör ol-
duğunu söylemek mümkündür. Toplumsal zümrelerin dijital yansımalarını gözlemle-
mek için işlevsel olması dolayısıyla, İslam düşmanı Twitter profillerinin takip eden ve 
takipçi ilişki verisi çalışmamızda kullanılmıştır. Kamusal aktörlerin İslam üzerinden 
ürettiği illüzyonun kurumsal boyutta doğurduğu iş birliği ağının keşfedilmesiyle İslam 
düşmanlığının uzlaşma evrenin ortaya çıkartılması amaçlanmıştır.

2. Fransa’nın İslamofobi Topolojisi

Fransa, Avrupa’nın en fazla Müslüman nüfusuna sahip olması bakımından İs-
lam düşmanlığı noktasında eylem ve düzenlemeleriyle sürekli gündeme gelmektedir. 
Fransa’daki kaygı verici derecede artan İslam düşmanlığı, çeşitli toplumsal kesimler 
tarafından paylaşılan bir söylem biçimi halini alma eğilimindedir. Son yıllarda yapılan 
kanun düzenlemeleriyle meselenin artık devlet müdahaleci düzleme taşınmış olması, 
İslam düşmanlığının toplumsal meşruiyetini sağlayan dinamiklerin nasıl bir zihin dün-
yasının çıktısı olduğuyla doğrudan ilişkili bir sorunsal olarak karşımıza gelmektedir. 
Özellikle İslamofobi olarak kavramsallaştırılan düşmanlığın çok çeşitli ayrıtlara sahip 
olması ve antisemitizme benzer bir görünüme bürünmesi (Kalın, 2017, ss. 443–444) 
meselenin kaygı verici unsurları arasındadır. Laiklik gerekçesiyle okullarda başörtü-
sünün yasaklanması, İslam düşmanlarına diğer kamusal alanlarda bu gerekçelerle de-
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fakto yeni yasaklar meydana getirebilecekleri bir zemin oluşturmuştur (Kutay, 2020, 
s. 75). 

Fransa, İslam’ı sınıf dini olarak kamusal alanda etiketlemekte ve hareket alanını 
sınırlandırmaktadır (Kutay, 2020, s. 79). Fransa’da Cumhurbaşkanlığına sunulan “İs-
lamizm Fabrikası” başlıklı raporda, İslam üzerinden üretilen retorik aracılığıyla kendi 
Müslüman iç kabullerini şekillendirmeye çalışırken; farklı Müslüman ülkeleri Fran-
sa’daki radikal kesimleri desteklemekle suçlaması, Fransa’nın ulusal ve uluslararası 
İslam düşmanlığı politikasının meşruiyet eksikliğinin giderilmesine de ayrıca hizmet 
etmektedir (Karakaya, 2020, s. 108). İslam düşmanlığının siyasetle bu derece iç içe 
geçirilmesi nefretin, kitlelerin sosyal hayatını ciddi biçimde etkileme tehlikesini doğur-
maktadır (Lean, 2019, s. 301). Müslümanların nasıl yaşamaları gerektiğini söylemenin 
bir devlet görevi haline getirilmesi ayrıştırıcı siyaseti ve toplumsal tutumları doğur-
maktadır. Kamu kurumlarını inanç denetimi ve fişleme aracı olarak kullanmak suretiy-
le bir inanç grubunu fiili olarak zapt altına almaya çalışmak (yenisafak.com, 2021) de-
mokrasi kaideleriyle örtüşmeyeceği gibi devlet mantalitesine de aykırıdır. Ancak faşist 
rejimlerde karşılığı olan fişleme uygulamasının Fransa’da; amacının ötesinde, yüzeysel 
bilgilerle ve ilgisiz kurumlarca yürütülmesi (Star.com.tr, 2019) son derece korkutucu-
dur. Fransız ordusunun, siyaseti iç savaş beklentisi üzerine uyarması ve Müslümanları 
hedef göstermesi (dw.com, 2021) devlet mantalitesinin tehlikeli biçimde dönüştüğü-
nün göstergesidir.

Mevcut düzende karşıt kutuplu kurgu, siyasiler tarafından oy kaygısıyla sürekli 
olarak istismar edilmektedir (Kalın & Esposito, 2020, s. 72). Le Pen ve diğer İslam düş-
manlarının yoğun şekilde mevzilendikleri “helal gıda” tartışması, İslam’ın toplumsal 
görünürlüğünden rahatsız olanların saldırdığı değerlerden yalnızca biridir. Gerek ka-
nunlar aracılığıyla gerekse kamuoyunun kullanılması yoluyla Müslümanlığın toplum-
sal görünürlüğü baskılanmaktadır (Keskin, 2021). Ezan, haşema, başörtüsü, minare 
yasağı gibi inanç ve dini kültür unsurlarına yönelik yasaklamalarla; bir yandan laik 
unsurları İslam kaidelerine taşımaya çalışırken diğer yandan da kanunlardan bulama-
dıkları dayanakları kitlelerden edinmeye yönelmektedirler. Charli Hebdo dergisi örne-
ğinde olduğu üzere; kasıtlı üretilen klişelerin, mizah ve ifade özgürlüğü ruhsatıyla do-
laşıma sokulmasından umulan tepkiden beklenen fayda, Müslüman tepkisine yönelik 
yeni bir karşıt üretebilmektir (Koçer & Yazıcı, 2018, s. 205). 

Boş kalan kiliseler ve sokağa taşan camii cemaati manzaraları üzerinden İslam is-
tilası söylemi üretmek Avrupa’da liberal ve muhafazakâr fark etmeksizin aynı köklü ön 
yargılardan beslenmektedir (Kalın, 2017, ss. 429–430). Cuma namazını tehdit olarak 
gören İslam düşmanları, tepki ve protesto niteliğinde kurgulanan şarap-domuz sokak 
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ziyafetleri (Lexpress.fr, 2010) etkinlikleriyle toplumsal tepkiyi örgütlemektedirler. Se-
küler Parislileri kiliselerde toplayarak Efkaristiya3 ayini gerçekleştiremeyeceklerin-
den, sosyal bir buluşmayı andıran etkinlikte İslam karşıtı mesajların sıradanlaşmasını 
ve kamusal kabul görmesini sağlamaktadırlar. Özellikle katılımcıların benzer düşünce 
biçiminde oldukları göz önünde bulundurulduğunda, oluşan söylemin kitlenin gerçek-
liğini kısa zamanda ve güçlü biçimde etkileyeceği öngörülebilir. 

Ekonomik refahın ve büyümenin Batı tekelinden çıkması, yaşlanan nüfusun getirdi-
ği şartlar Batı nazarında Müslümanların görünürlüğünün artmasına sebep olmaktadır 
(Janmohammed, 2018, s. 15). Camii cemaatinin, helal gıda satan dükkânların, başörtü-
lü kadınların sayısının artmasını temsil problemi haline getirmeleri, artan Müslüman 
nüfusa karşı cephe alınması gerekliliği olarak siyasallaştırılmaktadır. Batı, Narcissus4 
gibi kendi varlığından başka nasibi kalmamışçasına tehlikeli biçimde Müslüman kimli-
ğini var oluşuna tehdit ve anti tez olarak konumlandırmaktadır.  Avrupa’nın “Eurabia” 
olması korkusu “çağdaş felaket kâhinleri” tarafından İslam istilası tehlikesi olarak çe-
şitli mecralarda yinelenmektedir (Kalın & Esposito, 2020, s. 23). Kimlikleriyle gurur 
duyan ve Avrupalılığın belirli değerlerin bütünü olduğunu savunan aşırı sağ örgütlerin 
ve kişilerin (Lean, 2019, ss. 266–267) sürekli olarak üzerinde uzlaştıkları Müslüman 
göçü tehlikesinde, gurur duydukları tarihlerinin bu konudaki katkılarını görme nok-
tasında kördürler. Asya’dan Afrika’ya yapay ülke sınırları, etnik ve dini çatışmaları do-
ğuran politikalar (Esposito, 2003, ss. 104–106) korkunun sebebi olan nesnenin; göç 
unsurunun, devamlı olmasını sağlayan fasit daireyi doğurmaktadır.

3. Twitter Etkisi

Dijital kimliklerin oluşumu gündelik hayat etkileşimlerine benzer, kişisel özellik-
lerle ilişkili deneyimlerin taklit edilmesiyle mümkün olmaktadır (Dereli, 2020, ss. 35–
36; Lievrouw, 2016, ss. 60–61). Gerçek dünyada ilk intiba fiziksel görünüş, ses-retorik 
benzeri unsurlarla oluşmaktadır. Sosyalleşmenin başlangıcında karşımızdaki kişiye 
dair edinimlerimizin temelini oluşturan unsurları dijital dünyada enformasyon yüklü 
göstergeler dolayımıyla ediniriz. Bu sebeple kullanıcılar, diğer dijital kimliklerle kura-
cağı ilişki türüne karar vermeden önce karşısındakinin sosyal konumunu anlamak için 
Tweet’leri, takipçileri ve takip edilenleri, kullandığı Hashtagleri vb. inceleyerek dijital 
ilk intiba edinimi sonrasında eylemde bulunur. Dijital mecra kullanıcıları tıpkı gerçek 
sosyal hayatlarında olduğu gibi benliklerinin dışarıdan görünüşü hakkında endişeli-

3 Kilisede cemaatle yapılan Hristiyan ayini.
4 Lanetlenen Narcissus, efsanenin sonunda kendi görüntüsüne hayran olmaktan hayati ihtiyaçlarını 

unutur ve bu sebeple can verir.
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dirler. Dijital kimliklerinin varlığı ve geçerliliği, kişinin ait olduğu zümrelerce üretil-
miş onaylı materyaller üzerinde temellenerek gelişmektedir. Retweet büyük oranda bu 
fonksiyonun otomatikleştirilmiş refleksidir (Hermida, 2017, ss. 57–58). Ağ toplulukla-
rı oluşurken fikir birliğinin varlığını bildiren en önemli sinyaller; paylaşılan mesajlar 
(Retweet), ortak takip edilen profiller, beğeni, favori gibi sistematik veya yarı sistema-
tik geribildirim ve etkileşimlerdir. Kullanıcıların içerik üretim motivasyonunda önemli 
olan ortak örüntü, mecradaki kullanıcıların birbirini gözetleme eğiliminde olmasıdır. 
Söz konusu “ilgi alışverişi”, ilgi duyanlar arasındaki ilişkinin sürmesi ve güçlü bağlantı-
ların topluluk halini alabilmesine imkan tanır (Chayko, 2018, s. 94). Yüceltilen değer-
lerin bireylerin hayatlarında önemli yer edinebilmesi için yüksek oranda “like” alması 
kullanıcılar tarafından bu mesajların bilişsel olarak tekrarlanma motivasyonunu yük-
lemektedir (Dereli, 2020, s. 142).  Tekrar, korku ve ötekileştirme algısının sürekli hale 
gelebilmesi için önemli bir eşiktir (Balcı & Karadeniz, 2021, s. 9). Bu yönüyle Twitter, 
mesajın tekrarlanması ve yeniden üretilmesinde oldukça işlevsel bir mecradır. Diğer 
yandan trend listesi, üretilen veya tekrarlanan mesajlarla dijital kimliklerin mücadele 
ve gösteri alanına dönüşmektedir.  

Sosyal ağlar İslam düşmanlarının iş birliğini sürdürdüğü ve görünür olabildikleri 
alternatif bir diğer alandır. Fikirleri ve istekleri doğrultusunda militanlar aracılığıyla, 
internet üzerindeki kamusal algıyı şekillendirmek için kullandıkları gibi sıklıkla klasik 
medya araçlarında yer bulamayacak kadar sapkın mesajlarını bu kanallar aracılığıyla 
iletmektedirler. Irkçı, İslam düşmanı, neo-nazi gruplar sıklıkla Twitter üzerinden me-
sajlarını yaymaya çalışmaktadır. Şiddete meyilli ve kapasiteleri belirsiz oluşumların si-
yasi bağlantıları, etkinliklerini daha önemli hale getirmektedir (Al Jazeera, 2018). 

Sadece iletişim teknolojilerinin imkanlarını ele aldığımızda dahi bilgi ve kaynak-
ların paylaşımı neticesinde ufak örgütlenmelerin erişebileceği kapasitenin öngörüle-
mez olması büyük tehlike oluşturmaktadır. Esas sermayesi insan kaynağı olan bu tip 
örgütlenmeler için devlet sınırları ve kamu kurumları gibi formal kısıtlamalar engel 
değildir zira katılımcıları gündüz polis gece militan olma potansiyeli taşımaktadırlar. 
Konvansiyonel savaş silahlarıyla Belçika ordusundan firar eden eğitimli asker radikal 
sağcı Jürgen Conings bu durumun dünyadaki örneklerinden yalnızca biridir (demor-
gen.be, 2021). Silahların ne kadarının bulunduğu ve kimlerin eline geçtiği kamuoyuna 
açık olmasa da günün birinde İslam düşmanı örgütlenmelerin iş birliği neticesinde bir 
başka ülkede, üzücü olaylarla beraber, ortaya çıkması oldukça muhtemeldir. 

Yeni Zellanda’da ibadet sırasında Müslümanları ağır silahlarla şehit eden Brenton 
Tarrant’ın, Fransa’da da yapılanması bulunan ırkçı-İslam düşmanı hareketin, Avustur-
ya merkezine para bağışlaması örneğinde olduğu üzere (the Guardian, 2019) iletişim 
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teknolojileri, radikal kliklerin fiziksel beraberliğini gerektirmeden; benimsedikleri he-
defler etrafında birlikte var olabilmelerini mümkün kılmaktadır. Maddi imkânların dı-
şında kitlesel varlığı belirli göstergelerle (takip eden-takipçi sayısı, beğeni sayısı vb.) ve 
söz konusu sosyal birlikteliği psikolojik olarak da destekler (Chayko, 2018, s. 143). Bu 
sebeple mecra üzerinde yasaklanma konusunda oldukça hassas yaklaşan örgütlenme-
ler alternatif iletişim kanalları aracılığıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Fransa’da 
terörist eğilimleri dolayısıyla yasaklanan Génération Identitaire örgütünün (trthaber.
com, 2021) Twitter, Facebook ve Instagram mecralarındaki profillerinin dondurulma-
sını web sitelerinin ana sayfasından “sansür” tepkisiyle protesto etmeleri (generationi-
dentitaire.org, 2021) önemli bir göstergedir. Twitter’ın kitlelere ulaşmada etkinliğinin 
yüksek olmasının yanında ekonomik maliyetleriyle de iktisatlı bir reklam aracı olması 
bakımından kitle hareketlerinin iletişiminde yeri önemlidir. 

Psikolojik olarak beraber olan kitleler, fiziksel yakınlığı önemli olmaksızın varlık-
larını sürdürebilirler. Özellikle “etki eden uyarıcı ve tahrik edicilerin” kitle niteliğini 
değiştirici özellikte olması (Le Bon, 1997, ss. 20–21) toplumsal gerçekliğin bağlamını 
önemli hale getirmektedir. İnfiale kapılan kitlelerin, terörize kliklerin eylemlerini haklı 
göstermesi daha da vahimi “kısas” gibi vicdan-adalet kaidesi biçiminde meşrulaştır-
ması olasıdır. Charlie Hebdo saldırısı sonrasında ortaya çıkan Vandalizm reaksiyonu 
psikolojik olarak bağlı olduğu kitleden meşruiyetini sağlamıştır. Çeşitli sembollerle 
bu bağlantı, Vandallar tarafından stilize edilerek saldırıların manevi mesuliyeti üstle-
nilmiştir. Hedef alınan camiiler el ve yangın bombalarının yanı sıra domuz kafalarıyla 
da tahrip edilmiştir (Janmohammed, 2018, s. 37). Fiziksel varlığın ötesinde, camiinin 
ruhani mahiyetine yönelik saldırıyla; saldırganlar, bağlı oldukları kitlenin hedefini for-
müle etmektedirler. Bu gibi saldırıların enformasyonu kitlelere ulaştığında yeni hedef-
lerin seçimi yine bu psikolojik birlikteliğin güdülemesiyle olacaktır. Bu esnada sokağa 
çıkan insanların deneyimleri, varlık ve eylemleri konjonktürün gerçekliğiyle tanımlan-
maktadır. Önemli olan klişelerle düşman olarak belirlenmiş topluluğun hedef tahtasın-
da olmasıdır. Bu durumda Vandalizm ve nefret için gerekli meşruiyet sağlanmış, kutsal 
ve seküler kaideler askıya alınmış olur (Kalın, 2017, s. 448). Anonim kitlelerin kala-
balık niceliğinin kendilerine sağladığı mesuliyetsizlik, içgüdülerin ön plana çıkmasını 
kolaylaştırır (Le Bon, 1997, s. 26). İslam düşmanı, angaje kliklerin kitlesel bağlamda 
sağ duyulu olmasını beklenemez. Twitter’da anlık enformasyonun gerçeklik-doğruluk 
mefhumu olmadan hızla paylaşıldığı bir kaos senaryosunda, bağlantılı kliklerin etki 
potansiyeli geri dönülmez sonuçlara sebep olabilir.
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4. Yöntem

Çalışmada Fransız toplumunda İslam düşmanı söylemler üreten aktörlerin, söylem 
dışı alandaki örtülü gerçekliklerinin, etkileşimleri aracılığıyla yakalanması amaçlandı-
ğından, kullanıcıların Twitter üzerindeki takip eden ve edilen verisi toplanmıştır. Veri 
toplama yöntemi olarak kartopu örneklem tekniği benimsenmiştir (Atkinson, Flint, & 
Gilbert, 2001). Kartopu örneklemin merkezindeki kullanıcıların belirlenmesinde ka-
musal beyanlardan, raporlardan yola çıkılmıştır. Ayrıca Twitter önerileri göz önünde 
bulundurularak sıradan bir kullanıcının enformasyon edinim süreçlerinde karşılaşa-
bileceği profiller öncül listeye dahil edilmiştir. Profiller, doğrudan İslam düşmanı söy-
lemlerin kaynağı veya tekrarcısı nitelikte olmalarından dolayı seçilmişlerdir. İslam 
düşmanlığı üzerindeki söylemin devlet politikası gibi güçlü sonuçlar üretebilmesinde 
düğümlerin ağ yapısındaki ve toplumsal hayattaki konumlarıyla doğrudan ilişkisi bu-
lunmaktadır (Allan, 2020, s. 350). 

Twitter, Benzeşirlik fenomenine olan yatkınlığı sayesinde geleneksel veri toplama 
araçlarından farklı biçimde sosyal gerçekliğin saptanabilmesine olanak sağlamaktadır. 
Mecradan toplanan veriler sosyal ağ analizi yöntemi ve Benzeşirlik olgusuyla birlikte 
incelenmiş, ardından görselleştirme algoritmalarıyla ağ yapıları modellenmiştir.

4.1. Sosyal Ağ Analizi

Bireylerin birbiriyle olan ilişkileri üzerinden hesaplamalı analizlerle ağ niteliğini 
keşfetmeyi amaçlayan sosyal ağ analizi: “Belirgin bağlantı kalıpları oluşturulabilir, yük-
sek düzeyde bağlantılı olan veya grupları birbirine bağlamada kritik bir rol oynayan 
düğümleri ortaya çıkarılabilir” (Powell & Hopkins, 2015, ss. 113–114). Sosyal ağlar ni-
teliği fark etmeksizin benzer ortak özellikler taşımaktadır. Bağlantı halindeki aktörler 
veya belirli grupların bağlantıda olma hali ve bu bağlantılık üzerinden kendine özgü 
biçimde aktarılan aynı zamanda bulaşan unsurun varlığı, temel özellikleri meydana 
getirmektedir (Christakis & Fowler, 2012, s. 27). 

Yöntem çeşitli güçlü varsayımlara dayanmaktadır. Ağ içerisindeki unsurların çev-
resine olan etkileri “ağların dışsallığı kanunu” ile tanımlamaktadır. Özellikle kuvvetli 
çekim noktalarının oluşmasında açıklayıcı olarak “bir nüfusun % 20 ila 25%’i birbiri-
ne bağlıysa geri kalanının da bağlanması mantıklıdır.” Aksi durumda ağ dışındaki un-
surların “sosyal olarak” dışlanmamak için bu ağa katılmaya mecbur kalması durumu 
söz konusudur (Dijk, 2018, s. 62). Sosyal medya araçlarının yaygınlığı ve kullanımdan 
kalkmaları doğrudan bu kanunla ilişkili bir dizi olgunun gerçekleşmesiyle bağlantılı-
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dır.5 Sosyal ilişkiler bağlamında düşündüğümüzde de mekanizmanın benzer biçimde 
işlemesi söz konusudur. Ayrıca “eğilimleri güçlendirme kanununun” mevcut yapıların 
yönelimlerini güçlendirici etkide olduğu savunulmaktadır (Dijk, 2018, s. 67). 

4.2. Benzeşirlik

“İnsanların, ırk, cinsiyet veya yaş gibi basit veya eğitim durumu, hobiler veya dini 
inançlar gibi daha az belirgin özellikler gibi bazı özellikleri paylaştığı diğer insanlarla 
bağ kurma eğilimini ifade eder” (Powell & Hopkins, 2015, s. 114).

Sosyal ağ sitelerinde bir şekilde birileriyle arkadaş-takip durumundayızdır. Bu du-
rum eşyanın tabiatı gereği sosyalliğin belirli bir kültür etrafında yoğunlaşmasına izin 
verir. Kendimize benzeyen, değer yargılarını paylaştığımız veya büyük oranda uzlaşı 
içinde olduğumuz kişilerle iletişim kurduğumuz bir yapıda bizi konumlandırır. Bu dü-
zenin sebebi teknolojiden ziyade bireyin kendidir (Hermida, 2017, s. 81). Bireylerin 
iletişim halinde olduğu çevre, pekiştirici biçimde sosyal varlığını etkilemektedir (Ch-
ristakis & Fowler, 2012, ss. 33–34). Benzeşirlik bireysel gerçeklikten kitlesel hareket-
lere kadar varlık gösterebilmektedir. Sosyal hayattaki uyumu ve çekimi sağlayabileceği 
gibi nefret örüntüsü olan iki ayrı kitle arasında ortak düşmana karşı yakınlaştırıcı bir 
değer haline gelmesi de olasıdır.

4.3. Sınırlılıklar

Veri toplama işlemi 03.03.2021–10.03.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Bu esnada ve sonrasında takip eden ve edilenler arasında küçük değişimler gözlemlen-
mekle birlikte analizlerin yalnızca erişilebilen veriler üzerinde gerçekleştirildiği göz 
önünde bulundurulmalıdır.  

Mecra işleyişinden kaynaklı muhtelif durumlar mevcuttur. Sosyal ağ sitelerindeki 
hedef kitlenin tamamı taranmadan kaç kişi olduğuna dair yaklaşık değerler elde ede-
bilmesi sebebiyle, örneklemi sınırlamak afaki ölçütlerle ve çoğu zaman zorunluluktan 
kaynaklanan durumlar göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Ayrıca Twitter, sorgu-
ları sınırlandırarak veriye ulaşım süresini uzatmaktadır. Bu sebeple kapsam, tablo 1’de 
gösterilen kullanıcıların takipçi ve takip edilenleriyle sınırlandırılmıştır.  Bu konudaki 
diğer belirleyici, mevcut işlem gücü kapasitesidir. Veri boyutu büyüdükçe daha fazla 
kaynak gerektirdiğinden dolayı belirli limitler içerisinde çalışılmıştır. 

5 Sosyal medya şirketleri bu yüzden büyük paralar harcayarak satın alma yoluyla başka mecralarla bir-
leşme yoluna gitmektedir. Facebook’un Whatsapp ve Instagram’ı satın alması gibi. Teknoloji ve fizik-
sel varlık transferinden ziyade içeriğindeki ağ yapılarının transferi hayatidir.
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Tablo 1. Kullanıcı verilerinin toplandığı Twitter profilleri

# Profil Adı Adresi Niteliği

1 Marine Le Pen mlp_officiel İslam düşmanı siyasetçi
2 L’Obs lobs Haftalık dergi
3 lexpress LEXPRESS Haftalık dergi
4 Le Point lepoint Siyasi gazete
5 les Républicains lesrepublicains Siyasi parti
6 En Marche enmarchefr Siyasi parti
7 Rassemblement National RNational_off Siyasi parti
8 N. Dupont-Aignan DupontAignan Siyasi parti – Aktör
9 Valeurs actuelles valeurs Haftalık dergi

10 Gerald Darmanin gdarmanin İslam düşmanı siyasetçi
11 Parti socialiste partisocialiste Siyasi parti
12 Caroline Fourest carolinefourest İslam düşmanı yönetmen
13 Jean-Marie Le Pen lepenjm İslam düşmanı eski siyasetçi
14 eelv EELV Siyasi parti
15 La France insoumise FranceInsoumise Siyasi parti
16 Eric Zemmour zemmoureric İslam düşmanı gazeteci
17 Mabrouk Sonia SoMabrouk İslam düşmanı gazeteci
18 MoDem modem Siyasi parti
19 PCF PCF Siyasi parti
20 Renaud Camus renaudcamus İslam düşmanı düşünür
21 GenerationsMvt GenerationsMvt Siyasi parti
22 bougrab jeannettebougra İslam düşmanı aktör
23 Fatiha Agag-Boudjahlat AgagBoudjahlat Irkçı feminist yazar
24 Les Patriotes _LesPatriotes Siyasi parti
25 Action Française actionfrancaise Siyasi parti
26 Les identitaires les_ids Irkçı İslam düşmanı örgüt
27 Franck le Baulois FrkLaBaule İslam düşmanı aktör
28 Riposte Laique 1RiposteLaique İslam düşmanı örgüt
29 Breizh-Info Breizh_Info İslam düşmanı haber profili
30 Najwa El Haïté najwaelhaite İslam düşmanı avukat
31 Christine Tasin Resistance_R İslam düşmanı örgüt aktörü
32 Les Centristes lescentristes_ Siyasi parti
33 Libres ! SoyonsLibres Siyasi parti
34 Territoires de Progrès TerresDeProgres Siyasi parti
35 Sébastien Meurant smeurantl İslam düşmanı aktör
36 Mouvement Radical MvtRadical Siyasi parti
37 Les Nouveaux Démocrates NDemocrates_ Siyasi parti
38 Alliance Centriste AllianceC Siyasi parti
39 vpf_france VPF_France İslam düşmanı örgüt
40 Fadela Amara fadelaamara İslam düşmanı aktör

41 Charlie Hebdo Charlie_hebdo_ İslam düşmanı dergi
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Tablo 1’de sıra numarasının altı çizili olan profillerin takipçi sayılarının fazla ol-
ması sebebiyle ~125.000 takipçisi edinilebilmiştir. Diğer profillerin takipçileri büyük 
oranda (~100+-) tamamen toplanabilmiştir. 

Yoğun ilişkili ve kalabalık ağların görselliğinin anlamlı bir ifadeye kavuşması için 
ağ görselleştirmelerinde bazı filtre modelleri kullanılarak bu karmaşıklığın önüne ge-
çilmek amaçlanır. Bu sebeple çalışmada sıklıkla K-Core filtresi:2 olarak belirlenmiştir.  

Çalışmanın etik açıdan uygunluğunun tespiti için Erciyes Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Etik Kurulu’na başvurulmuş ve 23/02/2021 tarihli 58 başvuru numaralı yazıyla 
etik uygunluk onayı alınmıştır. 

5. Bulgular

Bulguların sunumu verinin mahiyetinin ve bulguların niceliğinin daha iyi kavra-
nabilmesi için; hiyerarşik (genelden özele) ve birbirinin devamı olacak biçimde kur-
gulanmıştır. 

Başlangıçta takip edilen ve takipçileri taranan 41 profil (tablo 1) üzerinden 
1.481.455 benzersiz Twitter profiline ve bu profillerin aralarındaki 2.520.900 ilişkiye 
ulaşılmıştır. İlişkilerin biçimsel yapısı şekil 1 üzerinde gösterilmiştir. Bulgulara bu ve-
riler üzerinden farklı ölçütler kullanılarak ulaşılmıştır.

Şekil 1. Takip eden ve edilenleri toplanan 41 profilin etkileşim şeması



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

129

Grafik 1’de 989.474 ilişkinin yalnızca bir kişiyle gerçekleştiğini göstermektedir. 
Toplamda 2.541.442 ilişki içerisinde verinin bu kısmının anlamlı bir gösterge oluştur-
madığı veya başka bir anlatının fragmanı olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla 
analize dahil edilmemiştir. Kalan 1.551.968 ilişkinin artan biçimde etkin bağlantılarla 
farklı zümreler meydana getirdiği gözlemlenmiştir. 

Grafik 1. Ortak kullanıcı etkileşimine göre düğüm ve kenar sayılarının dağılımı

Sadece İslam düşmanlığı üzerinden rastgele farklı toplumsal etkinlikteki kullanıcı 
verilerinin tarandığı göz önüne alındığında Grafik 1’deki ilişkisel durumun niceliğinin 
anlamlı bir gösterge bütününü barındırdığı keşfedilmiştir. Kesikli çizginin sağ tarafın-
dan devam eden grafikler (sol kısımdan bağımsız biçimde), kullanıcıların hangi bağlan-
tı düzeyinde nasıl bir oranda bağlı olduğunu göstermektedir. En yoğun bağlantı düzeyi 
olan beşten fazla (>5) bağlantılı kullanıcılar şekil 2’de kenar ve düğümler biçiminde 
görselleştirilmiştir. Görselleştirmenin tamamı 78.867 düğüm (kullanıcı), 392.318 ke-
nar (ilişki) barındırmaktadır. 
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Şekil 2. Grafik 1 üzerinde gösterilen ilişki ve kenar durumunun beşten fazla bağlantı içerenlerinin 
görselleştirilmesi.

Bu verinin çekirdeğini oluşturan 41 kullanıcının genel görünüm üzerindeki etki-
sini büyük oranda şekil 2’de görmekteyiz. Daha açıklayıcı biçimde bütünü parçalar ha-
linde ele alarak kitlenin mahiyetini anlamamız mümkündür. 

Force Atlas 2  
 K-Core: 2
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Şekil 2. Grafik 1 üzerinde gösterilen ilişki ve kenar durumunun beşten fazla bağlantı içerenlerinin 
görselleştirilmesi.

Bu verinin çekirdeğini oluşturan 41 kullanıcının genel görünüm üzerindeki etki-
sini büyük oranda şekil 2’de görmekteyiz. Daha açıklayıcı biçimde bütünü parçalar ha-
linde ele alarak kitlenin mahiyetini anlamamız mümkündür. 

Force Atlas 2  
 K-Core: 2

Şekil 3. Ego network6 aracılığıyla seçilen üç profilin arasındaki ilişkisel bağlamın şekil 2 verisini açıkla-
yıcı biçimde görselleştirilmesi.

Veriyi parçalar halinde anlarken gerçek dünya görünümüyle birlikte yaklaşmak, 
sosyal gerçekliğin keşfedilmesinde işlevseldir. Belirli aktörlere bu anlayışla hazırladı-
ğımız bir dizi ölçütü şekil 2’deki yoğun ağa uygulamamız sonucunda, şekil 3’teki yapıya 
ulaşmış bulunmaktayız. Bu yapı için Fransız siyasetindeki iki rakibin ve İslam düşman-
lığı üzerinden varlık sürdüren Charlie Hebdo dergisinin Ego Network’ü kullanılmıştır. 
Çekirdek 41 profilin 22’si görselleştirmede farklı etki kapasiteleriyle yer almaktadır. 
Şekil 3 üzerindeki noktaların büyüklüğü aldıkları bağlantı sayısıyla orantılıdır. Renk-

6 Ego Network: Belirlediğimiz kullanıcının kendisi ve yakın çevresindeki aktörlerin ilişkilerini göster-
mekte kullanılmaktadır.
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lendirmede modülarite7 değeri baz alınmıştır, kenarlar kaynak düğümünün rengiyle 
renklendirilmiştir. Bu şekilde hangi profilin hangi zümreyle ne yoğunlukta ve hangi bi-
çimde ilişkide olduğu görsel olarak hızlıca kavranabilmektedir. En yoğun bağlantılı öl-
çütün (>5) görselleştirmesinden üç aktörünün Ego Network görünümü çıkartıldığında 
son derece yoğun düğüm ve kenar görünümüne sahip bir tablo ortaya çıkmıştır (Şekil 
3). Özellikle Marine Le Pen ve Macron’un partisi En Marche arasında rekabet olmasına 
rağmen dikkate değer bir ilişki evreni mevcuttur.8 

Çalışma sırasında toplanan verinin dışında Charlie Hebdo dergisinin internet site-
sine (charliehebdo.fr) Türkiye’den normal bir internet kullanıcısı olarak girebilmenin 
mümkün olmadığı tespit edilmiştir. Kasıtlı biçimde Türkiye’den yapılan isteklerin site 
tarafından engellendiği görülmüştür. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu site bilgi-
leri sorgulama ekranında hakkında herhangi bir kısıtlama kararı bulunmayan (BTK, 
2021) site, ülke bazında ziyaretçilerini seçmektedir. Derginin rasyonel tutumunun 
verdiği zihinsel referanslar İslam düşmanı olan Twitter profillerinin belirlenmesinde 
kullandığımız Benzeşirlik fenomeninin geçerliliğinin nitel boyutta da desteklendiği gö-
rülmüştür.

6. Tartışma

Ağ zümrelerindeki bireyler aidiyet duygusuyla ortak değerlerden beslenerek ha-
reket ederler. Belirsiz bir önderlikle9 veya yatay hiyerarşiyle örgütlenmiş toplulukların 
hareketlendirilmesi yine aynı eğilim sayesinde gerçekleşmektedir (Lievrouw, 2016, ss. 
156–157). Kamuoyunun enformasyon arayışı içerisinde olduğu toplumsal olaylarda 
(özellikle ani gelişen); geri dönüşü olmayan ve geleneksel yaptırımların işleyemeyece-
ği durumların ortaya çıkması muhtemeldir. Kişisel bilgi ve fotoğraflarla masum insan-
ları kitlelerin hücumuna maruz bırakmak, iş birliği ağları ve sosyal medya imkanlarıyla 
oldukça basit şekilde gerçekleştirilebilecek dezenformasyon çeşitlerinden sadece biri-
dir (Hermida, 2017, ss. 18–19). Ağ yapılarındaki bağlantılı durumu nedeniyle, kendini 
oluşturan yapıdan sorumsuz olarak varlık göstermektedir (Dijk, 2018, s. 196). Bu ve 
buna benzer menfi durumların faili “İslam düşmanlığı özgürlüğü” mantalitesiyle orga-
nize biçimde yapılanmış örgütlerle birlikte hareket edebilecek toplumsal kliklerdir. İs-
tenmeyen olay neticesinde yanlış bilgiyi oluşturan profilin bulunarak cezalandırılması 
veya vakanın münferit olarak değerlendirilmesi ne toplumsal ilerlemeye ne de kamu 

7 Ağ üzerindeki zümrelerin parçacılığının hesaplanmasında kullanılan bir algoritma. 
8 Marine Le Pen’in 2.566.746 takipçisinin 124.946’sını elde edebildiğimiz göz önüne alındığında yo-

ğunluğun tespit ettiğimizden daha fazla olduğu varsayılabilir.
9 Değişken büyüklükteki çeşitli ağ zümrelerin kanaatini belirleyebilen bir veya birden fazla profilin ol-

ması, karar alıcının etkilendiği merkezleri belirsizleştirmektedir.
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vicdanına katkıda bulunacak bir çözümdür. Meseleyi var eden kolektif gerçek, varlığını 
herhangi bir mesul göstermeye gerek duymadan sürdürmeye devam edecektir. 

Kamusal karar süreçlerinde önemli yeri olan aktörlerin birbirleriyle olan etkile-
şimleri bağımsız olmalarına ve sağlıklı karar alabilmelerine engeldir. Aynı değerlerden 
beslenen aynı düşünen ve sürekli birbirini etkileyen grupların aynı hataları yapması 
olasıdır (Surowiecki, 2018, ss. 59–60). Yalnızca İslam düşmanı söylem ve toplumsal 
roller göz önünde bulundurularak toplanan verinin ilişkisel yoğunluğu iş birliğine mü-
sait örgütlü hedefler belirleyebilecek niteliktedir. Ağ görünümü, İslam düşmanlığının 
Fransa’da kimi zümreler nezdinde birleştirici veya ortak çıkarlar belirlemeye müsait 
olduğunu göstermektedir (Gürsakal, 2009, s. 207). Farklı fikir dünyalarını paylaşan 
aktörlerin söz konusu İslam olduğunda bu düzeyde ortak düğüme sahip olmalarının 
(şekil 3) meydana getirdiği iş birliği ortamı, bu tür örgütlenmelerin varlıklarını devam 
ettirmelerini sağlamaktadır. Ağ yapılaşmasının getirdiği çarpan etkisiyle niceliksel 
mevcudiyeti her geçen gün büyüme eğilimine girmekte ve kamusal olaylara tesirleri de 
artmaktadır (Dijk, 2018, ss. 47–48). 

Uzlaşma adacıklarının artan katmanlarla farklı zümrelere bağlı olması10 oluştur-
dukları kamuoyunun gerçeklik algısını ve meşruiyetini artırmaktadır. Yeni bağlantılar-
la fikrin ve eylemin kaynağı belirsizleşirken, anonim kimlikler sayesinde gerçek dünya-
daki küçük bir ifadenin büyük bir gölge tarafından temsil edildiği algısını oluşturmak 
sosyal medya mecralarında mümkündür. Zaman zaman topluca kapatılan Twitter he-
sapları bu göstergenin numunesi niteliğindedir (Yanık, 2020). Hangi temsilin doğru ol-
duğunu, hangi kaynaktan beslendiğini belirleyebilmek, özellikle kriz anında, genellikle 
imkân dahilinde değildir. 

Fanatik oluşumlar farklı kitle grupları olsalar da sosyal açıdan aynı tarafta bu-
lunurlar. “Fanatik bir komünistin faşizme, şovenizme veya Katolikliğe dönmesi, aklı 
başında bir liberal olmasından daha kolaydır” (Hoffer, 1951, ss. 111–112). Antisemit 
reflekslerin bulunduğu toplumlarda, antisemitizmin artışıyla İslam düşmanlığının da 
artışı arasında bağlantı bulunmaktadır (Janmohammed, 2018, s. 306). Darwin, “Türk-
lerin tasallutuna girme riskiyle karşı karşıya olduğunu” ifade ederken ırklar arasında 
düşük-üstün ilişkisi kurarak sosyal Darwinizm temelli ideolojiyi oluşturmuştur (akta-
ran Kalın, 2018, s. 81). Kitle hareketlerinde düşman seçimi, benimsenen ideoloji kadar 
hareketin varlığını sürdürebilmesinde hayati öneme sahiptir (Hoffer, 1951, s. 119). Ağ 
yapılanmalarının varlıklarının devamlı olabilmesi, düğümler arasındaki enformasyon 

10 Modülariteye göre renklendirilen düğümler şekil 2 ve 3 üzerinden bağlantılı zümrelerin çeşitliliği se-
çilebilir. Ayrıca toplanması mümkün olmayan veri boyutu göz önünde bulundurulduğunda; analizde 
yer almayan olası her bağlantı kaçınılmaz olarak bu olguyu artıracaktır.
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değişiminin sürekliliğini gerektirir (Papacharissi, 2020, s. 168) dolayısıyla bireysel her 
katkının, ağın gelişim ivmesini artırdığı varsayılabilir. Analiz edilen kitlenin paylaşılan 
zihin dünyasında, özdeş, ırkçı arka plan dikkat çekmektedir. Özellikle faşist eğilimleri 
bulunan Avrupa ülkelerindeki ırk temelli düşmanlıkların günümüzdeki dönüşümü son 
derece dikkatle ele alınmalıdır.

Siyasi ve toplumsal aktörlerinin İslam karşıtı düşüncenin etrafında toplanmasının 
profiller arasında oluşturduğu ilişki eğilimi, toplumsal karşılığın Twitter üzerindeki 
göstergelerini meydana getirmektedir. Özellikle bu durum İslâm karşıtı söylemlerin 
siyasal bağlamı sürekli işgal etmesini açıklamaktadır.

7. Sonuç

Araç olarak Twitter, düşüncelerin serbest dolaşımı yoluyla söz konusu kitleleri 
birbirine toplumdaki konumlarından bağımsız biçimde ilişkilendirmektedir. Sürege-
len bağlantılar sayesinde kitlelerin birlikteliği zihin yapılarının özdeş hale gelmesinde 
ve yine bu şuurla kamuoyu ve mesaj üretme kapasitesine ulaşmalarında rol oynamak-
tadır. Sanal birliktelik her kitle için toplumsal bir rıza üretme kapasitesi taşımaktadır. 
Kitlenin etki gücü meşru ilişkileriyle doğrudan bağlantılıdır. Artan şiddet eylemlerinin, 
düşmanlığın yüceltildiği yarı terörize sivil toplum örgütleriyle birleşmesi, toplumun bu 
yöndeki eğilimlerini meşrulaştırıcı bir gerçekliği doğurmaktadır.

Basit şekilde takip etme ve edilme, Retweet gibi enstrümanlar kullanıcıları gerçek 
kimliğiyle birlikte kitle varlığının anonim bir parçası haline getirir. Bu etkileşim yoluyla 
yalnızca akıp giden kitlesel söylem zincirine, kitlenin üretimi aracılığıyla katılan kul-
lanıcı herhangi bir ahlaki yükümlülüğü taşımaktan azadedir. Twitter üzerindeki takip 
eden ve takipçi verilerine dayanarak oluşturulan küçük dünya örneğinde, bireylerin 
kurduğu tekil ilişkilerin kitle tutumunu anlamakta önemli olduğu saptanmıştır. İslam 
düşmanlığı ekseninde farklı toplumsal kesimlerde konumlanan Twitter kullanıcıları-
nın nasıl bir kitle haline geldiği gösterilmeye çalışılmıştır. Fransız siyasetindeki İslam 
düşmanı konsensüsün, ortaya çıkartılan ağ tablosundaki çarpan etkisinin ve kitlesel 
uzlaşının sonucu olduğu söylenebilir. 

Çalışma yalnızca belirli bir toplumsal kesitin varlığını Twitter üzerinden tespit 
edilebilmiştir. Esas mesele buzdağının görünen kısmının artık o kadar da küçük ol-
mamasıdır. Twitter yalnızca bir araçtır. Irkçı ve İslam düşmanı ağların bu yoğunlukta 
var olabilmesi, fiziksel toplumsal karşılığıyla ilişkilidir. Bu sebeple çalışmada problem, 
Twitter üzerinden gösterilse de çözüm gerçek dünyada aranmalıdır.
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Kale Avrupası’nda İslamofobiyi Göç Üzerinden Okumak
Ahmet KOYUNCU1

1. Giriş

Göç insanlık tarihi ile eş zamanlı bir olgu olmakla birlikte özellikle sanayi dev-
riminin ardından yaşanan göçler hem insanlık tarihi açısından hem de günümüzdeki 
göçleri anlamak açısından büyük önem arz etmektedir. Özellikle II. Dünya Savaşı’nın 
ardından Avrupa ülkelerinin yeniden eski ekonomik güçlerine kavuşmak ve bu bağ-
lamda insan kaynağı yetersizliğine çözüm bulmak amacıyla önce yakın çeperlerinden 
sonra uzak çeperinden aldığı uluslararası göçlerle birlikte ulus ötesi göçler büyük ivme 
kazanmıştır. Bu dönemde Avrupa ülkeleri, yakın ve uzak çeperinde yer alan ülkelerle 
misafir işçi anlaşmaları imzalayarak göçmen kabulüne başlamıştır. Göç eden bireylerin 
büyük çoğunluğu kendi ülkelerinde yaşanan ekonomik sorunlar sebebiyle daha mü-
reffeh bir yaşam için Avrupa yollarına düşmüştür. Ancak bu göç süreci ilk göçmenler-
le sınırlı kalmamış zamanla zincirleme bir göç dalgasına dönüşmüş (aile birleşmeleri, 
evlilik, vb.), eğitsel ve ekonomik kaygılar, iltica, ikinci ve üçüncü neslin oluşması, yaşa-
nılan ülkenin vatandaşlığına geçiş gibi çeşitli nedenlerden dolayı kalıcı hale gelmiştir. 
Günümüzde Avrupa’daki yabancılar özellikle de Müslüman kökenliler yaşadıkları ül-
kelerin ekonomik, sosyal ve siyasal hayatında göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir 
demografik güç haline gelmişlerdir.

Bununla birlikte özellikle 1990’ların ortalarından itibaren ulus ötesi göçlerin ka-
rakterin de büyük bir değişime şahit olunmuştur. Bu süreçte özellikle de Müslüman 
coğrafya da yaşayanlar bilinçli ve sistematik bir biçimde göçe zorlanmıştır. Başka bir 
ifade ile günümüzde gerçekleşen ulus ötesi göçler, müreffeh bir yaşam için değil hayat-
ta kalmak için, gönüllü değil zorunlu, bireysel değil kitlesel olarak göçe zorlanan yeni 
bir kitleye ev sahipliği yapmaktadır. UNCHR’nin (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği’nin) Ekim 2015’te yayınladığı mülteci tablosu durumu özetler niteliktedir.

1 Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, koyuncuahmet42@gmail.com
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Görüldüğü üzere 2015 yılı itibariyle çatışma, işkence ve şiddet olayları yüzünden 
yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan kişi sayısının 59,5 milyon olduğu Vietnam, Ko-
lombiya ve Ukrayna dışındaki tüm ülkelerin yoğun olarak Müslümanların yaşadıkları 
ülkeler oldukları dikkati çekmektedir. Ukrayna’daki göç de Rusya krizinin ardından ge-
çici süre devam etmiştir. Tabloda Çin olarak ifade edilen yer Doğu Türkistan bölgesidir. 
2015 sonunda  59,5 milyon olan zorla yerinden edilmiş kişi sayısı, 2017 sonunda 68,5 
milyon, 2019 da ise 79,5 milyona ulaşmıştır. Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myan-
mar ve Somali dünyanın en fazla mülteci üreten 5 ülkesi konumundadır. Dahası bu ki-
şilerin yüzde elliden fazlasını 18 yaş altı çocuklar oluşturmaktadır. Bu noktada dikkat 
çekici bir diğer husus da zorla yerinden edilen milyonlarca insanın ağır yükünü Batılı 
zengin ülkeler yerine düşük ve orta gelirli gelişmekte olan ülkelerin çekiyor olmasıdır.  
Nitekim yüksek gelirli ülkeler bin kişi başına ortalama 2,7, orta ve düşük gelirli ülkeler 
ise 5,8 mülteci barındırılmaktadır. En yoksul ülkeler, dünyadaki tüm mültecilerin üçte 
birine ev sahipliği yapmaktadır (UNCHR Küresel Eğilimler Raporu 2019). 

Mültecilerin büyük bölümü orta ve düşük gelirli ülkelere sığınmasına rağmen Av-
rupa ülkeleri kalan mültecileri ülkelerine almamak için göç politikalarında ve uygula-
malarında değişikliğe gitmekte kimi zaman insan hakkı ihlallerine konu olan uygula-
malara da imza atmaktadır. 
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2. Kale Avrupası ya da Avrupa Kalesi

Düzensiz göçün artmasıyla, bu göçü denetim altına almak isteyen ülkelerin politi-
kalarında da önemli değişiklikler olmuştur. Öncelikle uluslararası mülteci göçü, bir so-
run ve tehdit olarak görülmeye başlanmış, denetim mekanizmaları güvenlikçi bir söylem 
ve yasal düzenlemeler üzerine inşa edilmiştir. Sınırlarını küresel göç dalgalarına karşı 
her geçen gün güçlendiren Avrupa ülkeleri zamanla oluşturduğu “korumacı” güvenlik 
politikaları ile adeta bir “Avrupa Kalesi” inşa etmiştir. Avrupa ülkelerinin her birinin si-
yasi, coğrafi ve ekonomik yapısının farklı olması, güvenlik zafiyeti konusundaki endişe-
leri beraberinde getirmektedir. Avrupa’ya yönelen yasadışı, düzensiz göçlerin tamamına 
yakınının Akdeniz’den gerçekleşmesi beraberinde İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi ül-
kelerin Avrupa’ya göçlere karşı daha savunmasız olması, diğer AB ülkelerinin göçmen 
akınlarına karşı yeterli duyarlılığa sahip olmamalarına neden olabilmektedir. Özellikle 
İtalya ve Yunanistan, göçmenlerle mücadelenin ekonomik olarak külfetine karşı AB ülke-
lerini daha fazla sorumluluk almaya çağırmakta (Adıgüzel, 2019, s.140) ise de bu konuda 
yeterli desteği görmedikleri siyasilerin açıklamalarına da yansımaktadır. Bu durum AB 
ülkeleri içinde politik açıdan sorunlara da sebebiyet vermektedir. 

Bu bağlamda, Akdeniz’i geçerek İtalya, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerden Av-
rupa sınırlarına girerek sığınma talebinde bulunmak isteyen göçmenlerin Avrupa ül-
keleri sınırlarına ayak basmadan durdurabilmesi için, Akdeniz ile çevrili olan güney ve 
doğu sınırlarının çok katı biçimde korunmasına yönelik uygulamalar “Avrupa Kalesi” 
politikası olarak nitelendirilmektedir. Avrupa ülkeleri, kendi içinde Şengen ve ortak 
pazar ile sınırları ortadan kaldırırken, Avrupa ülkeleri dışından gelmek isteyenlere 
karşı çok katı sınırlayıcı politikalar uygulamaktadır. Bu kapsamda, tampon bölgeler 
(güvenli üçüncü ülkeler) oluşturma, Frontex (Avrupa Sınır Güvenliği Ajansı), geri ka-
bul anlaşmaları, Dublin Sözleşmesi ve EURODAC gibi uygulamalar hayata geçirilmiştir. 
Avrupa ülkeleri Akdeniz ile çevrili olan güney ve doğu sınırlarında birçok tedbir ve 
denetim mekanizmasını hayata geçirmesine karşın yasadışı geçişlerin önüne geçeme-
miş ve bu durum AB’yi yeni arayışlara itmiştir. Akdeniz’i geçerek İtalya, Yunanistan ve 
İspanya gibi ülkelerden Avrupa sınırlarına girerek sığınma talebinde bulunmak isteyen 
sığınmacı ve mültecileri, AB sınırlarına ayak basmadan durdurabilmek için geliştirdiği 
uygulamalardan biri de kendi sınırları dışında tampon bölgeler kurmaktadır.  Tampon 
bölge, AB sınırları dışındaki bir ülkede, Avrupa ülkelerine sığınma başvurusu yapmak 
isteyen göçmenlerin bekletildiği yerler olarak tasarlanmıştır. Örneğin İtalya, son yıllar-
da en fazla yasadışı göçmenin transit olarak kullandığı Libya’da bir tampon bölge ku-
rulmasını, sığınma başvurularının buradan yapılmasını, başvurusu kabul edilenlerin 
yasal olarak Avrupa ülkelerine kabulünü önermiştir (Adıgüzel, 2019, s. 141). 
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Bu anlamda AB, yasadışı göçle mücadelede mültecilerin, komşu ülkelerde oluş-
turulan mülteci kampları ve tampon bölgelerde tutulmasını temel bir politika olarak 
benimsemiştir. AB ve AB’ye üye devletlerin göçmen ve mültecileri daha Avrupa’nın fiili 
sınırlarına ulaşmadan durdurmak amacıyla komşu ülkelerin göç kontrol sistemlerini 
desteklediği ve bu kapsamda Libya, Fas, Türkiye ve Ukrayna gibi üçüncü ülkelerle yapı-
lan işbirliklerinin temelde bu ülkeleri AB sınırındaki tampon bölgeler haline getirmeyi 
amaçladığı Uluslararası Af Örgütü’nün (2014, s.13) Kale Avrupası’nın İnsani Bedeli ra-
poruna da yansıdığı görülmektedir.  

Kale Avrupa’sının inşasında bir başka uyguma da Frontex’tir. 26 Ekim 2004 tari-
hinde kurulup Mayıs 2005’te faaliyete geçen Frontex’in (AB Dış Sınır Güvenliği Ajansı) 
temel amacı tampon bölgelerde durdurulamayan sığınmacı ve mültecilerin göç hare-
ketlerini deniz, kara ve hava dış sınırlarında önlemek ve kontrol etmektir. Özellikle 
Suriye krizinin ardından 2015 yılında, AB sınırlarına illegal giriş yapmaya çalışan ve 
çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu 1.822.177 düzensiz göçmenin tespit edilmesiy-
le düzensiz göç akınını önlemek ve daha iyi raporlayabilmek adına 2016’da daha aktif 
olarak hizmet vermeye başlamıştır. Nitekim 2014 yılında 50.834 olan düzensiz göçmen 
sayısı 2015 yılında 17 kat artmıştır. 2015 yılı verilerinin uyruklar dağılımına bakıl-
dığında ilk sırada 496.340 ile Suriye uyruklular yer almaktadır. Suriyelileri, 213.635 
ile Afganistan ve 92.721 ile Irak uyruklu göçmenler takip etmektedir Frontex’in risk 
analiz raporlarına göre AB’nin dış sınırlarını yasa dışı olarak geçmeye çalışan göç-
menlerin sayısı 2016 yılında 511.371 (Frontex, 2017, s.14) ve 2017 yılında 204.739 
(Frontex, 2018, s.16) olarak tespit edilmiştir. Buna göre, 2015 yılında AB’ye yasadışı 
yollarla girmeye çalışan düzensiz göçmenlerin sayısı rekor seviyeye ulaşmakla beraber 
2016 yılında ciddi oranda düşüş yaşandığı görülmektedir. Buna karşın yarım milyonun 
üzerindeki düzensiz göçmenin AB sınırlarını geçme çabası (511.371), 2010 (104.060) 
ve 2014 yılları (282.933) arasındaki toplam sayıdan oldukça yüksektir. Bu da 2016 
yılında AB’nin dış sınırlarındaki baskının hala yüksek olduğu anlamına gelmektedir 
(Frontex, 2017, s.8). Kısaca ifade edildiğinde Frontex, sığınmacı ve mültecilerin AB’ye 
yönelik göç akınını önleme noktasında AB ülkelerinin sınır yönetimi politikalarını ku-
rumsal hale getiren bir uygulama olarak mevcudiyetini sürdürmektedir.  

AB’nin yasadışı göç akınlarına karşı uygulamaya koyduğu bir başka önlem de tran-
sit ve üçüncü ülkeler ile geri kabul anlaşmaları imzalanmasıdır. Tampon bölgeler ve 
Frontex ile durdurulamayan mültecilerin geri kabul anlaşmaları ile durdurulması plan-
lanmış, bu anlaşmalar yoluyla AB üye devletlerinde düzensiz olarak bulunan üçüncü 
ülke vatandaşlarının menşe ülkesi veya AB yolunda transit olarak kullandıkları ülke 
tarafından geri kabul edilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Böylece geri kabul 
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anlaşmaları ile AB’ye yönelen düzensiz göç hareketlerinin önüne geçilmesi planlan-
makta olup,  konunun muhatabı transit ve üçüncü ülkeler vize serbestisi ya da vize ko-
laylığı gibi siyasi argümanlarla anlaşmayı imzalamaya teşvik edilmektedir. Geri kabul 
anlaşması yoluyla transit ve üçüncü ülkelere yük transferi yapılmakta olduğu ve AB 
sınırlarının ötesinde tampon bölgelerin oluşturulması hedeflendiği de görülmektedir. 
Ayrıca AB’ye aday ülkeler için adaylık sürecinde geri kabul anlaşmaları ve vize kolay-
lığı sağlanması önemli müzakere başlıklarını oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında 
AB’nin transit ve üçüncü ülkelerle geri kabul anlaşması imzalaması, bu uygulamanın 
düzensiz göçle mücadelede en temel dış politika aracı olarak kullanıldığını ortaya koy-
maktadır (Şen ve Özkorul, 2016, s.101).

AB, 1990’lardan itibaren ortak bir göç politikası belirlemeye başlamış olup, bu po-
litikanın en belirleyici adımı ise 15 Haziran 1990 yılında imzalanan Dublin Sözleşme-
si’dir. AB ülkeleri Dublin Sözleşmesi’ni imzalayarak AB sınırlarını sığınmacı ve mülteci 
hareketlerine karşı korumayı hedeflemişlerdir. Sözleşme, en temelde AB sınırlarından 
geçen düzensiz göçmenlerin sığınma başvurusunu ilk giriş yaptıkları ülkenin değer-
lendirmesi ilkesi üzerine kuruludur. Ancak AB’ne deniz yolu ile gelen göçmenlerin 
yüzde 99’u İtalya ve Yunanistan üzerinden geldiği için ekonomik krizlerin de etkisi ile 
Yunanistan ve İtalya başta olmak üzere bazı AB üyesi devletler, Dublin Sözleşmesi’nin 
getirdiği maliyet ve yükü taşımak konusunda isteksiz olmuşlardır. Nitekim sorun sade-
ce maddi külfetle sınırlı olmayıp, toplumsal açıdan da birçok sorunu beraberinde getir-
mekte, bu ülkelerin kamuoyunda büyük tepkilere sebep olmaktadır. Sığınma talebinin 
ilk giriş ülkesine yapılması gerektiği prensibi denize sınırı olmayan (Almanya, Fransa 
gibi) gibi ülkelerin elini rahatlatmış, yükü paylaşma kararını kendi inisiyatiflerin de 
bırakmışlardır. Bu ülkeler Dublin Sözleşmesi’nin 18. maddesi gereği, kendi ülkeleri-
ne gelmiş sığınmacıları ilk giriş ülkelerine geri göndermek imkanına sahip olmuştur. 
Bu da AB sınırlarına ulaşan sığınmacıların kayda alınması ve ulusal iltica sistemine 
dahil edilmesi sürecini olumsuz etkilemiş, özellikle Yunanistan ve İtaya ile komşu AB 
ülkeleri arasında krizlere ortam hazırlamıştır. Avrupa Kalesi’ni tahkim edebilmek için 
Dublin Sözleşmesi ile adım atan AB ülkeleri, Dublin Sözleşmesi’nin uygulanmasında 
yaşanan sorunlar sebebiyle sığınmacıların kimliklerinin tam olarak tespit edilebilmesi 
ve parmak izi verilerini karşılaştırılabilmesi amacıyla 2000 yılında EURODAC sistemini 
hayata geçirmişlerdir. 

Bu sözleşme gereğince üye devletlerden herhangi birine uluslararası koruma tale-
binde bulunanların ya da düzensiz göçmenlerin parmak izleri alınabilecek ve üye ülke-
ler arasında bu parmak izleri paylaşılabilecektir. Böylece AB ülkeleri, bir sığınmacının 
AB sınırlarına hangi ülkeden, hangi tarihte girdiği, yaşı, cinsiyeti vb. gibi temel bilgilere 
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ulaşabilmekte ve başka bir ülkede iltica başvurusu yapıp yapmadığını kontrol edebil-
mekte, sığınmacıların birden fazla ülkeye iltica girişimin önüne geçilmeye çalışılmak-
tadır (European Commission, 2019). EURODAC uygulaması ile kolluk kuvvetlerinin 
sığınmacılarla ilgili saklanan verilere ulaşması, bu sayede sığınma ve iltica sürecinin 
kontrol altında tutulması da sağlanmıştır. Ancak Çelik ve Şemşit’in de (2019, s.287) 
ifade ettiği üzere, bu uygulamalar, tüm mültecilerin Avrupalıların gözünde potansiyel 
terörist ya da potansiyel suçlu konumuna düşmesine sebep olmaktadır. 

Yukarı zikredilen tüm önlemlere rağmen AB sınırlarını geçmeyi başaran sığınma-
cıların varlığı birçok AB ülkesinin sığınmacılara yönelik şiddet eylemlerini artırması 
ile sonuçlanmaktadır. Nitekim Uluslararası Af Örgütü’nün 2020/21 Raporu’nda Yuna-
nistan’a geçmeye çalışan mültecilere karşı aşırı güç kullanımı, darp, atış mühimmatı 
kullanımı ve Türkiye’ye geri itmeleri de kapsayan insan hakları ihlalleri işlendiği dile 
getirilmiştir. Benzer şekilde Hırvatistan’ın sığınmacıları zorla sınır dışı etmeyi sürdür-
düğü ve sınır dışı uygulamalarında sıklıkla şiddet ve hak ihlallerinin görüldüğü tespi-
tine yer verilmiştir. Ayrıca Güney Avrupa’daki devletlerin Akdeniz’de terkedilmiş ve 
yaşam mücadelesi veren mültecileri ve göçmenleri kurtaran gemilerin uzun süreler 
boyunca denizde mahsur bıraktığı, bu gemilerdeki mültecilerin karaya çıkmasına izin 
vermediği dile getirilmiştir. İtalya, Malta ve Yunanistan’ın AB’nin geri itmelere karşı sa-
hip oldukları yasal yükümlülükleri yerine getirmedikleri, karaya çıkarılan göçmenlerin 
ve mültecilerin ağır insan hakları ihlallerine maruz bırakıldığı rapora yansıyan ihlaller 
arasındadır. 

Macaristan, Sırbistan gibi ülkelerin sığınmacılara yönelik şiddet içeren eylemleri 
doğrudan devlet yetkilileri tarafından da desteklenmektedir.  Başta Yunanistan olmak 
üzere denizden gerçekleşen göç hareketliliği geri itme adı altında ölüme terk etme po-
litikasına dönüşmüş, sahil güvenlik yetkililerinin sığınmacı botlarını mızraklarla del-
diği ya da dalga oluşturarak botların devrilip batmasına sebep olduğu görüntüler tüm 
dünya basınında yer almıştır. 

Avrupa ülkelerinin göçü bir tehdit ve güvenlik sorunu olarak algılamalarının ve 
sınırlarını adeta bir kaleye çevirmelerinin temel sebepleri ise gelen mültecilerin dini, 
demografik yapı da meydana gelecek değişimler, daralan ekonomi, işsizlik ve katma 
değeri yüksek ileri teknoloji üretimi ile güvenlik ve terör algısıdır.  

2.1. Din ve Demografik Yapı

Son yıllarda özellikle Müslüman coğrafyada yaşanan iç savaş ve çatışma orta-
mından kaçan, yaşadıkları ülkede can güvenliği olmayan ya da tehdit altında bulunan 
mazlum halkların ilk durağı gelişmemiş ya da gelişmekte olan komşu ülkeler olsa da 
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bir kısmı kurdukları ağ ilişkileri bir kısmı da bilinmeze bir yolculuğu göze alarak Av-
rupa’nın sınırlarına dayanmaktadır. Bu kitlelerin büyük çoğunluğunu da doğal olarak 
Müslüman halklar oluşturmaktadır. Bu durum ekonomi, istihdam, siyaset, terör gibi 
değişkenlerle de ilişkilendirilerek Avrupa’da ciddi rahatsızlıklara sebebiyet vermekte 
ve göçle gelen Müslüman nüfusun demografik yapıyı değiştireceği dolayısıyla ilerleyen 
yıllarda Avrupa’nın İslamlaşacağı iddialarına konu olmaktadır. Pew Research Center’in 
(2017a) gerçekleştirdiği Avrupa’nın Büyüyen Müslüman Nüfusu (Europe’s Growing 
Muslims Populations) araştırmasının verilerine bakıldığında Müslüman nüfusun hem 
dünya genelinde hem de Avrupa’da artarak büyüdüğü görülmektedir. 

Dünya genelindeki Hristiyan ve Müslüman nüfusa ilişkin uzun dönemli bir projek-
siyona yer verilen tablodan da görüleceği üzere 2070’e gelindiğinde iki din mensupla-
rının oranlarının eşitlendiği sonraki süreçte ise Müslüman nüfusun artarak varlığını 
sürdürdüğü görülmektedir. Doğal olarak bu durum Avrupa’da da benzer bir yükselişe 
işaret etmesi açısından önem arz etmektedir. 
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Muhtemel projeksiyonlardan da görüleceği üzere Avrupa’ya yönelen mevcut göç 
akınının devam etmesi halinde 2050’ye gelindiğinde Avrupa’daki Müslüman nüfusun 
2020’ye nispetle 3 kat artacağı, göç alınmamasına nispetle iki kat artacağı görülmekte-
dir. Başka bir ifade ile Avrupa’ya yönelen göçlerin temel aktörünün Müslüman halklar 
olacağına işaret etmektedir. Bu durum Avrupa da başta siyasiler olmak üzere farklı 
kesimler tarafından tepkilere sebep olmakta özellikle seçimler öncesinde bir siyaset 
malzemesi haline getirilmektedir. 

Örneğin dönemin Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun, 2015’te “Slovakya toprak-
larında Müslümanların izler bırakmasını istemiyoruz. Onlarla ilgili olarak büyük bir 
güvenlik riski var. Biz Slovak Cumhuriyetinde entegre Müslüman toplumunun oluşma-
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sına izin vermeyeceğiz» ifadeleri sadece konuyu özetler nitelikte olmayıp, ülke halkı-
nın da genelde mültecilere özelde Müslümanlara yönelik olumsuz algı ve tavırlarının 
yükselmesine sebebiyet vermiştir. Nitekim aynı dönemde Slovakya’nın başkenti Bratis-
lava’da haziran ayında düzenlenen sığınmacı karşıtı mitinge katılan binlerce gösterici, 
AB bayrağını parçalamış dahası Arap kökenli oldukları belirtilen bir aileye taş ve şişe 
fırlatmak sureti ile şiddete başvurmuşlardır (Demirkan, 2016, 20 Nisan).

Benzer şekilde Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Alman Bild gazetesine verdiği 
mülakatta, ülkesinin, mülteci kabul etmemesinin nedenleri hakkındaki bir soru üzeri-
ne, “O insanları Müslüman mülteciler olarak değil, Müslüman istilacılar olarak görüyo-
ruz” (Sputniknews, 2018, 09 Ocak) sözleri Müslümanlara yönelik algısını açıkça izhar 
etmiştir. Orban, bir başka demecinde:

“Batı	Avrupa’da,	 eski	büyük	Avrupa	ülkeleri,	göçmen	ülkelere	dönüştüler.	Kültürel	
değerlerin	değişmesi,	Hristiyan	kültürüne	 sahip	nüfusun	azalmasıyla,	büyük	 şehirlerin	
İslamlaşması	 günden	güne	 ilerliyor.	Müslüman	 sayısı	 her	geçen	gün	daha	da	artacak.	
Avrupa	tanınmaz	hale	gelecek.	Tel	örgü	inşa	ederek,	hukuki	ve	fiziki	sınır	korumasıyla,	
Sandor	Pinter	 (İçişleri	Bakanı)	ve	polislerimizin	olağanüstü	çabalarıyla	Güney	sınırla-
rımızı	korumayı	başardık.	İslam	dünyasının	Güney’den	bizi	istila	etmesini	engelledik.	Bu	
bölgede	Latin	yani	Batı	Hristiyanlığının	son	ülkesiyiz.”	(Anadolu	Ajansı,	2018,	30	Mart) 

Sözleri ile Müslüman mültecilere yönelik nefret söylemini dini inanç temelinde ko-
numlandırmıştır. Dahası Orban, Avrupa’daki terör olaylarının nedenini de göçmenler 
olarak görmektedir. “Tüm	teröristler	göçmendir” argümanını ileri süren Orban, göç ha-
reketlerini terörizmin Truva Atı olarak tanımlamıştır (Voanews, 2017, 07 Mart). Ben-
zer şekilde Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen’in nüfusun sadece yüzde 0,2’sini Müs-
lümanların oluşturduğu Macaristan’da, sürekli olarak ülkenin şeriat tehlikesi altında 
olduğunu iddia ederek, “Çocuklarım ve torunlarımın şeriatın gölgesinde yaşamasını 
istemiyorum” (Anadolu	Ajansı,	2018,	30	Mart) sözleri Müslümanlara yönelik nefretin, 
söylemin ötesine geçerek bir devlet politikasına dönüştürüldüğünü açıkça ortaya koy-
maktadır.  

Avrupa’nın adeta mülteci Müslümanların saldırısı altında olduğu izlenimi sadece 
bu örneklerle sınırlı değildir. Özellikle son dönemde yükselişe geçen ve politikalarının 
öncelikli unsurunu sığınmacı özellikle de Müslüman düşmanlığı üzerine inşa eden aşı-
rı sağ parti temsilcilerinin açıklamaları Müslümanlara yönelik nefretin dışa vurumu 
niteliğindedir.  

Dönemin İngiltere Başbakanı David Cameroun’ın “Onlarca yıldır izlenen çok-
kültürlülük politikası radikal İslam’ın güç kazandığı ayrılıkçı topluluklar yaratmayı 
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başarmıştır” (The İndependent, 2011, 5 Şubat) sözleri ve yine Müslümanlara yöne-
lik olumsuz görüşlerini sıklıkla dile getiren Fransa Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin 
“Fransa’da yaşayan Müslümanlar herkes gibi ibadetlerini yapabilmelidirler. Ancak bu 
Fransız İslam’ıyla mümkün olabilir. Fransa’daki İslam’la değil” (Le Figaro, 2011, 10 Şu-
bat) ifadeleri Müslümanlara yönelik tutumu gözler önüne sermektedir. Benzer şekilde 
Alman AfD patisinin, İslam’ın ülkeye sızmasının Alman özgür demokrasisinin istikra-
rını bozacağı iddiası (Jacobsen, 2015, 13 Ocak), yine Birleşik Krallık’ta United King-
dom Independence Party’nin (UKIP) lideri Nigel Farage’nin Brexit sürecinde AB’den 
ayrılmanın önemine ilişkin yürüttüğü kampanyalarında İngiliz halkının AB’de kalmak 
için oy vermesi halinde İngiliz kadınlarının göçmenler tarafından cinsel tacize maruz 
kalma tehlikesinin olduğu (Erlanger, 2016, 13 Haziran) ve Türkiye’nin AB adaylığını 
kastederek “Eğer AB’ye hayır dersek Türkiye ile sınırımız olmadığından emin oluruz” 
(Aras, 2018, s.60) ifadeleri İslam ve Müslüman karşıtlığının göstergeleri arasında ken-
dine yer bulmuştur.  

Aynı şekilde, Hollanda İçin Özgürlük (PVV) partisinin lideri Geert Wilders’in  Twit-
ter hesabında İslam, yabancı, göçmen gibi kelimeleri saldırı, tehdit, terör gibi kelime-
lerle birlikte kullanması ve bu yolla genelde göçü özelde Müslümanları hedef tahtasına 
koyması Müslümanlara yönelik olumsuz algı oluşturulmasını hedefleyen bir başka ge-
lişmedir (Yüksel, 2019, s.72).

Avrupa’da özellikle Müslüman sığınmacı ve mültecilerle ilgili olumsuz algıların 
inşasında siyasiler kadar medyanın da büyük bir rol üstlendiği görülmektedir. Söz ko-
nusu olumsuz algı, tutum ve kanaatlerin şekillenmesinde medyanın etkisi araştırma 
sonuçlarına da yansımıştır. Nitekim konu ile ilgili Fransa, Almanya, İtalya ve Yunanis-
tan’ı kapsayan bir araştırmada ulusal gazeteler ve haber bültenlerinde sığınmacı ve 
mültecilerin başta suçluluk oranları olmak üzere pek çok olumsuzluğun ve sorunun 
asli unsuru gibi gösterilerek kamuoyunu yönlendiren haberlere yer verildiği ifade edil-
miştir (Tsoukala, 2004, s.367).

Bu durum, Müslüman sığınmacı ve mültecilere yönelik korku, nefret ve düşmanlık 
üretilmesine ve kimi zaman bu duyguların şiddetle dışavurumuna sebep vermektedir. 
Bunun en bilinen örneklerinden biri 2011 yılında Norveç İşçi Parti’sinin yaz kampına 
baskın düzenleyip 77 kişiyi öldüren ve 242 kişiyi de yaralayan Breivik’in katliamı ve bu 
katliama yönelik özellikle sosyal medya üzerinden verilen destek mesajları  (Le Monde, 
2011, 26 Temmuz) söz konusu nefret ve düşmanlığın boyutlarını ortaya koyması açı-
sından son derece manidardır. 

Müslüman sığınmacı ve mültecilerin Avrupa ülkelerine göçünü bir istila olarak 
gören anlayışın bir diğer argümanı da Avrupa’da gittikçe azalan toplam doğurganlık 
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hızıdır. Bilindiği üzere bir ülke de toplam doğurganlık hızının yani bir kadının yaşamı 
boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısının 2,1’in altına düşmesi mevcut nü-
fusu sürdürebilecek oranda çocuk doğmadığı başka bir ifade ile ülkenin nüfus kaybı 
yaşadığının göstergesidir. Eurostat (2011) verilerine göre Avrupa Birliği üyesi 28 ülke-
nin toplam doğurganlık hızı 2018’de 1,56, 2019’da ise 1,53’tür. Elbette bu oranlara hâ-
lihazırda AB vatandaşı olan Müslümanlar da dahildir. Eurostat (2011) projeksiyonuna 
göre AB ülkelerinde 2060 yılına gelindiğinde 0-14 yaş grubu ve 15- 64 arası çalışma 
çağındaki nüfus grubu daralırken, 65 yaş ve üzeri nüfusun büyüdüğü, özellikle 80 ve 
üzeri yaş grubunun toplam nüfusa oranının 2060 yılında kadınlarda yüzde 14 ve erkek-
lerde yüzde 10 olacağı öngörülmektedir. Azalan doğurganlık hızı sebebiyle 2060 yılına 
doğru piramit daralmakta, ilerleyen yaş gruplarında bir genişleme, çalışma çağındaki 
nüfus grubunda ise daralma görülmektedir. Toplam doğurganlık hızına ilişkin tahmin-
ler Avrupa’da Hristiyan nüfus azalırken Müslüman nüfusun arttığına işaret etmektedir. 
Bu oranlara göçle gelen Müslüman nüfusun da dahil olması halinde Avrupa’nın Müslü-
man istilasına uğrayacağı algısı yerleştirilmeye çalışılmaktadır.  Alman AfD partisinin 
Alman halkının toplam doğurganlık hızını artırmaya yönelik politikalarının temelinde, 
gelecekte Alman nüfusunun Almanya’daki göçmenlerin çocuklarının karşısında azınlık 
olarak kalmasını engellemek iddiası yatmaktadır. AfD, seçim afişlerinin birinde hamile 
bir kadın fotoğrafıyla beraber “Neue Deutsche? Machen wir selber.” (Yeni Almanlar mı? 
Biz kendimiz yaparız.) sloganının kullanması (Tahincioğlu, 2020, s.287) durumu özet-
ler niteliktedir. 

Tüm bu söylenenler ışığında konuyu özetleyecek olursak Avrupa’da 1930’lu yıl-
lardaki Yahudi karşıtlığı son dönemde yerini İslam/Müslüman karşıtlığına bırakmıştır. 

2.2. Avrupa Ekonomisindeki Daralma ve İstihdam

Ağustos 2007 tarihinde ABD konut piyasasında yaşanan kriz 2008’in son çeyre-
ğinde küresel finansal krize yol açmıştır. Nitekim Nisan 2008- Ocak 2009 arasında kü-
resel ihracat hacmi yaklaşık yüzde 25 düşmüştür (Braga ve Vincelette, 2011, s.1-2) 
Gelişmiş ekonomilerde 2007 yılında GSYİH’nin yüzde 1,1’i olan bütçe açıkları, 2009’da 
yüzde 8,8’e yükselmiştir (IMF, 2010, s.8). Küresel işsizlik oranı 2007 yılında yüzde 
5,7’deki düzeyinden 2008’de yüzde 6’ya (ILO, 2009, s.11) ve 2009’da yüzde 6,6’ya 
çıkmıştır. Sadece 2009 yılında 12 milyon kişinin işsiz kaldığı belirtilmektedir. Küresel 
işsizlik sorunsalında gelişmiş ülkeler ve AB ülkeleri işsizlik artışının yaklaşık yüzde 
40’ını içermektedir (ILO, 2010, s.9).  Bu gelişmeler, Euro bölgesi ülkelerinde de başta 
kamu borcunun artması ile yeni bir ekonomik krize sebep olmuştur.  Borç krizi ilk ola-
rak 2009’da Yunanistan’da ortaya çıkmış, daha sonra 2 yıl içerisinde İrlanda, İspanya, 
Portekiz ve İtalya’ya yayılarak Euro bölgesi borç krizine dönüşmüştür. Euro Bölgesi 
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ekonomisi 2008’in son çeyreğinde yüzde 1,5’le tarihin en büyük daralmasını yaşamış, 
bölgenin en büyük ekonomisi Almanya yüzde 2,1, ikinci büyük ekonomisi Fransa yüz-
de 1,2, üçüncü büyük ekonomisi İtalya yüzde 1,8 küçülmüştür. AB ve diğer gelişmiş 
ülke ekonomilerindeki işsizlik 2008–2009 yılları arasında yüzde 2,3 artış göstermiştir. 
2007 yılında yüzde 5,7 olan işsizlik 13,7 milyonluk ilave işsizle 2009’da yüzde 8,4’e 
çıkmıştır. 2010 yılı Şubat ayı itibariyle AB 27’de işsizlik oranları yüzde 9,6’ya, AB 16’da 
ise yüzde 10’a yükselmiştir. Şubat 2009 ile Şubat 2010 tarihleri arasındaki işsizlik ve-
rileri karşılaştırıldığında, AB 27’de 3.139 milyon (1.844 milyonu Euro ülkeleri) kişinin 
daha işsiz kaldığı görülmektedir (ILO, 2010, s.9-38).  Bu süreçte Almanya’da 18 yılın en 
büyük daralması yaşanırken, Fransa’da 33 yılın en kötü dönemine şahit olunmuş, İtalya 
da ise 1980’den bu yana en büyük daralma gerçeklemiştir. 2015 yılı itibariyle tekrar 
toparlanma emareleri gösteren Euro Bölgesi ekonomisinde işsizlik oranlarında azalma 
meydana gelse de 2019’da tüm dünyayı etkisi alan Covid-19 salgını, süreci yine tersine 
çevirmiştir. Nitekim 2020 yılının ilk çeyreğinde salgının merkezi üssü Çin iken, ikinci 
çeyreğin başlarında Avrupa ülkeleri ve ABD olmuştur. Bu durum başta imalat sanayi ve 
küresel ticareti etkilemiş,  2020 yılının ilk çeyreğinde Avrupa’daki önemli ekonomiler 
olan Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’nın sırasıyla -2,2, -5,3, -2,2 ve -5,3 oranında da-
raldığı görülmüştür. 2020 yılı son çeyreğinde, salgının merkez üssünün Avrupa’ya kay-
masıyla AB ekonomilerinde düşüş eğiliminde olan işsizlik de yeniden tırmanışa geçmiş 
ve yüzde 8,1’e yükselmiştir. 2021 yılı ilk çeyreğinde Avrupa Bölgesi’nde işsizlik oranla-
rı halen yüksek seyrini korumaktadır (Eurostat, 2021 Euro area unemployment). 

Kısaca ifade edildiğinde Avrupa ekonomisinde yaşanan sorunlar ve işsizlik Avru-
pa’nın toplumsal formasyonu ve yaşam standartları için bir tehdit olarak algılanmakta 
ve bu tehditin müsebbibi olarak gösterilen göçmen ve mültecilere yönelik nefret be-
raberinde İslamofobiyi de tetiklemektedir. Örneğin Fransa’da Jean-Marie Le Pen tara-
fından kurulan Ulusal Cephe partisinin 1980 ve 1990’lardaki sloganlarından biri olan 
“İki milyon işsiz, iki milyon daha fazla göçmen var demektir!” yaklaşımı, günümüzde 
de Marine Le Pen’in göçmen karşıtı söylemleriyle sürdürülmektedir (Müller, 2016, 
s.28). Benzer şekilde İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini,  Ak-
deniz’de ölüme terkedilen mültecileri kurtaran Gregoretti gemisinin Augusta Lima-
nı’nda bekletmiş ve “Ülkemde milyonlarca vatandaşım iş ararken benim gelen göçmen 
sayısını kontrol altına almam benim görevim” (Koyuncu, 2019, 31 Temmuz) ifadelerini 
kullanmıştır. Dahası hakkında açılan göçmenleri alıkoyma davasından da beraat etmiş-
tir (Ortahamamcılar, 2021, 14 Mayıs). Dijital medyada nefret söyleminin ele alındığı 
araştırma bulguları sorunun sadece siyasilerle sınırlı kalmadığını yerel halkında Av-
rupa’daki ekonomik sorunların ve işsizliğin müsebbibi olarak mültecileri yaftaladığını 
ve dahası bunun bir nefret söylemine dönüştüğünü gözler önüne sermektedir. Araş-
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tırma sonuçlarına göre mülteciler, Avrupa’da ucuz iş gücü olarak işleri doldurmakta 
dolayısıyla ülke vatandaşlarının işini elinden almakta, ayrıca mülteciler (yerel halkın 
vergilerinden oluşan) sosyal haklardan faydalanmaktadır. Bu durum mültecilerin AB 
üyesi kimi ülkelerdeki ekonomik krizin sebebi olarak da görülmelerine sebebiyet ver-
mektedir (Kuş, 2016, s.110) 

Mültecilerin Avrupa kalesinden içeri alınmama sebepleri arasındaki bir diğer eko-
nomik unsur da katma değeri ileri teknoloji üretimidir. Dünya yüksek teknolojili ürün 
ihracat değeri 2000 yılında 1.158 milyar dolar iken 2016 yılında 1.947 milyar dolara 
yükselmiştir (Worldbank, 2018). Sadece 11 ülkenin yüksek teknolojili ürün ihracatı; 
toplam yüksek teknolojili ürün ihracatının yaklaşık yüzde 78’ini oluşturmaktadır. Bu 
ülkeler arasında Çin 496 milyar $ ile 1. sırada yer alırken; Almanya ve Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) sırasıyla 190 ve 153 milyar $ ile onu takip etmektedir. İlk 11 içinde 
Almanya’nın yanı sıra Fransa, İngiltere, İsviçre, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri de yer 
almaktadır. (Knoema, 2018, 20 Mayıs). Yüksek teknolojili ürün ihracatının belirleyici-
leri arasında dışa açıklık oranı, doğrudan yabancı yatırımlar, nitelikli istihdam oldukça 
önemlidir. Dolayısıyla ileri teknoloji üretiminde yatırımcılar ve nitelikli istihdam temel 
belirleyiciler arasında yer almaktadır. Ancak Avrupa kapılarına dayanan mülteciler ya-
tırımcı olmadıkları gibi nitelikli de değillerdir. Başka bir ifade ile ekonomiye katkıları 
sınırlıdır. Bu sebeple Avrupa ülkeleri uluslararası örgütlerin (UNCHR, IOM gibi) bilgi 
ağlarını kullanarak yatırımcı ve nitelikli personeli Kale Avrupa’sının duvarlarından içe-
ri alırken, büyük çoğunluğu yani vasıfsız olan sığınmacıları ekonomiye bir yük olarak 
görmekte ve bu çoğunluk için Kale Avrupası’nın duvarlarını daha da muhkem hale ge-
tirmek için birçok adım atmaktadır. 

2.3. Güvenlik, Terör Algısı ve Mülteciler

11 Eylül’den 2001’de ABD’deki İkiz Kuleler’e yapılan terör saldırısının dünya ge-
nelindeki yansımaları sürerken Mart 2004’te Madrid’de, Temmuz 2005’te Londra’da, 
Mart 2012’de Fransa Toulouse’da gerçekleşen terör saldırıları gerçekleşmiştir. 2015 
ve 2016’da Fransa ve Belçika’da yaşanan terör olaylarına bu ülkelerdeki göçmenlerin 
de karışmış olması, göçmenlere yönelik olumsuz algının terör üzerinden okunması yö-
nünde bir eğilimi de beraberinde getirmiştir. Nitekim Avrupa Polis Teşkilatı Europol’ün 
açıkladığı AB Terörizm Durumu ve Trendi 2020 Raporu’na yansıyan tespitler mülteci-
lerin özellikle de Müslümanların terör ile ilişkilendirilme çabasının bir göstergesi ni-
teliğindedir. Raporda başta Suriye olmak üzere Müslüman coğrafyadan (özellikle de 
Türkiye üzerinden) Avrupa’ya yönelen göç akını bir tehdit veya güvenlik sorunu bağ-
lamında ele alınmış, gelen mülteciler terörizm ve yabancı terörist savaşçılar kavram-
sallaştırmaları ile birlikte zikredilmiş, mültecilerin içinde terör örgütü mensuplarının 
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olabileceği iddiasını dillendiren pek çok ifadeye yer verilmiştir.  Dahası AB ülkelerin-
deki aşırı sağ, anarşizm ve otorite karşıtı terör hareketlerinin tırmanmasındaki asli un-
surlardan biri olarak mültecilerin gösterilmesi söz konusu gruplara yönelik olumsuz 
algının daha da yükselmesine, mültecilerin Avrupa sınırlarından içeri alınmamasına 
yönelik kampanyalara sebebiyet vermiştir (Europol, AB Terörizm Durumu ve Trendi 
2020 Raporu) 

Bu durum, Avrupa’da bir taraftan genelde mülteci özelde Müslüman mülteci kar-
şıtlığına zemin hazırlarken diğer taraftan sözde İslami terör odaklı toplumsal korku-
nun aşırı sağ partiler tarafından bir siyaset malzemesi haline gelmesine neden olmak-
tadır. Pew Research Center’in (2017b) saha araştırmasına dayalı yayınladığı rapor da 
genel olarak Avrupa nüfusunun çoğunluğunu temsil eden AB’ye üye ülkeler arasından 
seçilen 10 ülkede anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen verilere göre, söz konusu 
ülkelerden 8’inde; ülkelerindeki mülteci nüfusunun artmasının terör saldırılarıyla iliş-
kili olduğunu ve bu düşüncede olanların oranının yüzde 50’nin üzerinde olduğu ortaya 
çıkmıştır. Bulgulara göre, en yüksek oran yüzde 76 ile Macaristan’da çıkmakla birlikte, 
sonrasında sırasıyla yüzde 71 ile Polonya ve yüzde 61 ile Hollanda ve Almanya gel-
mektedir. Fransa’da ise, halkın yüzde 46’sının mültecilerin ülkelerine gelmesinin terör 
tehlikesini artırdığına inandığı görülmektedir. Kuşkusuz bu düşüncenin oluşmasında 
özellikle 2015 ve 2016 yıllarında meydana gelen terör saldırılarının etkisi olmakla bir-
likte bahsi geçen ülkelerdeki siyasetçilerin (yukarıda örnekleri verilmişti) söylemle-
rinin algıları ve tutumları belirleme de daha büyük pay sahibi olduğu görülmektedir.

Ancak tüm bu tartışmalarda göz ardı edilen en temel sorun alanlarından biri Müs-
lüman coğrafyadan Avrupa’ya yönelen göçlerin bu ülkelerdeki terör örgütlerinin yerel 
halkı sistematik ve bilinçli bir şekilde göçe zorlamasıdır. Nitekim bugün dünyanın en 
fazla mülteci veren ülkesi konumundaki Suriye’de en yoğun göç akını DEAŞ, PKK/PYD/
YPG gibi terör örgütlerinin sahneye çıktığı 2013 yılından sonra yaşanmıştır. Son yıllarda 
isimleri sıkça dile getirilen DEAŞ, Boko Haram, El Şebab, El Kaide, Taliban, PKK/PYD/
YPG gibi terör örgütleri doğrudan ya da dolaylı olarak Batılı ülkeler tarafından destek-
lenmekte başka bir ifade ile Batılı ülkeler şikayetçi oldukları, sayısız önlem almaya çalış-
tıkları zorunlu göçü kendi elleriyle hazırlamaktadırlar. Bahsi geçen bu örgütlerin orta-
ya çıkışları da dahil olmak üzere bu örgütlerin sözde birbirleri ile yaptıkları savaşlarda 
kullandıkları silah ve mühimmatların yine aynı Batılı ülkeler tarafından temin ediliyor 
olması son derece anlamlıdır. Dahası bu örgütlere verilen askeri eğitim ve istihbarat des-
teğinin yanında birçok Avrupalı kurum ve siyasetçinin bu örgüt mensuplarını resmi ola-
rak kabul ettikleri, Avrupa Parlamentosu’nda ağırlandıkları, AB kurumlarında açtıkları 
sergiler zihinlerde tazeliğini korumaktadır. Bunun en veciz örneklerinden biri Suriye’de 
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sayısız masum sivili katleden PKK uzantısı PYD/YPG’nin DEAŞ terörü ile mücadele eden 
kahramanlar olarak sunulmasıdır. Nitekim Europol’ün AB Terörizm Durumu ve Trendi 
2020 Raporu’nda da PYD/YPG’nin bir terör örgütü olarak görülmediği açıkça vurgulan-
maktadır. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 20 Temmuz 2021’de aralarında 
PYD/YPG yetkililerinin de olduğu Suriye Demokratik Konseyi (SDK) temsilcileri ile Ely-
see Sarayı’nda yaptığı görüşmede “özellikle Kürtler’in kontrolündeki kuzeydoğu Suriye 
bölgesindeki savaşçılarının cesaretini ve yerel halkın DEAŞ’e karşı verdiği mücadelede 
katlandığı fedakarlıkları” övmüş ve Paris’in, SDK ile birlikte terörizme karşı savaşmaya 
devam edeceğini söylemiştir. Macron, ayrıca, Fransa’nın, PYD’nin 2017’de DEAŞ’in kalesi 
olarak bilinen Rakka’yı devralmasından bu yana Fransa tarafından bölgeye 100 milyon 
Euro’dan fazla insani yardım yaptığını belirterek yardıma devam sözü vermesi de mev-
zuyu özetler niteliktedir (Çakır, 2021, 20 Temmuz). 

Bu ilişki ağları tüm Müslüman coğrafyayı yakından ilgilendiren bir başka sorunun 
kapılarını aralamaktadır. Bahsi geçen tüm bu örgütlerin günümüz itibariyle en temel 
misyonu İslam coğrafyasının istikrarsızlaştırılmasıdır. Bu bağlamda başta petrol olmak 
üzere yeraltı ve üstü zenginliklere sahip Müslüman ülkelerde ülkeyi kaosa sürükleyen 
bu örgütler içerisinde birçoğunun sloganı haline gelen cihat ifadesi Avrupa’da İslami 
terör olarak kavramsallaştırılmaktadır.  Her biri Allah yolunda cihat ettiklerini iddia 
eden ama katlettikleri insanları tamamı Müslüman olan bu terör örgütleri son derece 
işlevsel bir taşeron haline gelmektedir. Nitekim dünyanın en kanlı savaşlarının mezhep 
kavgalarından çıktığını bizzat tecrübe edenler için bu durum son derece işlevseldir. Do-
layısıyla bu örgütler, Batılı ülkelerin kendi askeri unsurları ile belki yıllarca yapamaya-
cakları mücadele ve müdahale ile hem ümmetin evlatlarını birbirine kırdırmakta, hem 
insan hem mühimmat açısından çok daha az maliyet ile bölgeleri istikrarsızlaştırmakta 
ve hem de bölgenin siyasi, dini, kültürel dokusu her an yeni fay hatları oluşturmaya 
imkan tanıyan çok daha işlevsel bir projenin taşeronluğunu üstlenmektedirler. Ayrıca 
etnik, dini, mezhepsel, siyasi açıdan birbirinden farklı olan grupları içeren parçalı butik 
devletler için yeni alanlar inşa etme ve bunun için bölge insanını bilinçli bir stratejinin 
de parçası olarak göçe zorlama görevini de üstlenmektedirler. Türkiye gibi bölgesel 
güç olma iddiasında bulunan daha büyük devletlerin bölge ile (sosyal, kültürel, dini, 
siyasi, ekonomik) bağlarını zayıflatmak ve mevcut istikrarsız yapıyı sürekli hale getir-
mek de üstlendikleri stratejinin bir başka boyutuna işaret etmektedir. Dahası bu te-
rör örgütleri Batılı ülkeler başta olmak üzere bölge üzerinde planları olan her ülkenin 
bölgeye müdahalesi için bir meşruiyet zemini oluşturmaktadır. Özellikle Batılı ülkeler, 
içlerinde bulunan örgüt sempatizanlarının Türkiye üzerinden bölgeye geçmelerine göz 
yumarak ya da yardımcı olarak bir taraftan Türkiye’yi töhmet altında bırakıp özellikle 
Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarla bölgeye müdahalesini siyasi olarak bastırmaya 
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çalışırken diğer taraftan bu radikal unsurları bölgeye gönderip sonra da buraları bom-
balayarak kendi ülkelerinde oluşması muhtemel riskleri bertaraf etmektedirler. Tüm 
bu olumsuzluklar içinde en önemlisi özellikle Batı da İslam karşıtı bir propaganda ze-
minin tesis edilme çabasıdır. Bu örgütler, İslam’ı bir terör dini ve Müslümanları da eli 
kanlı terörist katiller olarak gösterme çabası ve retoriğine unsur vazifesi görmektedir. 
Başka bir ifade ile bu örgütler üzerinden başta Batı olmak üzere dünya genelinde İs-
lam’ı terörle özdeş görme ve İslamofobiyi normalleştirme/haklı gösterme çabalarına 
zemin hazırlanmaktadır (Koyuncu, 2016, s.64-65).

Bu anlamda İslami terör algısı, İslamofobinin ve hatta İslam düşmanlığının temel 
unsurlarından biri haline gelmiştir. SETA’nın 2015 yılından bu yana yayınladığı, Avru-
pa İslamofobi Raporları, Bogaziçi Küresel projesi olan Batı Raporu İslamofobi, Avrupa 
Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi (EUMC) tarafından hazırlanan Avrupa 
Birliği’nde Müslümanlar: Ayrımcılık ve İslamofobi gibi pek çok raporda Müslüman kar-
şıtı ırkçılığın tüm Avrupa sathında yükselişte olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu 
süreçte hemen her gün artan sayıda şiddet olaylarına şahit olunduğu, Müslümanların 
özgürlüklerini kısıtlayan ya da Müslümanlara yönelik ayrımcılığı meşrulaştıran yeni 
yasaların yürürlüğe girdiği dikkati çekmektedir.  Helal kesim yasağı, sünnet yasağı, 
oruç yasağı, burka yasağı, başörtüsü yasağı, Kur’an yasağı, İslam yasağı, mehir yasağı, 
cami yasağı, minare yasağı, siyasal İslam yasağı gibi pek çok otoriter ve ötekileştirici 
uygulamanın hayata geçirildiği görülmektedir.

Sonuç ve Tartışma

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa ülkelerinin eski ekonomik gücüne kavuş-
mak amacıyla 1950’lerde başlattığı uluslararası misafir işçi göçü beklenilenin aksine 
kalıcı olmuş, geri dönüş stratejisi ile yola çıkan misafir işçiler Avrupa’nın bir parçası 
olmayı seçmiştir. Avrupa ekonomisinin büyüdüğü, yaşam standartlarının yükseldiği 
yıllar boyunca bu göçmenler entegrasyona ilişkin sorunlar dışında bir tehdit olarak 
görülmemiştir. Ancak 2000’li yıllara gelindiğinde Avrupa’da baş gösteren ekonomik 
daralma ve istihdam sorunları, toplam doğurganlık hızının düşmesine bağlı olarak nü-
fusun kendine yenileyememesi, yaşam standartlarının düşmesi ve göçün karakterinde 
yaşanan değişim, göçün ve özellikle de tamamına yakınını Müslümanların oluşturdu-
ğu çoğu kitlesel göçlerin Avrupa’nın toplumsal formasyonu açısından bir tehdit olarak 
algılanmasına zemin hazırlamıştır. Söz konusu göçler ve bu göçlerin aktörü olan Müs-
lüman mültecilerden hareketle tetiklenen İslamofobi süreç içerisinde önce nefret söy-
lemine ardından İslam düşmanlığına evirilmiştir. Müslüman mültecilere yönelik nefret 
içeren söylemlerin şiddete zemin hazırladığı bu süreçte Avrupa’da aşırı sağ partiler 
İslam düşmanlığını bir siyaset malzemesi ve oy potansiyeli olarak görmüş, bu durum 
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sadece siyasetin değil aynı zamanda medyanın ve hatta yerel halkların Müslümanlara 
yönelik ayrımcı ve ırkçı söylemlerine de zemin hazırlamıştır. Bu söylemlere ve politi-
kalara karşı çıkan politikacılar siyaset sahnesinde tutunmakta güçlük çekerken ya da 
siyaset sahnesinden çekilmek zorunda kalırken,  gazeteciler, aktivistler, akademisyen-
ler baskı altına alınmış, özellikle Müslümanların kurduğu sivil toplum kuruluşlarının 
inandırıcı olmaktan uzak, keyfi bahanelerle kapatılmasına şahit olunmuştur. 

Ekonomik daralmadan dış güvenliğe, suç oranlarından işsizliğe, kamu harcama-
larından teröre hemen her konuda ortaya çıkan sorunların müsebbibi olarak gösteri-
len Müslüman mülteciler adeta bir paratoner işlevi görmüşler ve yerel halklar için he-
def tahtasına konmuşlardır.  Bu durum sadece Avrupa sınırlarına dayanan Müslüman 
mültecileri değil aynı zamanda Avrupa’da yaşayan hatta yaşadıkları ülkenin vatanda-
şı olmuş Müslümanları da doğrudan etkilemektedir. Nitekim Avrupa ülkeleri sadece 
mültecilerin sınırlarından içeri girmesini önleyecek ve Avrupa Kalesini tahkim edecek 
politikalar üretmekle yetinmemekte, ülkerinde yaşayan Müslüman nüfusun din ve vic-
dan özgürlüğünü yok sayan sayısız uygulamaya imza atmaktadır. Son dönemde sıkça 
dile getirilen “Alman İslamı”, “Fransız İslamı” gibi ulus temelli İslam üretme projeleri 
konunun geldiği vahameti göstermesi açısından son derece önemlidir. Dahası ve önem-
lisi ulus temelli İslam üretme projelerine yönelik eleştirilerin sahiplerinin radikallik-
le, terörle ilişkilendirilerek susturulmaya çalışılması ve kamuoyu önünde bir günah 
keçisi haline getirilme çabası sık rastlanılan bir durum haline gelmiştir. Kısaca ifade 
edildiğinde özellikle son yıllarda aşırı sağın yükselişine paralel olarak Müslümanlara 
yönelik olumsuz algı ve tutumlar yerini yasaklara ve fiili müdahaleye bırakmıştır. Yerel 
halkların İslami terör algısı ile korku ve endişeye sevk edilmesi İslamofobiyi tetiklemiş, 
siyasilerin ve medyanın kullandığı, ırkçı, ötekileştirici dil, Müslümanlara yönelik şiddet 
eylemlerini meşrulaştırıcı bir zemin inşa etmiş ve İslamofobi yerini İslam düşmanlığı-
na bırakmıştır.  Nitekim hemen fırsatta sudan sebeplerle Müslümanların ibadethanele-
rine, evlerine, iş yerlerine yapılan saldırılar ve kamusal alanlarda maruz kaldıkları şid-
det Avrupa Müslümanları için yeni bir engizisyonun sinyallerini de vermektedir. İşte 
bu nokta, özellikle Türkiye’deki siyasilerin ve dahi akademinin göz ardı ettiği, üzerine 
stratejik planlar ve ileriye dönük projeksiyonlar üretmediği öncelikli sorun alanların-
dan birine işaret etmektedir. Nitekim, böyle bir durumda sadece Avrupa’daki Türkler 
değil tüm Avrupa Müslümanları için güvenli bir liman (ülke) arayışının ön plana çıka-
cağı açıktır. Mevcut koşullarda en güvenli limanlardan birinin Türkiye olduğu da or-
tadadır. Başka bir ifade ile çok uzak olmayan bir gelecekte Türkiye’nin Orta Doğu’dan 
değil Avrupa’dan gelen kitlesel göçlerin hedef ülkesi konumuna gelmesi muhtemeldir. 
Türkiye’nin 1951 Cenevre Sözleşmesine koyduğu coğrafi şart dahil olmak üzere böy-
lesi bir göç akının nasıl ve ne şekilde yönetileceği bir muammadır. Elbette Avrupa’dan 
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Türkiye’ye yönelecek göç akını mevcut sığınmacılardan hem hukuki hem de toplum-
sal statüleri açısından ciddi farklılıklar içermektedir. Avrupa’dan gelecek olan göçün 
aktörlerinin önemli bir kısmının nitelikli olacağı dahası sermayedarların durumu göz 
ardı edilmemelidir. Ancak Türkiye’nin bu konuda stratejik planlar ya da ileriye dönük 
projeksiyonlar üretmemesi ciddi bir eksiklik olarak görülebilir.
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Avrupa’da Entegrasyon ile Asimilasyon Arasında 
Tercihe Zorlanan Müslümanlar

Ömer YILMAZ1

1. Giriş

Müslüman karşıtı ırkçılık, dışlayıcılık, ötekileştirme, yabancı düşmanlığı, İslam 
korkusu, İslam düşmanlığı genelde Avrupa’da özelde en çok Türk’ün/Müslüman’ın ya-
şadığı Almanya’da yeni bir olgu değildir. Müslümanlar hakkında bazı batılı yazar ve 
oryantalistlerin bir tür genellemeci yaklaşımları, Müslüman ülkelerde son yüzyılda ya-
şanan/yaşatılan istikrarsızlık, şiddet ve savaş ortamları, terör hadiselerinin faillerinin 
büyük oranda Müslüman kimlikleri ile öne çıkmaları/çıkarılmaları, kıta Avrupası’na 
göçmen olarak gelen özellikle Arap asıllı Müslümanlar arasında yaygınlaşan Taliban, 
el-Kaide, DEAŞ gibi Neo-Selefi akımlar, Kiliseden kaçış ve mühtedi hareketlerinin art-
masını önlemeye matuf bilinçli tavırlar İslamofobi endüstrisine malzeme hazırlayan 
argümanlardan bazılarıdır.

Hareket örneğimiz Almanya için söyleyecek olursak “Alternative für Deutschland” 
(AfD) gibi aşırı sağcı partilerin, PEGIDA (Patriotische Europaer gegen İslamisierung) 
(Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar) gibi siyasi birtakım grupların 
İslam karşıtlığı mezkûr davranışların artmasına zemin hazırlamaktadır. Yerel yönetim-
lerin, siyasi ve medya kuruluşlarının, kimi zaman etkin din adamlarının ve akademik 
çevrelerin bilerek veya bilmeyerek kamuoyu önünde yaptıkları propagandalar toplum-
da artan oranda İslam korkusunu tetiklemekte, Müslüman sorunu adeta bir “güvenlik 
sorunu” haline getirilmektedir. Bu tür olaylar karşısında içinde yaşadıkları toplumda 
Müslüman etkili ve yetkililer, göçmen sivil toplum kuruluşları (STK) farklı açılardan 
önlem almakta ve birlikte yaşama kültürünü tesis etme adına birtakım girişimlerde 
bulunmaktadır. 

Doğrusu yerküremiz gelinen aşamada global bir köy görünümü arz etmekte, 
neredeyse bütün toplumlar homojenlikten uzaklaşıp heterojen bir yapıya bürün-

1 Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, oyilmaz@ybu.edu.tr
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mektedir. Hâlihazır yaklaşık iki yüz devletten çok kültürlü olmayan toplum sayısı-
nın iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olduğu tahmin edilmekte, bu bapta 
iki yüz milyon insanın doğduğu yerin dışında göçmen olarak yaşadığı varsayılmak-
tadır (Antweiler, 2009: 13). Bu noktada farklı kültürlere mensup insanlar birbirle-
riyle isteseler de istemeseler de ailede, okulda, iş yerinde, sporda, sosyal ve kültü-
rel hayatta bir iletişim içine girmektedir. Hatta pek çok toplumda farklı kültürlere 
mensup insanlar arasındaki evlilikler gözle görülür oranda artmaktadır (Başvuru 
Kitabı, 2003: 162).2 Modern ve gelişmiş ülkeler çok kültürlülük, çok dinlilik, göç-
men, entegrasyon, asimilasyon, kimlik vb. kavramlarla daha yakından yüzleşmek-
te, hareket örneğimiz Almanya’nın bir göçmen ülkesi (Einwanderungsland) olduğu 
gerçeği ifade edilmektedir. 

İslam’a göre çok dinlilik ve çok kültürlülük yadsınır bir husus değildir (Karal, 
1943: 215).3 Çünkü dinin ana kaynağı Kur’ân’ın kendisi çoğulculuğa imkân tanıyan 
bir yaklaşımla, bu farklılıkları gayet doğal görmektedir. Allah, insan tabiatındaki 
farklılaşmayı kavganın nedeni değil, anlaşmanın öncüsü ve ortak paydası olarak 
göstermekte ve şöyle buyurmaktadır: “...birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere 
ve kabilelere ayırdık…” (Hucurât, 49; 13). Ayrıca Kur’ân, “Rabbin dileseydi insanla-
rı elbette tek bir ümmet yapardı” (Hûd, 11; 118) buyurarak insanların farklılıkla-
rının ilahi hikmetin bir parçası olduğunu vurgulamaktadır. Müslümanların gönül 
dünyası ve medeniyet anlayışının esası da Allah’ın yarattığı her varlığı sevgi ve şef-
katle kucaklamayı, kendileri için istediğini başkası için de istemeyi emretmektedir 
(Buhârî, “İman”, 7; Müslim, “İman”, 71). Nitekim bunları sözde bırakmayıp fiilen 
uygulamaya çalışan Hz. Muhammed (as), Mekke’den Medine’ye hicretiyle birlikte 
“Medine Vesikası” adı altında orada yaşayan farklı din mensuplarıyla ortak bir söz-
leşme imzalamıştır. Yine İslam toplumunun sekiz asırlık (711-1609) Endülüs Eme-
vi, üç asırlık Sicilya, altı asırlık Osmanlı devlet tecrübesi, Müslümanların çoğulcu 

2 Almanya’daki farklı ulus evliliklerinin oranı 1950 yılında %3,6 iken, 1997 yılı itibariyle % 12.7’ye 
yükselmiştir.

3 Ömer Lütfü Barkan’ın 1520-1566 yıllarına ait naklettiği bir nüfus istatistiğine göre; ülke nüfusu yak-
laşık 12 milyon civarındadır. Bunun %58’i Müslüman, %41’i Hristiyan, %054’ü ise Yahudi’dir. 1831 yı-
lında yapılan sayımda bu oran büyük ölçüde değişmemiştir. Rumeli’de yaşayan halkın yaklaşık %38’i 
Müslüman, %60’ı Hristiyan; Anadolu’da ise %83’ü Müslüman, %15’i ise Hristiyan’dır. Balkanlar, Ana-
dolu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinden; Türk, Yunan, Sırp, Bulgar, Romen, Ermeni, Arap gibi 
uluslar; Müslüman, Ortodoks, Katolik, Yahudi gibi cemaatler; Türk, Rum, Bulgar, Sırp, Hırvat, Karadağ-
lı, Boşnak, Pomak, Arnavut, Çingene, Romen, Macar, Ermeni, Gürcü, Süryani, Arap, Kıpti ve Habeşliler 
toplumda en dikkat çeken gruplardır.
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bir toplumda birlikte yaşama adına önemli ilkeler barındırmaktadır.4 Buhara’dan 
Bağdat’a, Isfahan’dan İstanbul’a, Kahire’den Kurtuba’ya, Bursa’dan Bosna’ya bu tür 
örnekleri görmek mümkündür. 

Aynı tecrübeyi Batı/Hristiyan dünyasında bu denli görmek pek olanaklı değil-
dir. Kıta Avrupa’sında çok dinli hayat tarzının geçmişi aktif anlamda 19. Asrın ikinci 
yarısına tekabül etmektedir. O nedenle ilim, siyaset ve din adamları de	 facto du-
rumdan hareketle birlikte yaşama, entegrasyon, din-kültür ve medeniyetler arası 
ilişkiler gibi konuları gündemlerine almakta, sorun ve çözüm yolları üzerine bir-
takım fikirler yürütmektedir (Komisyon, 1997).5 Ne var ki son birkaç yıldır Fransa, 
Hollanda, Avusturya gibi ülkelerde aşırı sağcı partilerin başını çektiği gruplar kendi 
ülkelerindeki yabancılarla ilgili uyum/uyumsuzluk adına kaygı verici söylemlerde 
bulunmaktadır. Dolaysıyla son yıllarda Avrupa’da yükselen ve iktidara gelen aşı-
rı sağ hükümetlerin icraatları İslam karşıtlığını körüklemekte, “İslamofobi” argü-
manını ön planda tutarak oy devşirme yoluna gitmektedir. Bu durumda İslamofobi 
modern anlamda Almanya, Avusturya ve Hollanda’da faşizan bir tutumla onun ka-
lıntısı Avrupa merkezli etnik bir bilinçle, Fransa’da daha çok laiklikle, İngiltere’de 
ise kültürel boyutla ilişkilendirilip Müslümanlara karşı var olan tarihsel öfkeyle de 
birleşip İslam’ı ötekileştirmenin aracı halinde tedavüle sokulmaktadır. 

2. Problemin Tarihi ve Güncel Seyrine Kısa Bir Bakış  

Sözcüklerin anlamı üzerindeki ikilikler insanlar arasındaki sürtüşmelerin artma-
sına neden olmaktadır. Eğer aynı kelimeden çok farklı anlamlar anlaşılıyorsa orada 
sağlıklı bir iletişimden söz etmek mümkün değildir (Emiroğlu, 2004: 89). Batı'da bazı 
çevrelerin İslam dinini kan, kılıç, terör ve şiddetle eşdeğer görmesi, Müslümanları eği-
tim seviyesi düşük, kadın karşıtı, uyuma namüsait bireyler olarak nitelemeleri az rast-
lanan bir husus değildir. Katolik Kilisesi’nin en üst otoritesi Papa XVI. Benedikt’in 12 
Eylül 2006 yılında Almanya/Regensburg’ta İslam aleyhinde yaptığı konuşma zihinler-

4 Katolik dünyasının dini/ruhani lideri Papa Francis, 5-9 Mart 2021 tarihleri arası Irak’ta yaşayan ve 
sayıları dört yüz bin kadar olan Hristiyanlığın farklı mezheplerine mensup cemaatini ziyaret edip 
onlara ayin düzenleyebilirken, sekiz asır İber/Endülüs’te hüküm sürmüş Emevîlerden kalan Katolik 
İspanya’da bugün Müslümanları ziyaret edip onlarla konuşma imkânı var mıdır?

5 Bu bağlamda Friedrich Ebert Vakfı 81 no’lu bir kitapçıkla entegrasyon konusunu genişçe ele alıp başta 
politikacılar olmak üzere konun olumlu seyretmesi yönünde tekliflerde bulunmaktadır. Öncelikle her 
iki tarafa sorumluluk düşmekle birlikte siyaset, hukuk, kültürel ve sosyal alanda sorunların giderilme-
si noktasında bazı yapıcı teklifler sunulmaktadır. Çoğunluk ile azınlık arasındaki kültürel açmazların 
giderilmesi, entegrasyon çatışmalarının ortadan kaldırılması noktasında bazı düzenlemeler yapılma-
sı önerilmektedir.
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deki tazeliğini korumakta, aynı Papa: “Elbette kutsal olan şeylere saygı duyulmaksızın 
var olunamaz. Bu doğal olarak diğerinin kutsalına da saygıyı içermelidir. Bir toplumun 
kaderi her zaman yaratıcı bir azınlığa bağlıdır” diyerek paradoksal bir söylemde bulun-
maktadır (Ratzinger, 2005: 32-33).

Geçmişi Hristiyan Orta Çağına kadar gidecek olan İslam karşıtlığından mülhem Av-
rupalı insanların muhayyilesinde İslami değerler demokrasi ve insan haklarıyla örtüş-
memektedir. Bu nedenle olsa gerek bir anlamda genele tercüman sadedinde Bernard 
Lewis, Hristiyanlığın geçirdiği reformasyonla yaşadığı dönüşüm ve değişimi İslam’ın 
da yaşaması gerektiğine dair birtakım fikirler ileri sürmektedir (Lewis, 2004: 475). 
Nitekim Almanya’da Suriye asıllı Alman vatandaşı Bassam Tibi ve Avusturya’da ben-
zer ilim adamlarının başını çektiği “Euroislam/İslam europaeischer Praegung” projesi 
bunu teyit etmektedir. Buna ilave olarak neredeyse hiçbiri ilahiyatçı olmayan ve müte-
deyyin bir hayat sürmeyen Neo-oryantalist söylemlerle stereo tip Müslüman işbirlikçi 
seküler yazar-çizerler, Pierre Vogel gibi şiddet dili kullanan Alman mühtediler de aynı 
amaca yönelik tavır sergilemektedir. 

Gelinen aşamada Müslümanlar 20. yy’ın ikinci yarısından itibaren Yahudiler, 90’lı 
yıllar soğuk savaş sonrası dağılan Sovyetler Birliği akabinde tehdit kızıldan yeşile dö-
nüşmüş Müslümanlar Avrupa’nın yeni “ötekileri” görülmüş cami, minare, ezan, cenaze 
defni, helal kesim, başörtüsü gibi sembollerle İslam’ın görünürlüğü dahi tartışma ko-
nusu haline getirilmiştir. 

Probleme giden yolda bir diğer sebep, Avrupa’da Müslümanlar hakkında bazen 
yanlış ve eksik anlamadan kaynaklanan dezenformasyon, bazen de kimi çevrelerin ka-
sıtlı tedavüle soktukları algılardır. Bunun doğal sonucu Avrupa toplumu bilinçaltında 
İslamofobik, hayali bir tehdit ve potansiyel suçlu bir Müslüman tipiyle karşılaşmakta-
dır. Bu bapta Edward Said (ö. 2003) doğru bir tespitin altını çizer: “İslam, Batı için her 
zaman özel bir ‘tehditin’ temsilcisidir” (Said, 2015: 13-14).

Daha yakın bir döneme yaklaşıldığında Batı’da Müslümanlara yönelik İslamofobik 
tavırların ABD’de vuku bulan 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra yoğunlaştığı gözlem-
lenmektedir. Ardından Madrid ve Londra metrolarındaki bombalı saldırılar, Hollan-
da’da Theo van Gogh’un öldürülmesi, 2005 yılında Danimarka’da Jyllands Posten gaze-
tesinde yayımlanan 12 adet Hz. Muhammed aleyhindeki karikatür, nihayet 2015 yılında 
benzer amaçlı Paris’te yayım yapan Charlie Hebdo dergilerinin provokatör yayımları 
durumun daha da artmasına sebebiyet vermiştir. Nitekim bu veriler EUMC (Avrupa 
Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi) raporunda açıkça ifade edilmekte, 
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Müslümanların çalışma şartları, eğitim, barınma gibi konularda ciddi bir ayrımcılığa 
maruz kaldıkları vurgulanmaktadır6.

Hâlihazır İslamofobik davranışlar konusunda işin bir diğer boyutu İslam hakkın-
daki tümelci ve ön yargılı yaklaşımların belirli baskı gruplarınca yapılması ve yayılma-
sıdır. Sayıları az ancak sesleri gür çıkan ve gittikçe taraftar bulan bu gruplar provokatif 
eylemler yapmaktadır. Başta adı geçen ülkeler olmak üzere marjinal gruplar tarafından 
başlatılan İslamofobik tavırlar gittikçe merkeze doğru evrilmekte ve bu durum devlet 
eliyle kurumsallaşma trendi göstermektedir.  Buna karşın sağduyulu bazı siyasetçiler 
ve Kilise yetkilileri daha ılımlı bir profil çizmektedir. Bu bapta 2009-2010 yılında Al-
manya Evanjelik Kilisesi’nin (EKD) Başkanı Margot Kaessmann, “Bütün Müslümanları 
Batı karşıtı görmek yanlıştır. Bunların sayıları oldukça azdır” (Kaessmann, 2011: 20) 
sözleriyle tümelci yaklaşımı tasvip etmediğini söylemektedir. Bahse konu gruplar sa-
dece anti-İslam değil yeri geldikçe anti-Semitik ve anti-Hristiyan söylemlerde bulun-
makta bir sakınca görmezler. O halde, gelinen aşamada problemin bir boyutu hâkim 
toplumun uyum (entegrasyon) anlam ve algılamasında, diğer bir boyutu İslam’ın kendi 
mensuplarınca dinin yanlış tasvir ve tasavvurunda yoğunlaşmaktadır. Kısaca proble-
min tarihi seyri, arka planı ve tespitini bu şekilde yaptıktan sonra şimdi Avrupa’da/
Almanya’da İslam olgusu, Müslüman/Türk imajı ve yaşanan bazı olumsuz örneklere 
değinmek gerekir. 

3. Avrupa’da İslam Olgusu 

Avrupa’nın İslam veya Müslümanlarla karşılaşması genelde üç safhada ele alınır: 
Bunlardan ilki Müslümanlarla çatışma, münazara, münakaşa ve kolonyalizm üzerine 
kurulu bir iletişim sürecidir. İkinci safha, birinciye oranla kısmen daha olumlu seyret-
miş bu defa İslam’ın tanınması ön plana çıkmış ve Batılılar bu devrede oryantalistik bir 
faaliyetle epistemik zeminde İslam’ı “çözümleme” aşamasına girmiştir. Üçüncü aşama 
ise ontolojik bir yaklaşımla Müslümanları kültürel, antropolojik, sosyolojik zeminde 
araştırma ve onları daha yakından tanıma şeklindedir. (Yılmaz, 2010: 485) Şüphesiz 
konunun tarihi sürecini bu kısa yazıda uzun uzadıya anlatmak mümkün değildir. 

1950’li yıllarda Avrupa’da 800 bin Müslüman mevcutken, bugün 30-35 milyonu 
aşkın bir kitle bulunmakta, bu da yaklaşık Avrupa nüfusunun %5’lik kesimine tekabül 
etmektedir. Tahminlere göre 2050 yılında Müslümanların Avrupa’daki nüfus oranı %20 
den fazla olacaktır. Her yıl bir milyon kadar Müslüman Avrupa’ya göç etmektedir. Bir 
fikir vermesi noktasında örneğin Almanya’da yaşayanların 1/5’i yabancı kökenlidir. Bu 
ise toplumun yaklaşık %18,4 üne karşılık gelmektedir. Almanya’da İslamlaşma trendi 

6 http://fra.europa.eu/fraWebsite/material/pub/muslim/EUMC-highlights-TR.pdf (Giriş: 08.3.2021)
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bu hızla devam ederse XX. yüzyıl sonlarında yaklaşık altı milyon Alman’ın Müslüman 
olacağı, bunun halkın1/10’una tekabül edeceği, bu nedenle Alman halkının İslamlaş-
ma korkusu çektiği dile getirilmektedir (Spuler-Stegemann, 1988: 45). Eğer anketler 
gerçeği yansıtıyorsa, yine Avrupa’da Müslümanların doğum oranlarının, Müslüman ol-
mayanlara göre üç kat daha fazla olduğu belirtilmekte, bu rakamlar doğal olarak daha 
şimdiden İslam’ın din itibariyle bu kıtada Hristiyanlıktan sonra ikinci konumda bulun-
duğunu göstermektedir. 

Gözle görünür oranda Müslümanlarla yüzleşen Avrupa toplumu gelinen aşamada 
bu tür bir çoğulculuk tecrübesi yaşamış değildir. Çin ve Hindistan’da 1300 yıllık çoğul-
culuk geleneği, Anadolu coğrafyası/ Kapadokya Bölgesi’nde Hristiyanlığın iki bin yıllık 
tarihi bir geçmişi varken, buna mukabil Avrupa’da İslam’ın aktif geçmişi sadece yetmiş 
yıldır. Nitekim bu durumu İsveç’li bir bilim adamı: “İsveç’te Müslümanlık yeni bir olgu-
dur. Müslümanlar yasal olarak eşit ama uygulamada farklılıklara maruz kalmaktadır. 
Bu, bilgi eksikliğinden mi, dili iyi bilememekten mi, ya da işsizlikten mi kaynaklan-
maktadır, buna kolay cevap vermek zordur. Bütün bunların Müslüman olmaktan kay-
naklandığı da söylenebilir ama tek sebebe indirgemek doğru değildir” (Fiedner, 2008: 
220) sözüyle betimlemektedir. 

İşin bir diğer boyutu artık bu ülkelerde doğan üçüncü ve dördüncü hatta beşinci 
kuşaklar, siyaset, ticaret, spor, eğitim vb. sahalarda artık daha etkindir ve pek çoğu da 
bulunduğu ülkenin vatandaşıdır. Zaten bu kuşaklar kendilerini “Avrupa/Alman vatan-
daşı Müslümanım” diye tanımlamaktadır. O halde, Müslümanlar bundan böyle bu kıta-
nın yabancı/misafirleri değil yerleşik/ev sahibidir. Bu anlamda Müslüman Türklerin 
yoğunluk teşkil ettiği Almanya ayrı bir önemi haizdir.  

4. Almanya’da Müslüman/Türk İmajı ve Yaşanan Bazı Olumsuz Örnekler

Şüphesiz genelde Avrupa özelde Almanya’da İslam’a/Türklere karşı oluşturulan 
ön yargının tarihi seyrini, düşünsel arka planını Protestan Kilise kurucusu Luther’e (ö. 
1546) kadar götürmek mümkündür. Bunda Osmanlı’nın Viyana kuşatması önemli bir 
etkendir. Nitekim Hasan Nedvi 24 Ekim 1964 yılında Berlin’de bir konferansta bu ger-
çeğe atıfta bulunmakta ve şöyle demektedir: “Avrupa’nın İslam’a uzak kalmasının bir 
sebebi bu milletin İslam’ı sadece Osmanlı zaviyesinden bakarak değerlendirmesinden 
kaynaklanır. O zaman Avrupa kıtasında İslam’ın resmi mümessili Osmanlılar idi. Os-
manlılar kendileriyle savaşmış ve birçok beldeyi fethetmiştir. Eğer büyük bir Avrupa 
devleti Müslümanlığı kabul etseydi, Doğu Batı tarafından sömürülmüş olmazdı” (Ned-
vi, 36). Bu zatın bahse konu tezi ayrı bir çalışma konusudur.
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Alman Oryantalizmi üzerine bir çalışma yapan Öztürk, Özyurt’tan alıntıyla, olum-
suz Türk imajının din düşmanı ve Hristiyanlık için bir tehdit biçiminde ortaya çıktığını, 
kişiler içinse korku uyandırdığını nakletmektedir (Öztürk, 2000: 19). Aynı yazarın Al-
man çocuk edebiyatı üzerine çalışmalarda bulunan Özyer’e dayanarak verdiği bilgiye 
göre, Türkler “Genel olarak hor görülen, içinde bulunduğu topluma entegre olamayan, 
siyah saçlı, siyah gözlü, koyu tenli olarak resmedilen Türk işçi çocuğudur. Türkler en-
tegre olmaya karşı dirençli, problemli, tehlikeli ve fakirdir. Türkiye’dekiler ise her an 
Almanya’ya akın etmeye hazır bekleyen kitlelerdir. Türklerin tek olumlu tiplemesi mi-
safirperver olmalarıdır. Bu sebeple Türk bir ‘yabancı’ olarak artık ‘ötekidir’, küçüm-
seyici, aşağılayıcı, dışlayıcı ön yargıların hedefidir. O en azından entegre, yani asimile 
edilmelidir (Öztürk: 20, 24, 31). 

Katolik ve Evanjelik Kilise kurucu veya en üst düzey temsilcisi Luther (ö. 1546) 
ve Papa XVI. Benedickt, Müslümanlar hakkında nefrete dayalı ön yargılı söylemlerde 
bulunurken, onların alt birimleri olarak bugünkü temsilcileri daha ılımlı bir dil tercih 
etmektedir. Bu bağlamda her iki Kilise, ülkede yaşayan Müslümanlarla sağlıklı ileti-
şim kurmak için müstakil kitapçıklar hazırlayarak dindaşlarını bilgilendirmektedir. 
Evanjelik Kilise Başkanlığı tarafından “Zusammenleben	mit	Müslimen	in	Deutschland”	
ve	“Was	jeder	vom	İslam	wissen	muss”	adlı iki adet kitap yayımlanmıştır. Birinci el ki-
tabında, “Müslümanlar bizim toplumumuzun bir parçasıdır. Onlar toplumsal hayata 
aktif katılım sağlarlar. Birlikte yaşama sorumluluğumuzu bilip düşmanca tavırdan sa-
kınmalıyız. Alman Anayasası’nın 4. Maddesi 1 ve 2. Fıkrası Müslümanlar için de din 
özgürlüğü garantisi vermektedir” denilirken, ikinci kitapta her ne kadar hiçbir Batı 
ülkesi başaramasa da yabancıların gerçek uyumunun ancak din ve kültürel kimliğin 
muhafazasına imkan sağlaması gerektiği vurgulanmakta, Kilisenin Müslümanlar için 
sadece sosyal haklar değil, aynı zamanda dini ve kültürel yaşam formlarının da temin 
edilmesine yardımcı olması gerektiği belirtilmektedir. (Komisyon: 1996, 134-135). 
EKD Başkanı Margaret Kaessmann, yabancılara yönelik hazırladığı İncil’den iktibasla 
(İbranilere Mektup: 13/2) “Vergesst	die	Gastfreundscahft	Nicht!” (Yabancılara Misafir-
perverlik Göstermeyi Unutmayın) adlı kitapçıkta Müslüman/Türkler hakkında iyimser 
şeyler söyler: “Artık Almanya’nın bir göçmen ülkesi olduğu (Einwanderungsland) ger-
çeği unutulmamalıdır. Eğer ekonomik ve sosyal politik açıdan belli bir seviyeye gelmek 
istiyorsak, yerel halkta az çocuk ve gittikçe zayıflayan iş gücünü de dikkate alarak ya-
bancı göçmenlere ihtiyacımız var. Türk ebeveynler çocuğunun iyi bir eğitim almasını 
istiyor. Ancak Alman okul sistemi, neler yapılması gerektiğini bilmiyorlar. Bu bilgisizlik 
onları hayal kırıklığına ve ümitsizliğe sevk ediyor. Bu durumda entegrasyon nasıl ger-
çekleşir?” (Kaessmann, 28).
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Almanya’da İslam’a karşı ön yargı, yanlış tasvir ve tasavvurların varlığını bilen bir 
grup akademisyen Köln Üniversitesi Oryantalistik Bölümü Öğretim üyesi Abdülcevad 
Falaturi (ö. 1996) başkanlığında geniş çaplı bir çalışma yapmıştır. On iki yıl süren ve 
alanında uzman kişilerin görev aldığı projeye göre tüm eyalet Alman ortaöğretim okul-
larındaki kitaplar taranmış İslam dini ile ilgili gerçeğe uymayan çok sayıda yanlış bilgi 
tespit edilmiş, bunların doğruları belirtilmiştir. Bu çalışma önce Almanya çapında daha 
sonra tüm Avrupa bağlamında ele alınmış ve altı cilt halinde yayımlanmıştır (Falatu-
ri-Tworuschka, 1992: 13-49).7 Şimdi biz, İslamofobik davranışlar konusunda belli bir 
fikir vermek amacına matuf Almanya’da yaşanan bazı örnekleri kronolojik olarak sun-
mak istiyoruz: 

2010 yılında Almanya Dışlayıcılıkla Mücadele Başkanlığı’nın (Antidiskriminierun-
gsstelle) desteği ile Bamberg Üniversitesi tarafından yapılan ve Mario Peucker tarafın-
dan hazırlanıp sunulan 88 sayfalık bir rapora göre Müslümanlara karşı dışlayıcı tavır 
ve hadiselerin dokümanı yapılmıştır.8

2016 yılında Linz Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada ayrımcılık, dışla-
yıcılık ve dezavantaj durumuna dikkat çekilmiştir.9 Der Tagesspiegel adlı derginin ha-
berine göre, yine aynı yıl yapılan kamuoyu araştırmalarında Alman toplumunun %60’ı 
İslam’ı ve Müslümanları tehlikeli ve Batı değerleriyle uyumlu olmadığını söylemiştir. 
%90 gibi bir oran İslam’ın bu toplumdaki etkisini arttırmakta olduğunu, bunun Alman 
kültür, dili ve hayat tarzının yozlaşmasına yol açacağına inandıklarını ve önüne geçil-
mesi gerektiğini düşünmektedir (Neu ve Pokorny, 2017: 10).

2019 yılında Bertelsmann-Stiftung tarafından yapılan bir ankete göre her iki Al-
mandan biri İslam’ı tehdit olarak gördüğünü söylemiştir. Bu oran hayatında hiçbir 
Müslümanla ilişki kurmamış kişiler arasında daha yaygındır. Bu rakam Doğu Almanya 
kesiminde %57 seviyesine kadar çıkmaktadır. Aynı ankete göre Doğu Almanya’da yaşa-

7 Katolik ve Protestan din adamları, tarih ve coğrafya öğretmenlerinden oluşan toplam 35 öğretim üye-
si ve ilmi bir heyet tarafından yapılmıştır. Burada başlıca İslam, Allah, insan, Kur’ân, Muhammed, üm-
met, İslam devleti, İslam hukuku, kadın, cihat, İslam ve azınlıklar, misyonerlik ve fundamantelizm gibi 
başlıklara değinilmiştir.

8 http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/
expertise_diskr_aufgrund_islam_religionszugehoerigkeit_sozialwissenschaftlich.pdf?__blob=publica-
tionFile (Giriş:9.3.2021)

9 “Sandra Bauer” adıyla yapılan iş müracaatında Alman işverenlerin başvuruyu kabul oranı %18,8 iken, 
aynı şahsın bu defa “Meryem Öztürk” adını kullanarak yaptığı başvuruda geri dönüşüm %13,5’a düş-
mektedir. Meryem Öztürk başörtülü resmiyle müracaat ettiğinde oran bu defa %4,2 de kalmaktadır. 
Bkz. https://www.tagesspiegel.de/wissen/wiarda-wills-wissen-echte-chancen-fuer-junge-musli-
mas/21177076.html (Giriş: 5.3.2021)



Avrupa’da Entegrasyon ile Asimilasyon Arasında Tercihe Zorlanan Müslümanlar

166

yanların %30’u, Batı'dakilerin %16’sı yanlarına Müslüman bir komşu istememektedir. 
Müslümanlara oranla Yahudi, Hindu ve Budistlere karşı ön yargı 1/3’e düşmektedir. 10

2020 yılında aşırı sağ gruplar tarafından ülke çapında Müslümanlara yönelik 900 
olay vuku bulmuştur.11 İslamofobik suç tasnifi ise ilk defa 2017 yılından sonra kayıt 
altına alınmıştır.12 Bizzat tanık olduğumuz iki örnekle konuyu somutlaştırıp bu bahsi 
kapatmak istiyoruz.

Türkiye’de yaklaşık on sene kadar çalışmış Evanjelik üst düzey dini bir temsilcinin 
ezanın hariçten okunmasına karşı çıkış nedeni oldukça dikkat çekicidir.  Ona göre Kili-
se çanı sadece sesten ibaret olup bir mesaj vermezken, ezan Tanrı’nın tekliğini, namaza 
ve kurtuluşa davet etmektedir. Sokakta yürürken torununun kendisine bu mesajı ter-
cüme talebi karşısında ne söyleyeceğini bilemeyeceğini, kendilerinin teslise inanırken, 
ezandaki Tanrı’nın birliğini izah etmekte zorlanacağını ve bu durumun kendileriyle çe-
lişeceğini söylemiştir. 

1998 yılında Bonn/Bad Godesberg semtinde Yaşlılar (Senioren) Kulübü tarafın-
dan organize edilen “İslam Almanya’nın Geleceği için Tehlike mi?” adlı bir konferansa 
konuşmacı olarak çağrılan Evanjelik Bayan papaz Neumayer müspet bir İslam imajı 
çizmiştir. Bu durumu içselleştiremeyen yaşlı bir bayan ayağa kalkarak, sert bir ses to-
nuyla televizyonda bir hocanın naklettiği hadisi (fıtrat hadisi) duyduğunda bir haftadır 
uyuyamadığını belirtmiş, buraya Müslümanları övmek için mi geldiniz? diyerek tepki 
göstermiştir. Yaşlı bayan devamla, Peygamber’in ‘bütün doğan çocukların Müslüman 
olarak doğduğunu’ söylemesini bir türlü anlayamadığını, demokrasi, insan hakları, din 
ve vicdan özgürlüğünün bulunduğu Almanya’da doğacak neslinin dahi Müslüman ola-
rak görülmesini, onların geleceğinin ipotek altına alınmasını kabul edemeyeceğini ve 
böyle söyleyen bir peygamberin ümmetiyle aynı ortamı paylaşamayacağını beyan et-
miştir. 

10 https://www.tagesschau.de/inland/islam-studie-bertelsmann-stiftung-101.html
 (Giriş: 5.3.2021)
11 Federal İçişleri Bakanı‘nın mecliste Die Linken Milletvekili Ulla Jelpke‘nin sorusuna verdiği yanıtta 

ülke çapında Müslümanlara yönelik 900 olay vuku bulmuştur. “Neuen Osnabrücker Zeitung” (NOZ) 
adlı gazete haberine göre bu durum 2018 yılında 814, 2019 yılında 884, 2020 yılında 901‘e yüksel-
miştir. Milletvekili, Müslümanlara karşı tedbirlerin sadece sözden ibaret kalmamasını, bir an önce 
Antidiskriminierung yasasının yürürlüğe sokulmasını talep etmiştir. https://www.presseportal.de/
pm/58964/4832350

12 Federal İçişleri Bakanlığı , “Siyasi Motive Suçlar” (PMK) hakkındaki 2018 yıllık raporunda, yüzde 
92,3’ü PMK hakkı olan 910 suçu İslamofobik olarak sayıyor. https://taz.de/Angriffe-auf-Kopftuchtra-
egerinnen/!5619662/ (Giriş: 6.3.2021).
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Bu durumda uyum nasıl olacaktır? Batı uyumla neyi kastetmektedir? Müslümanla-
rın uyuma tepkisi nedir? Mevhum korkuyla yaşayan insanların bundan kurtulmasında 
Müslümanlara düşen görevler nelerdir? sorularına makul bir cevap bulmak gerekecektir.

5. Batı’nın Entegrasyon Anlayışı

Hristiyanlığın oluşturduğu milli değer yargılarının Avrupa için önemi ne ise, ge-
leneklerine bağlı Müslüman göçmenler için de durum aynıdır. Şahsi kanaatimiz Avru-
pa’nın bu konudaki en büyük yanılgısı beraber yaşadıkları göçmenleri geldikleri ül-
keler üzerinden değil, din üzerinden bir tanımlamaya gitmesidir. Hâlbuki dünyadaki 
diğer insanlar gibi Müslümanların da belli bir eğitim seviyesi, belli bir etnik kökeni, 
farklı din anlayışları vardır. Örneğin İngiltere’deki Müslümanların çoğunluğu Hint-Pa-
kistan ve Afrika kökenli iken, Fransa’da Mağrip ve Cezayir asıllı, Almanya’da Türkler-
den oluşmuş bir yapı söz konusudur (Yılmaz, 2010b,183).

Müslümanlar bir taraftan yabancılaştırılma korkusuyla kendi kültüründen koparı-
lıp asimile tehlikesini taşırken, diğer taraftan bilinçli bir yabancılaştırılma siyasetiyle 
karşı karşıyadırlar. Avrupa artan Müslüman nüfus karşısında entegrasyon adı altında 
asimile politikası takip etmekte, dolaysıyla Müslümanlar asimile-entegre arasında sü-
rekli bir gerilim yaşamaktadır.

Entegrasyon noktasında Batı’nın yanılsama parametrelerinden biri kendi iddiala-
rına göre, göçmenlerin İslamîleşmesi meselesidir. Hâlbuki Müslüman ülkelerden gelen 
pek çok göçmen için din, dindarlık ve dini kurallara bağlılık, yeni topluma yönelik bir 
protest tavır değil, vatanından ayrılışın ve hasretin bir nebze dindirilişinin aracıdır. Ül-
kelerinde gayet doğal ve sıradan bir Müslümanlık yaşayan bu insanlar, Avrupa’da uzun 
bir süre kimlik bunalımıyla karşılaşmışlar, bu nedenle dini, bu kimliğin korunmasında 
kendisine sığınılacak emin bir liman görmüşlerdir. Avrupalılar ise Müslümanların din-
lerine olan bağlılığını büyük oranda entegrasyona engel saymışlardır. Madde ve birey-
selliğin ön plana çıktığı, komşuluk ve aile ilişkilerinin oldukça zayıfladığı, seküler hayat 
düzeni ve kapitalizmin revaçta olduğu Batı’da insanların manevi ve ruhi ihtiyaçlarını 
gidermek, iç huzurunu sağlamak için bir takım farklı oluşumlara meylettikleri yadsı-
namaz bir gerçektir. Halbuki araştırmalar, kişinin mutaassıp olmadığı sürece ne kadar 
çok dindar ise o kadar toleranslı olduğunu göstermektedir.13

Entegrasyon duruşunda Batı’nın bir diğer açmazı değişimi sadece Müslümanlar-
dan beklemesidir. Haddi zatında bu tebliğin anahtar kavramlarından biri olan uyum 
sosyolojik bağlamda çift taraflı anlaşılması gereken bir fenomendir. Farklı ilim dalla-

13 http://www.sueddeutsche.de/politik/920/311840/text/, (Giriş: 26.9.2008).
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rına göre farklı uyum (entegre) tanımı yapılabilir. Ancak toplumsal manada tek taraflı 
bir uyumdan bahsetmek mümkün değildir. Nitekim Peter Graff; “Çoğunluk artık sadece 
‘ulus’ olarak değil, aksine azınlığın kamu yaşamına katılması konusunda sorumluluk 
üstlenmeli ve karşılıklı saygıya dayanan geleceğe yönelik birlikte yaşama zemini oluş-
turulmalı ki entegre gerçekleşebilsin” (Graff, 2005: 251-252) der.  Bir diğer Alman ya-
zar, “Çoğunluğu teşkil eden toplumun, Müslümanları entegre etmeye ve onları içlerine 
alıp almamaya net bir cevap vermeleri gerekir” (Khoury, 2001: 151) diyerek çift taraf-
lılığa dikkat çeker. Bir taraftan “entegre olmuyorlar” diye Müslümanlar suçlanırken, 
diğer taraftan uyuma adapte olmayı yeğlemiş insanları dışlayıcı, ötekileştirici ve get-
tolaşmaya mahkûm edici bir politika izlemek Batı adına çifte standart ve gayri samimi 
bir davranış olsa gerektir. Zaten toplumda insanlar karşılıklı bir etkileşim ve dönüşüm 
yaşarlar: “Medeniyetler ne bütünüyle değişmeden kalabilir ne de her tür dış etkiye açık 
ilanihaye varlığını sürdürebilirler” (Kalın: 34).

Sıkça ifade edildiği gibi her ne kadar Avrupa’nın hâkim kültürel ve ruh dokusunu 
Antik Roma-Yunan, Hristiyanlık ve Yahudilik mirası oluştursa da yeri geldikçe bunda 
İslam mirasının payının olduğunu iddia eden ilim adamları vardır (Hunke, 2001: 12). 
Bir diğer deyişle Avrupa medeniyetinin gelişmesinde İslam’ın önemli bir yeri olduğu 
gerçeği pek çok tarihçi, sosyolog, araştırmacı ve akademisyen tarafından dile getiril-
mektedir. Bu cümleden olmak üzere iki Almanya’nın birleşme günü 3 Ekim 2010 tari-
hinde Bremen Dom Kilisesinde bir konuşma yapan ülkenin o dönemki Cumhurbaşkanı 
Christian Wullf, bu gerçeğe temas etme gereği duymuş ve şunları söylemiştir: “Hristi-
yan ve Yahudilik Almanya’ya aittir. Artık İslamiyet’te Almanya’ya aittir.”14

Uyumda karşılıklı etkileşim ve değişimin bir diğer tezahürü dini yaşama alanında 
kendini göstermektedir. Avrupa toplumlarında Müslümanların dinlerini yaşama istek-
leri ve mabetlerine olan muhabbetleri, aynı zamanda Avrupa’nın kendi dindarlıkları ve 
teolojilerini yeniden sorgulamalarına imkân hazırlamaktadır. Nitekim bu durum her 
ne kadar ateist ve aşırı sağcı kesimde memnuniyetsizlik meydana getirse de dinlerini 
yaşamak isteyen aktif ve dindar Hristiyanlar için pozitif olarak görülmektedir (Davie, 
2008, 40-41).

Avrupalıların uyuma yaklaşımı bağlamında bir diğer duruş onların karşılıklı de-
ğişim ve dönüşüme Müslümanlardan daha çok direnmeleri ve buna kendilerini hazır 
hissetmemeleridir. Avrupa kıtasında büyük bir kesimin Müslüman azınlıktan istediği 
şey tamamen kendileri gibi olmaktır. Avrupalı entegrasyondan eklemlenme, aynılaşma 
ve aynîleşme anlamı çıkarmaktadır. Bu durumda Avrupa henüz kendi toplumlarının 

14 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,721259,00.html, (Giriş: 4.10.2010).
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yanında ikinci bir “mevcut” ve “paralel” bir toplum görmeye kendilerini hazır hisset-
memektedir. Halbuki Nisbett karşılıklı dönüşümü malzemeler tek tek ayırt edilebilir 
olsa da bütünü değiştirirken kendisi de değişen güveç yemeğine benzetir: “Doğu ile 
Batı, her iki bölgenin toplumsal ve bilişsel özelliklerinin temsil edildiği, ama dönüşüme 
uğratıldığı karma bir dünyaya katkıda bulunabilir” (Nisbett, 2016: 173). Yine buna mü-
masil bir gerçeği Igmar Karlsson itiraf ederek şunları söyler: “Bir zamanlar doğudaki 
Hristiyanlar dünyasından söz ettiğimiz gibi, yakında Batı'daki İslam’dan söz etmeye 
başlayacağız” (Karlsson, 2005: 159). Hâlbuki artık Avrupa’daki Müslümanlar üçüncü 
dünya vatandaşı değil, her kesimden ve dini bakış açıları çok çeşitlilik gösteren ve çoğu 
bu ülkelerde doğmuş kitlelerden oluşmaktadır. Keza toplumda var olanı yok saymak, 
görmezlikten gelmek, ötekileştirmek potansiyel sorun alanları inşa etmekten başka bir 
işe yaramaz. Bütün buraya kadar anlatılanlardan çıkarılacak sonuç, Avrupa pencere-
sinden uyum sürecine bakıldığında artık Müslümanlar Avrupa’ya entegre olurlar mı? 
Sorusunun geride kalması gerekir. 15

Avrupa zaviyesinden uyumun engellerinden biri de azınlık çocuklarının yeterli 
Almanca öğrenememeleri, ölülerini elli yıl geçmesine rağmen kendi ülkelerine naklet-
meleridir (Başvuru Kitabı: 48-49). Ancak bu durum gelinen aşamada oldukça değişmiş 
çok iyi yabancı dil bilen kuşaklar yetişmiştir. Keza Müslümanlar ölülerini bu topraklara 
gömmeye başlamış ve bu noktada yerel belediyeler de onlara Müslüman mezarlığı tah-
sis etmiştir. 

Şüphesiz Avrupa’nın entegrasyon duruşu noktasında burada sayılan olumsuzluk-
lar yanında, az da olsa olumlu gelişmeler vardır.  Örneğin maksat ve işlevselliği tartı-
şılsa da Alman hükümeti Müslüman entegrasyonunu tartışmak için resmi bir platform 
sağlamak amacıyla 2006 yılında Alman İslam Konferansı’nı kurmuş (Deutsche Islam 
Konferenz), NRW, Hamburg ve Bremen Eyalet Hükümetleri Müslümanlara yönelik bazı 
önemli haklar tanımıştır.16 Mahallinde İslam din dersleri, din adamı ve din dersi öğret-

15 Nürnberg’te bulunan Göç ve Uyum Dairesi’nin araştırması ve Federal İçişlerinin bir raporuna göre 
Almanya’daki Müslümanların inançlı ve uyumlu olduğu, Almanya’da doğan ikinci kuşak göçmenlerin 
işçi olarak gelen ebeveynlerine göre daha çok uyum sağladıkları zikredilmektedir. Rapora göre, yine 
de Müslümanlar, diğer dini gruplara göre uyum konusunda daha zayıftır. Müslümanların yarısından 
çoğunun Alman derneklerine üye oldukları, kendi ülkeleriyle irtibatlı derneklere üye olanların sayı-
sının ise %4 civarında kaldığı ifade edilmektedir. Müslümanların %45’inin Alman pasaportu taşıdık-
larına vurgu yapılmaktadır. Müslüman çocukların karışık yüzme dersine katılma oranları 92, 2; sınıf 
gezilerine katılımları ise %90, 2 olarak ifade edilmektedir. Bu aktivitelerden uzak kalan kız çocuk-
larının oranı sadece %7. Aynı ankete göre Almanya’daki Müslüman kadınların yüzde 70’i başörtüsü 
takmamaktadır. http://www.sueddeutsche.de/,ra1l1/politik/596/473114/text/ (Giriş: 24.06.2009)

16 Bkz.http://www.pro-medienmagazin.de/themen/paedagogik/paedagogik-single/da-
tum/02/07/2009/nrw-landesweiter-islamunterricht-kommt-mit-zustimmung-der-kirchen/ 



Avrupa’da Entegrasyon ile Asimilasyon Arasında Tercihe Zorlanan Müslümanlar

170

meni yetiştirme projeleri, bazı yerlerde ezanın açıktan okunması, kubbeli cami ve mi-
nare inşa etme izinleri bu bapta sayılabilir. Avrupa’nın genelde uyumdan anladığı bun-
lar iken, Avrupa/Almanya’da yaşayan Müslümanların uyum algı ve anlayışı nasıldır? 

6. Avrupa’daki Müslümanların/Türklerin Entegrasyon Duruşu

Avrupa gündemini son yıllarda meşgul eden uyum (entegrasyon) kavramı 90’lı 
yıllardan bu tarafa daha sık kullanılmaya başlamıştır. Yarım asrı aşkın bu kıtada ak-
tif varlığını sürdüren Müslümanlarla ilgili bu konu önceleri gündeme gelmiş değildir. 
Muhtemelen ilk yıllarda her iki taraf kısa bir müddet sonra kendi yurtlarına dönüşü 
düşünmüş olmalı ki, gelecekte böyle bir sorunla karşılaşılacağı tahmin edilmemiştir. 
Ne zaman ki Müslümanlar bu kıtada kalıcılığı keşfetmiş ve yerleşik düzene geçmeyi 
kabullenmiş, sorun/suzluk da bu noktadan sonra açığa çıkmıştır. 

Yine Avrupa’daki Müslümanlar-en azından Türkler- birçok uyum sürecinden geç-
mişler, demokrasiyle yüzleşmişler, tarım toplumundan sanayi toplumuna, Müslüman 
çoğunluktan azınlık durumuna uyum sağlamışlar ve belli bir tecrübe kazanmışlardır. 
Yeni Türkiye Cumhuriyeti de köklerini Osmanlı İmparatorluğu’nun son üç yüz yıldır 
yüzünü Batı’ya çevirdiği gerçeğinden hareketle bu hedefe devam etmektedir: “1699 
Karlofça Antlaşmasından beri biz kendimizi bu kıtaya uyumladık” (Ortaylı, 2008: 111).

Avrupa’daki Müslümanların-Türkler- bulunduğu ülkeye uyum sağlamada çok bü-
yük sıkıntı çekmeyecekleri kanaatindeyiz. Bunu kendi dini otoriteleri de teyit etmekte-
dir. Şüphesiz başta metropoller olmak üzere orada yaşayan Müslüman Türkler toplum-
sal yapıya entegre olacaktır/olmalıdır. Çünkü bir Müslüman herhangi bir yerde günlük 
dini sorumluluklarını yerine getirme hürriyeti bulabiliyor, iç huzuru bir hukuk devleti 
tarafından korunuyorsa, kendisini evinde hissedecek ve bulunduğu ülkeye sadık bir va-
tandaş olarak uyum gösterecektir (Başvuru Kitabı: 49).17 Bu tezimizi doğrular örnek-

Giriş: 02.07 2009); https://www.hamburg.de/contentblob/3551370/373c79022a3cc28025f-
815d9a33d2b49/data/download-muslim-verbaende.pdf (Giriş: 11.03.2021)

17 Alman Bestelsmann Vakfı’nın yapmış olduğu bir kamuoyu araştırmasına göre Almanya’da yaşayan 
her üç Türk kökenli vatandaştan biri ülkeyi evi olarak hissediyor. Araştırmaya göre Almanya’da doğup 
büyüyen Türk kökenlilerin yarısı ise burayı vatanları olarak gördüklerini belirttiler. “Welt am Sonn-
tag” gazetesine konu olan araştırma sonucunda Türklerin yüzde 97’sinin Almanca öğrenmeyi önem-
sediklerini vurgulamalarına karşılık, araştırmaya katılanların sadece üçte biri Alman vatandaşlığını 
önemli bulduklarını ifade ettiler. Allensbach Araştırma Enstitüsü’ne göre ise ülkede yaşayan göçmen-
lerin yüzde 69’u bu ülkede yaşamaktan memnun olduklarını dile getirdiler. Göçmenlerin yüzde 58’i 
kendilerini Alman toplumunun bir parçası olarak gördüklerini belirtirken, sadece yüzde 5’i aksi yön-
de görüş beyan ettiler. Türk kökenli vatandaşlar arasında ise kendilerinin Alman toplumu tarafından 
kabul görmediklerini beyan edenlerin oranı yüzde 61 olarak belirlendi. Ekonomik krize rağmen ül-
kede yaşayan göçmenlerin yüzde 80’i çalışma ve yaşam şartlarından memnun olduklarını söylediler. 
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lerden biri Türk kökenli Müslüman gençlerin ve Diyanet Türk-İslam Birliği’ne (DİTİB) 
bağlı camilerin ilgili ülkenin hukuki ve sosyal kaide ve kurallarına azami dikkat etmesi-
dir. Nitekim Türk gençleri ve Türk camileri içinde polisiye olayların yok denecek kadar 
az olması bunun en bariz delilidir. Bu söylediklerimiz Kaessmann tarafından teyit edil-
mektedir: “Ülkede yaşayan her etnik gruba mensup Müslüman gençlerin %21,3’ü, Al-
man gençliğinin %12,6 kriminal hadiselere başvurmaktadır. Kendi ailesi içinde şiddeti 
reddeden, fanatik olmayan bir eğitimle yetişen gençler ötekine karşı daha hoşgörülü ve 
daha saygılıdır. Hatta kendi din ve ahlak dersine devam edenler daha az yabancı düş-
manı, çok din ve kültürlü yaşama daha fazla saygılıdırlar” (Kaessmann, 25-26).

Özetle, Müslümanların entegrasyon duruş ve beklentilerini en iyi izah edenlerden 
biri Bosna Müftüsü Mustafa Ceriç’tir. Çeriç bu konuda şöyle der: “Asimile ile entegre 
arası orta bir yol olmalı, insanın öz kimliğini kaybettiği ve kendi köklerinden utandığı 
asimilasyonu da bulunduğu ülkenin toplumundan koparıldığı izalosyonu da tasvip et-
miyorum. Kişi bulunduğu ülkenin yasalarına saygılı olmalı, dilini öğrenmeli, o toplum 
için faydalı olmalıdır.”18 Zaten aksini düşünmek akla ziyan bir husus olsa gerektir.

7. Genel Değerlendirme ve Sonuç

Gerek Müslümanlar olarak bizler gerekse içinde yaşadığımız toplum aynı mekân-
ları, aynı ülkeyi, bazen aynı projeyi paylaşıyor, ama her zaman aynı değerleri paylaşmı-
yor olabiliriz. Hoşgörü mevcut farklılıkları abartmadan ve sorun etmeden kabullenmek 
demektir (Bardakoğlu, 2008, 85). Birliktelik hukuk oluşturur, birliktelik sorumluluk 
oluşturur, birliktelik yeni sorunlar oluşturur ama bu çözümsüzlük anlamına gelmez/
gelmemelidir. Bu durumda, en iyi çözüm yolu azınlık ve çoğunluğun birbirini anlama-
sı/anlamaya çalışmasıdır. Bunun yaşanmış örneğini tarihte Sicilya, Anadolu ve Endü-
lüs’te günümüzde aralarında bariz sosyal ayrımcılığa rağmen kısmen ABD’de görmek 
mümkündür (İnalcık, 2005: 316). 

Avrupa/Almanya gündemini meşgul eden İslamofobi tek boyutlu değil, ekonomik, 
siyasi, dini ve kültürel pek çok boyutla ele alınması ve “farkındalık” yaratılması gereken 

Araştırmanın en ilginç sonuçlarından birisi de göçmenler ile Alman vatandaşlarının yasalara güven-
leri konusunda ortaya çıktı. Göçmenlerin yüzde 80’i yasalara güvendiklerini, Alman toplum düzenini 
takdir ettiklerini dile getirirken bu oran Alman vatandaşlarında yüzde 58’de kalmaktadır. Almanya 
Katolik Ruhani Meclisi bu örneklerin Türk göçmenlerin Alman toplumuna entegrasyon düzeyine bağ-
lı olduğuna dikkat çekerek, memleketleriyle sıkı bağlarına rağmen yaklaşık yarısının Almanya’yı va-
tan olarak gördüğü, Alman toplum düzenini takdir ettikleri, benzer anketlerle kıyaslandığında Alman 
toplumunun ortalamasından daha yüksek çıktığı belirtilir.

18 Bkz. URL: http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_25864_25865_2.pdf 
(Giriş: 10.3.2021).
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çok önemli bir sorundur. Ana hatlarıyla Avrupa/Almanya’da entegrasyon-asimilasyon 
ikilemi ve gerilimi yaşayan Müslümanların durumunu ele aldığımız bu makalede genel 
bir değerlendirme yapmak gerekirse bazı tespitleri paylaşmakta yarar vardır: 

Öncelikle uyum noktasında biri dışsal (Batı) diğeri içsel (Müslümanlar) olmak 
üzere iki nokta daima göz önünde bulundurulmalıdır: Bunlardan birincisi, çoğunluk 
azınlığın hukuki haklarını sağlamalı ve garanti altına almalı, ikincisi Müslümanlar da 
çoğunluğun hassasiyetini göz önünde bulundurmalı, içinde yaşadığı ülkenin hukuk 
düzenine ve toplumsal kurallarına riayet etmeli, ötekilere güven verebilmelidir. Avru-
pa’daki Müslümanlar sorunlarını dini argümandan hareketle değil, daha ziyade demok-
ratik hak ve hukuk çerçevesinde dile getirmelidir. Yine Müslümanlar Avrupa’da azınlık 
olarak yaşamayı, modern Avrupa toplumunun çoğulcu dini ve siyasi görüş sahipleriyle 
hoş geçinmeyi, laiklik gibi temel ilkelerini kabullenmeyi bilmeli, olanaklar ölçüsünde 
kamusal alanın tanıdığı toplumsal ve siyasal katılımcılığa rağbet etmeli veya bu imkânı 
kendileri yaratmalıdır. Bu durumda her iki tarafa yönelik bazı teklif ve tavsiyelerimiz 
olacaktır: 

a-Azınlık olarak Müslümanlar Avrupa’nın içinde yaşadığı tüm insanlarla eşit gö-
rülerek, ayrım yapılmadan, dışlanmadan muhatap alınmalıdır. Doğrusu Avrupa Temel 
Haklar Sözleşmesi’nin 22. maddesi de bunu teyit etmektedir. Buna göre, Avrupa kendi 
ırki ve mezhebi ağırlığını kabul etmekle beraber bunları bir tahakküm ve üstünlük ne-
deni saymadan içinde barındırdığı diğer toplulukların kültürel zenginliğini tanımalı ve 
bundan yararlanmalıdır. Bütün bu söylediklerimiz için genelde Avrupa sisteminin üç 
temel ilkesi tarafsızlık, hoşgörü ve eşitlik yeterlidir. Papa 16. Benedikt’in (Ratzinger) 
dediği gibi, insanlar arasında fikir birliğinin oluşması ve uyuşması zor olduğuna göre, 
bu uzlaşmanın demokratik yollarla sağlanması gerekir (Ratzinger, 2005: 71). 

b-Her iki tarafta mevcut bilinç eksikliği giderilmelidir.19 Olay kim tarafından yapı-
lırsa yapılsın evvelemirde bunun bedeli kişilerin mensup oldukları dine mal edilme-
melidir. Camilere yapılan saldırıyı bir Hristiyan gerçekleştirmişse onu akli dengesi bo-
zuk ve meczup olarak nitelendirip, Kiliseye yapılan saldırıyı İslam üzerinden hareketle 
aşırı dinci, Müslüman terörist olarak görmek objektif bir yaklaşım değildir. Keza ka-
dınlara yönelik şiddeti Müslüman yaptığında “Ehrenmord” (Namus cinayeti), aynı olay 
bu defa Hristiyan ailede vuku bulduğunda onu “Familiendrama” (Aile Dramı) şeklinde 

19 Sol Federal Meclis üyesi Christine Buchholz, polis arasında Müslüman karşıtı ve İslamofobik suçlar 
konusunda bir bilinç eksikliği gördüğünü belirtmiş politikacılar da buradaki sorunun farkında ol-
madığını vurgulamıştır. Bu şahıs 27 Haziran 2019’da Federal Meclis’e “Müslüman Karşıtı Irkçılık ve 
Almanya’daki Müslümanlara Karşı Ayrımcılık” başlıklı 19 sayfalık bir soruşturma sunmuştur. https://
taz.de/Angriffe-auf-Kopftuchtraegerinnen/!5619662/ (Giriş: 6.3.2021)
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basitleştirilmesi adil değildir. Terörün dini ve milliyeti olamaz. Terör/şiddet kimden 
gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın taraflarca kınanmalıdır. 

c-Avrupa/Almanya’da uyumu zorlaştıran engellerden birinin bu ülkenin dil ve 
kültürü hakkında yeterli bilgiye sahip bulunmayan imamlar olduğu itham ve iddialar-
dır (Kaessmann, 23-24). Kanaatimizce bu tam gerçeği yansıtmamakla birlikte, yine de 
din görevlilerinin dil yetersizliği telafi edilmeyecek bir sorun olarak görülmemeli ve 
bu sorun yetkili kurumlarımız tarafından dikkate alınmalıdır. Son yıllarda Ülkemizde 
Uluslararası İlahiyat Projesi kapsamında okuyan öğrencilerin yerel makamlarca tavzif 
edilmeleri bu alanda iyi düşünülmüş bir adımdır.

d-Doğası gereği entegrasyon için hem Avrupalılar hem Müslümanlar biraz kendi 
saf kimliklerinden vazgeçip ılımlı bir uyuma hazır olmalıdır. Tehlikeli olan şey enteg-
re adı altında asimile politikalarının uygulanmasıdır. Demokratik ve çoğulcu söyleme 
rağmen hem toplumsal hem siyasal, hem fiziki hem mobing baskıyla yüzleşen yaban-
cılar uzun vadeli bir asimilasyon projesiyle karşı karşıyadırlar. Uygulanageldiği haliyle 
entegrasyon sanki asimilasyona açılan bir kapı gibi durmaktadır. Din ve vicdan özgür-
lüğü, temel insan hak ve hürriyetlerin vazgeçilmez olduğu bir dünyada dikteyle uyum 
sağlanacağı düşünülmemelidir.  

e-Avrupa’daki Müslümanlar her yıl düzenlenen 1-7 Ekim Camiler Haftası’nı “Tag 
der öffenen Tür” (Açık Cami Günleri) karşılıklı tanışma adına fırsat bilmeli ve komşu-
larına kendilerini tanıtmalıdır. “Kişi bilmediğinin/tanımadığının düşmanıdır” atasözü-
müz bu bapta önemli uyarılar içermektedir. 

f-Avrupa ülkelerinde anti-semitizm yasalarının benzeri Müslümanlar için de uy-
gulanmalı, İslamofobinin bir insan hakkı ihlali ve nefret suçu olduğu kabul edilmelidir.

g-Batı Doğu’yu anlamanın gayreti içinde olmalı, diğerine karşı kendisini onun 
efendisi gibi görmekten, buyurgan bir dil kullanmaktan vazgeçmeli, ötekini dikte ve 
dizayn etme hakkını kendinde bulmamalıdır. Yine bununla bağlantılı olarak Avrupalı, 
Müslümanı değiştirmeye değil, onu öğrenmeye/tanımaya çalışmalıdır. Avrupa, Müslü-
manları kendi ürettiği kimlikle tanımak yerine onların ürettikleri kimlik ve bilgi üze-
rinden tanıma yolunu tercih etmelidir. Kur’ân’ın olumlu anlamda kullandığı Doğu-Batı 
(Bakara, 115) birbirinin rakibi değil, global sorunların çözümünde müşterek hareket 
edebilen mütemmim cüzler olarak görülmelidir. 

h-Avrupa, azınlığın içinde yaşadığı toplumla daha kolay entegre olması bağlamın-
da vatandaşlığa geçişin yol ve yöntemini kolaylaştırmalı ve özendirmelidir. Özellikle 
bu ülkelerde doğmuş kuşakların okullarda iyi bir eğitim alarak ileride iyi bir iş ve iyi 
bir meslek sahibi olmalarına katkı sağlamalıdır. Üstelik maneviyat ve moral değerle-
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ri garanti altına alınmış insanların, içinde bulunduğu toplumun daha fazla kalkınması 
için isteyerek ve severek çalıştıklarını ve daha mutlu yaşadıklarını bilmelidir. Doğrusu, 
Müslümanlar arasındaki yüksek işsizlik oranı, eğitimde fırsat eşitsizliği, geçim şartları 
gibi pek çok sorun, nahoş durum içinde yaşadıkları toplum vatandaşlarıyla aynı oran-
lara yaklaştırılmadığı sürece arzulanan uyumun gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. 

ı-Avrupa, İslam ve Müslümanları “terör” ile ilişkilendirmekten uzak durmalıdır. 
Batı, tek başına İslam’ı uyumun önündeki yegâne engel olarak görmemelidir. Farklı 
kültürler etkisi altında Müslümanlığını şekillendirmiş, içinde yaşadığı toplumda bir ta-
kım haksız ve yanlış uygulamalara maruz kalmış, üstelik yeterli eğitim düzeyine ulaşa-
mamış kimselerden hareketle, Müslümanları topyekûn uyum karşıtı görmemelidir. Bi-
lakis Batı eğitimi almış genç Müslümanlar-geleneğin aksine- farklılıkları kabullenmek, 
eleştiriye açık olmak, demokrasi kurallarını içselleştirmek konusunda müessir bir rol 
üstlenebilirler. Bu kuşağın Doğu ile Batı, Hristiyanlık ile İslam arasında köprü vazifesi 
göreceği, İslam’ın doğru tanıtılmasında müspet bir temsil yeteneğiyle, medeniyetler 
ve kültürlerarası iletişim kanallarının açık tutulmasına katkı sağlayacakları, dolayısıyla 
dünya barışının tesisinde önemli rol üstlenecekleri göz ardı edilmemelidir. Bu bağlam-
da Müslümanlar da Avrupa’da İslam’ın geleceğinin esasen tüm dünyada İslam’ın ge-
leceği, İslam’ın geniş kitlelere ulaştırılmasında dinin birinci dilinin artık Arapça değil 
İngilizce ’ye tahvil olduğunu bilmelidirler. 

Bütün bunlarla birlikte akademik çalışma alanımız gereği islamofobik tavırların 
azaltılmasında, daha hoşgörülü bir ortamın yaratılmasında sufi gelenek tecrübesinden 
yararlanılmalıdır. Bu bapta Annamarie Schimmel (ö. 2003) tarafından nakledilen meta-
for önemli mesajlar içermektedir. Yazara göre Fas, Hindistan ve Türkiye’de insanların 
rivayetine göre bir bölgeye yerleşme talebinde bulunan bir veli zata yerel yöneticiler onu 
içlerinde barındırabilecek yerleri olmadığını işaretle ağzına kadar sütle dolu bir kâse 
gönderirler. Veli sütün üstüne bir gül yaprağı koyarak iade eder. Bazı anlatılarda süte 
şeker de katarak, “Biz içinde yaşadığımız toplumun tadına tat katar, estetik tavırlar ser-
giler ve taşkınlık da yapmayız” demek ister. Bunun üzerine ilgili zata oturma izni verilir 
(Schimmel, 2004: 172-173). Bu bapta Avrupa, samimiyetle bu sorunu çözmek istiyorsa 
Türklerin temsil ettiği hoşgörülü dini havanın yaygınlaşmasına fırsat tanımalıdır. Kir-
man’ın ifadeleriyle söylemek gerekirse İslam’ı sade, arı-duru, basit, gösterişsiz yaşayan, 
ayakları Anadolu Türk-İslam medeniyetinde, aklı evrensellikte, tüm insanları kucakla-
yan, ötekine hoşgörülü, camiyle havranın bir arada bulunmasından rahatsız olmayan 
kendinden emin, feyzini Ahmet Yesevi’lerden, tipik bir Türk tarikinin mürşidi olan Hacı 
Bektaş-ı Veli’lerden alan, kıyısından köşesinden de olsa tasavvufla mecz olmuş, meşk ge-
celerine şahit “Türk Müslümanlığı’nın” oluşumu teşvik edilmelidir (Kirman, 2013, 58).



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

175

Sonuç olarak, öteden beri Batı/Hristiyanlığın İslam’a karşı süregelen çatışmacı re-
kabet, ön yargı ve art niyetler, açıktan veya gizli hesaplar peşinde olduğu bilinmektedir. 
Ancak karşılıklı iletişim zorunluluğunda ötekine güven telkin etme konusunda Müs-
lümanlara çok büyük görevler düşmektedir. Nitekim bu çalışmamızın dipnotlarında 
yer alan anket sonuçlarında 2000’li yılların başındaki olumlu ve uyumlu bir Müslüman 
profili mevcutken, 2020’li yıllarda yapılan anket sonuçları negatif bir görüntü sergile-
mektedir. Bu cümleden hareketle, Müslümanlar sorumluluğunu yeniden sorgulamalı 
kendilerine bir özeleştiri yapabilmelidir. Batı'da İslamofobiye rağmen her yıl milyon-
larca Müslüman bu ülkelere göçmeyi tercih ediyorsa, bunun sebepleri üzerinde uzunca 
düşünülmelidir. Yine din istismarcılarına zemin hazırlayan sebepleri ortadan kaldır-
manın yolları aranmalı, bu tür radikal oluşumlara kendi aralarında barınma imkânı 
tanımamalıdır. Keza genelde tüm dünyada özelde Batı Hristiyan toplumunda azınlık 
olarak yaşayan Müslümanlar kendi dinlerini tanıtırken kültürel ve mahalli olanı değil, 
dini ve evrensel olanı tefrik edebilecek bilince gelmeli, tebliğden öte temsile önem ver-
meli, her tür şiddet anımsatan dil kullanmaktan kaçınmalı, şekilden ziyade ahlaki bir 
yaşantıya dikkat etmelidir.  
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Kültür Savaşları ve Dinin Temsili ve Araçsallaştırılması

M. Ali KİRMAN1

1. Giriş

İslamofobi başta Batı toplumları olmak üzere tüm dünyada Müslümanlara yöne-
lik ırkçılık, ayrımcılık, ötekileştirme, asimilasyon, yabancı düşmanlığı içeren ve her 
geçen artma eğilimi gösteren politikaları, tutum ve davranışları niteleyen bir kavram-
dır (Kirman, 2010a). İslamofobi yeni bir olgu olarak nitelendiriliyor olsa da kökenleri 
Ortaçağa kadar uzanır. Daha ziyade psikolojik olduğu düşünülen İslam ve Müslüman 
korkusunun arka planında çok daha köklü tarihi, dini ve sosyolojik bir temel vardır. 
Müslümanları karalamak, ötekileştirmek, dışlamak için üretilen bir araçtır. Amaç ise 
“Müslümanlar şiddet ve terör eylemlerine bulaştığı için korku salan, korkunç varlık-
tır” algısı Batılı bilinçaltının, tarihsel ve kültürel ön yargılarının yeniden üretilmesidir. 
Aslında İslamofobi adı altında üç farklı boyuttan bahsedilebilir: İslam kaygısı, İslam 
korkusu ve İslam karşıtlığı. Bu üç boyutun sıralanışı bir anlamda İslamofobinin evrilme 
aşamalarıdır (Kirman, 2017). Anlaşılan İslamofobi başlangıçta hem İslam’dan korkma 
ve ürkme hem de Müslümanlardan çekinme ve onlardan hoşlanmama şeklinde teza-
hür eden irrasyonel bir korku iken, fobiden kaynaklanan çeşitli söylem, tutum ve tavır-
lar bütününden oluşan bir olguya dönüşmüştür zamanla. Bir diğer ifadeyle, Hristiyan 
Batı dünyasında görülen İslamofobi başlangıçta öznel bir durum iken zamanla aldığı 
görünüme bakılırsa artık bir gerçekliktir. Aslında gerçek olmayan fakat gerçekmiş gibi 
takdim edilen yapay, üretilmiş bir gerçekliktir. Bilindiği gibi tamamen algısal üretimle-
rin etkin olduğu “gerçeklik ötesi” (post-truth) olarak adlandırılan bir süreç yaşanıyor 
tüm dünyada. 

İslamofobinin yeniden üretilmesi sürecinde nelerin etkili olduğu, sürecin nasıl iş-
lediği ve hangi aşamalardan geçerek evrildiği, bunda Müslümanların payının olup ol-
madığı ayrı ayrı cevaplanması gereken sorulardır. Bu bağlamda ilk anda siyasetçiler 

1 Prof. Dr., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, makirman@mku.edu.tr
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akla gelse de özellikle Batı medyasının çok önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Bilin-
diği gibi medya, özellikle haber ve bilgi aktarırken siyasi amaçlarla gündem oluştur-
ma ve oluşturulan gündemi öne çıkarmak suretiyle sürekli gündemde tutma çabasının 
sergilendiği uygun bir zemin konumundadır (Scheufele, 2000). Anlaşılan Batı toplum-
larında İslamofobik tutum ve davranışların ortaya çıkmasına sebep olan algının gerek 
üretiminde gerekse yaygınlaşmasında geleneksel medya araçlarından yeni medyaya 
kadar her tür medya organı oldukça etkin bir rol üstlenmektedir (Aydın, Eken ve De-
reli 2019). Batı medyasında son dönemlerde yapılan yorum ve değerlendirmelerde, 
yayınlanan resim ve karikatürlerde ve/veya sinema filmleri ve televizyon dizilerinde 
çoğu zaman Hz. Muhammed’in şahsında, zaman zaman da doğrudan İslam’ı ve İslami 
sembol ve değerleri şiddet ve terörle iç içe gösterme girişimlerine sıkça rastlanmakta-
dır. Batı medya organlarında üretilen negatif stereotiplerle Müslümanların ve İslam’ın 
olumsuz temsili sonucu gündelik hayatta Müslümanlara yönelik saldırıların gelişme-
sine sebep olmaktadır (Gölcü ve Çuhadar 2017: 93-4). Günümüzde bir “İslamofobi 
Endüstrisi” oluşturulduğundan bahseden Nathan Lean, Batı medya organlarının ve/
veya yayın ağlarının İslam korkusunu besleyen popülist yayınlar yapmanın yanı sıra 
daha ziyade ideolojik ve politik odakların veya eğilimlerin etkisinde kalarak karşılıklı 
menfaat ilişkileri içerisinde olduklarını belirtir (Lean, 2015: 40-1). Anlaşılan medya 
araçları kaçınılmaz olarak araçsallaştırılmaktadır (Karslı, 2016).

Bu çalışmada Batı medyasında görülen durumun bir benzerinin Türk medyası için 
de geçerli olup olmadığı tartışılacaktır. Bu çalışmada, dünyada İslamofobik tutum ve 
davranışların başlangıcı olarak kabul edilen 11 Eylül 2001 tarihinden itibaren geçen 
yirmi yıl zarfında yayınlanmış ve/veya yayınlanmakta olan dört dizi filmin içerik anali-
zi yapılmak suretiyle bazı değerlendirmeler yapılacaktır. Bu diziler şunlardır: Çocuklar 
Duymasın, Elveda Rumeli, Kertenkele ve Maraşlı.

2. Türk Toplumunda Medya ve Din İlişkisi

Yeni medya ile birlikte kitle iletişim araçlarının önemli bir kısmının geleneksel 
kategorisinde değerlendirildiği bilinmektedir. Ancak televizyon bunun bir istisnası ol-
makta, önemini ve güncelliğini korumaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısı için “Televizyon 
Çağı” ifadesi de kullanılmaktadır (Postman, 1990: 17). Türk televizyon tarihine bakıl-
dığında, ilk televizyon yayını 1952 yılında başlamış (Serim, 2007: 26), 1964 yılında 
kurulan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) da ilk televizyon yayınını 1968 yılın-
da gerçekleştirmiştir. Ancak Türkiye’de 1989 yılında özel radyo ve televizyonların fa-
aliyetine izin verilmesiyle birlikte televizyon yayıncılığı hızlı bir gelişme kaydetmiştir. 
Denebilir ki son otuz yılda Türkiye’de medya alanında başta televizyon, cep telefonu ve 
internet olmak üzere kitle iletişim araçlarında önemli değişim ve dönüşüm yaşanmış-
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tır. 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre evinde televizyon bulunanların oranının 
%94,3 olduğu; evlerinde televizyon izlemek için bulunan bağlantıların %79,3’ünün 
uydu/karasal anten, %13,4’ünün kablolu televizyon, %9,4’ünün dijital platform ve 
%0,6’sının IPTV bağlantısı bulunduğu tespit edilmiştir (RTÜK, 2018: 99, 102). İnternet 
ağının ve kullanımının yaygınlaşması göz önüne alındığında, IPTV konusunda Türki-
ye’nin önemli bir potansiyeli olduğu söylenebilir. 

Günümüzde televizyonu da kapsayan medyanın siyasi ve ekonomik çıkar ve amaç-
lar doğrultusunda araçsallaştırıldığı göz önüne alındığında, medya araçlarının ekono-
mi-politiğinin ele alınması gerekmektedir (Başaran, 2005). Bu, bir yandan pazar yöne-
limli bir çizgide ticarileşme/ metalaşma, bir yandan da toplumsal ve kültürel hayata 
daha fazla nüfuz etme ve etkide bulunma şeklinde iki yönlü olmaktadır. Bu iki yönde de 
din ile bir şekilde temas etmekte ve her şeyi olduğu gibi dini, dinî sembol ve değerleri 
de araçsallaştırmaktadır. Bu durum, özellikle ekonomik ve siyasi yönde gerçekleşmek-
tedir (Platteau, 2009). Ancak son zamanlarda tüketim için de araçsallaştırılması yani 
bir tüketim metaı haline getirilmesi, pazarlanması da oldukça yaygınlaşmıştır. Medya 
organlarında dinin araçsallaştırılması iki yönde gerçekleştirildiği görülmektedir. İlki, 
her tür dini sembol veya değerin ticari bir meta gibi pazarlanması ve satışa konması 
şeklinde gerçekleşirken, ikincisi ise bir dinin veya dindarların karalanması, sevimsiz 
gösterilmesi, ötekileştirilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Batı medyasında her iki türü 
de görmek mümkündür. Televizyonda söylem büyük oranda görsel imajla yansıtılır; 
yani televizyon konuşmayı bize sözcüklerle değil, görüntülerle aktarır (Postman, 1990: 
16). Televizyon kanalları insanlarda eskiye oranla daha fazla bilgi sahibi oldukları hissi-
ni uyandırsa da aslında insanları gerçek bilgilerden uzaklaştırmakta, verilen ön yargılı 
mesajlarla yönlendirilen bilgisiz bir toplum yaratmakta, toplumu pasifleştirmektedir 
(Postman, 1990: 37). Medya ve İslamofobi bağlamında ikinci (siyasi) yönün daha belir-
gin olduğu söylenebilir. Yazılı medya organlarında olduğu gibi sinema ve dizi filmlerde 
oluşturulan stereotiplerle Müslümanlar ötekileştirilmekte, dışlanmakta ve hatta terör 
ve şiddetle özdeşleştirilmektedir.

Türk toplumunda medya ve din ilişkisi bağlamında neler söylenebilir? Türk sine-
masında din ve toplum ilişkilerini ele alan çalışmalarda (Yenen, 2011; Akkır, 2019) 
belirtildiği gibi, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren hayatı, katı laikçi ideoloji çer-
çevesinde önce bireysel ve kamusal şeklinde ikiye ayırmış ve dini kamusal alandan 
tamamen tecrit ederek bireysel çerçeve ve vicdanla sınırlamıştır. Türk modernleşme-
sinde sinemanın yaşam tarzı oluşturmada önemli rol oynadığı bilinmektedir (Karslı, 
2016). 1950 sonrası dönemde dinin, dinî sembollerin, dindarların kamusal alanda 
giderek daha görünür olduğu bilinmektedir. Toplumsal hayatta hissedilmeye başla-
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nan bu görünürlük, sinema örneklerinde de karşılık bulmuş ve farklı anlayış ve yo-
rumlama biçimlerine göre temsil edilmiştir (Uzdu, 2016: 32). Yaşanan bu değişim bir 
anlamda dinin toplumsal bir gerçekçilik olarak öneminin arttığının bir göstergesidir. 
Bu gerçekliğin yükselişe geçişi, 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan liberal ekono-
mik ve siyasi politikaların dinî alana yansımalarıyla ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda 
özellikle 1989 tarihinde özel radyo ve televizyonların faaliyetine izin verilmesiyle 
birlikte 1990’lı yıllardan itibaren sürekli bir artış kaydetmiş, 2010 sonrası ise adeta 
zirve yapmıştır.

Türkiye’de yayın faaliyetlerini devam ettiren gazeteleri, bir araştırmacı genel ola-
rak “liberal basın” ve “ideolojik basın” olmak üzere iki temel kategoriye ayırmaktadır 
(Yenen, 2017: 661). Benzer bir tasnifin televizyon kanalları için de geçerli olduğu söy-
lenebilir. Söz gelimi Türkiye’de iki tür kanaldan söz edilmektedir: Muhafazakâr kesim 
tarafından kurulan ve dinî hassasiyet taşıyan kanallar ve batılı dünya görüşüne hitap 
eden kanallar. İlk kategorideki kanallarda yayınlanan dizilerde dinî figürler daha has-
sasiyetle işlenmekle birlikte dinle ilgili verilen mesajlar, İslam dininin gerçekleriyle tam 
olarak bağdaşmamakta ve inandırıcılıktan uzak görünmektedir. Bunun en açık örneği 
sır dizileridir. Batılı dünya görüşüne hitap eden dizilerde ise dindar veya muhafazakâr 
aile yapısı hiç dikkate alınmamakta, dinî sembollere ya hiç yer verilmemekte ya da bu 
semboller alay edilen ve eleştirilen davranış kalıpları olarak ortaya konulmaktadır 
(Özdemir, 1998: 49). Anlaşılan her iki kesimin yayınları da İslam’ı ve Müslümanları ne-
gatif ve antipatik gösterme noktasında aynı amaca hizmet etmektedir. Bunu yaparken 
de gerek yazılı gerek görsel medyada din ile ilgili yayınlanan haberlerde veya program-
larda anlam ve ideolojinin açık ve örtük anlam oluşturma biçimleriyle sağlandığı görül-
mektedir. Öyle ki din ile ilgili haber metinlerinde anlam oluşturma aşamasında kesin 
bulgulardan ziyade zaman zaman ‘tahmin’, ‘iddia’ ve varsayımlara dayalı bilgilerin de 
kullanıldığına rastlanmaktadır (Yenen, 2017: 667).

3. Türk Dizileri ve Küreselleşme Eğilimleri

Türkiye’de 1990 yılında ilk özel televizyonun faaliyete geçmesiyle birlikte televiz-
yon yayıncılığı çok hızlı bir gelişme göstermiştir. 2000’li yıllarda Türkiye’de uygulanan 
küresel pazar politikalarının ve medya sektöründe yaşanan canlanmanın en önemli 
yansımalarından biri dizi filmler olmuş, bu tarihten sonra dizi yapımcılığı bir sektöre 
dönüşmüştür. Bir diğer ifadeyle, halen geniş bir izleyici kitlesi olan televizyon yayınla-
rında birkaç yıl öncesine kadar haber programları en fazla izlenen yapımlar arasında 
yer alırken son dönemlerde bu durumun diziler lehine değiştiği görülmektedir. Nite-
kim diziler, yapılan reyting ölçümlerinde en fazla izlenen program olma özelliğine sa-
hiptir. Türk dizilerinin popülaritesi Türkiye ile sınırlı kalmayıp uluslararası bir boyut 
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kazanmış ve Türk dizileri önemli bir ihraç ürünü haline gelmiştir. Günümüzde ABD’den 
sonra en fazla dizi ihraç eden ülke Türkiye’dir (Öztürk, Atik, 2016: 66). Dizi yapımla-
rının önce Orta Asya sonrasında Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde, son olarak da Latin 
Amerika ülkelerinde gördüğü ilgi nedeniyle uluslararası pazarda tedarikçi konumu-
na yükselen Türkiye’de 100’den fazla dizi ihraç edilmektedir (Karlıdağ, Bulut 2014; 
2020). Günümüzde Türk dizilerinin Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika’da 130’u aşkın 
ülkede (Çevik, 2020: 117) 400 milyon izleyicisi olduğu tahmin edilmektedir.

Türk dizilerinin uluslararası popülaritesi ve etkisi pek çok tartışmayı da bera-
berinde getirmiştir. Türk dizilerinin ekranlara getirildiği ülkelerde izlenme rekorları 
kırabilmekte, sosyal ve bireysel hayata yönelik etkiler oluşturabilmektedir. Dizilerin 
popülaritesi haber, tartışma programı ve belgesel film gibi unsurlara konu olmaktadır. 
Genel anlamda Türk dizilerinin, gösterime girdiği ülkelerde Türkiye’ye olan ilgiyi ve 
bakış açısını olumlu yönde değiştirdiği, özellikle Türkiye’nin yakın coğrafyasında tarihi 
ve kültürel bağları bulunan Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu ülkeleri ile Türk dilinin 
konuşulduğu Asya ülkelerinde çok popüler olurken, tarihsel bağlar, ortak gelenekler 
ve paylaşılan çapraz kültürel kimliklere yakınlık oluşturmaktadır (Yörük ve Vatikio-
tis, 2013: 2368). Türkiye’ye olan ilginin ve sempatinin artmasına yol açtığı, dolayısıyla 
dizilerin Türk kültürüne olan ilgiyi artırdığı ve izleyicilerin kültürel yakınlaşma bağ-
lamında birtakım girişimlerde bulunmalarına yol açtığı belirtilmektedir. Türk dizileri 
özellikle Balkan ülkelerinde bu kapsamda Türkçeye olan ilgiyi arttırmış ve Türkçe öğ-
retiminin yapıldığı kurslara gidenlerin sayısının artmasına yol açmıştır (Öztürk, Atik, 
2016: 78). Öte yandan son yıllarda küresel pazarda yer edinen bazı Türk dizilerinin 
dünya genelinde yaygın olan İslam korkusu ve karşıtlığı veya İslam’ı terör ve şiddet 
olaylarıyla irtibatlandırarak küresel barış için bir tehdit olarak lanse etmeye çalışarak 
bir algı operasyonu yürüten maksatlı ve ön yargılı tutum ve anlayışların değişmesi-
ne yol açtığı da gözlenmektedir. Öte yandan her ne kadar dünya geneline dizi ihraç 
edilse de talebin daha çok Türkiye’nin kültürel ve tarihi bağlarının olduğu bölgelerde 
yoğunlaştığı görülmektedir. Türkiye’nin bu yapımları bir “yumuşak güç” (soft power) 
(Nye, 2004: 5) aracı olarak kullandığı ve geçmiş tarihini ve coğrafi kimliğini yeniden 
keşfetmekte adeta jeo-kültürel bölgenin merkezi olma çabası gösterdiği (Rapis, 2012: 
5) ifade edilmektedir. Türk dizilerinin popülerliğini Türkiye’nin uyguladığı yumuşak 
kültür politikası olarak değerlendiren bazı ülkelerde bu durum bir tür “kültür sava-
şı” veya “kültürel işgal” olarak nitelendirilebilmektedir.2 Bu gerekçeyle bazı ülkelerde 

2 Yenişafak gazetesinde yer alan 20 Nisan 2015 tarihli bir haberin başlığı şu şekildedir: “İran Türkiye’ye 
kültür savaşı açtı”. (https://www.yenisafak.com/hayat/iran-turk-dizilerine-kultur-savasi-acti-2121973) 
[20.05.2021]
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Türk dizilerine yayın yasağı veya çeşitli kısıtlamalar getirilmiştir. Örneğin 20’nin üze-
rinde Türk dizisinin yayımlandığı Afganistan’da, Afgan kadınlarının olumsuz etkilen-
diği gerekçesiyle dizilerde bazı sahneler sansürlenmektedir. Benzeri gerekçeler öne 
sürülerek Mısır’da da Türk dizileri yasaklanmıştır. Kültürel olarak çok daha yakın olan 
Azerbaycan da Azeri dilini korumak adına Türk dizilerine birtakım yasaklar uygula-
maktadır (Öztürk, Atik, 2016: 79). Hatta bazı ülkeler bu ilgiden rahatsız olup dizilere 
yayın yasağı veya kısıtlamalar getirebilmektedir. Söz gelimi, Kurtlar Vadisi ve Diriliş Er-
tuğrul dizilerinin yeni Osmanlı inşa etmek amacı taşıdığı için seyredilmemesi yönünde 
Mısır’da Daru’l-İfta Fıkıh Konseyi tarafından verilen fetvanın da dinî olmaktan ziyade 
siyasi olduğu açıktır.3

Türk televizyon dizilerine yönelik yurtiçinden de şikâyetler ve eleştiriler yapılmış-
tır. Dizi filmlerin özgür Türk kültürünü ne kadar yansıttığı konusu tartışmalıdır (Öz-
den, 2011). Bilindiği gibi evrensel senaryo özelliğine sahip dizilerin ihracatı çok daha 
mümkün olmaktadır (akt. Öztürk, 2016). Bu durumun Türk ve İslam kültürüne olum-
suz etki yapıp yapmadığı, İslamofobik bir mesaj verip vermediği tartışmalıdır. Zira 
Türk kültürü yerine Batı kültürünü yansıttığı yönünde görüşler ileri sürülmektedir. Bu 
bağlamda Türk dizilerinin küreselleşmesi küresel piyasada tutunabilme kaygısını ve 
beraberinde İslamofobik tutum ve tavırlar içermesi küreselleşmeyle ilgili olabilir mi? 
sorusu ayrı bir tartışma konusudur. Öte yandan Türkiye’de Radyo Televizyon Üst Ku-
rulu (RTÜK) verilerine göre 2018 yılı Ocak-Eylül ayları içerisinde en çok şikâyet edilen 
program türü “dizi filmler” olmuştur. Üst Kurul yayıncı kuruluşlara toplam 16 adet mü-
eyyide uygulamıştır. Nitekim araştırma sonuçlarına göre dizi filmler program türünde 
rahatsız olunan konuya cevap verenlerin %62’si dizilerin, çocuk ve gençlere olumsuz 
örnek oluşturduğunu belirtmişlerdir. Dizilerde yer alan şiddet içeriklerinden rahatsız 
olanların oranının %48,8 ve dizilerin genel ahlak ve aile yapısına uygun olmamasın-
dan rahatsız olanların oranının ise %46,3 olduğu belirlenmiştir. Özellikle şiddetin her 
türünün sıkça gösterildiği dizilerde, şiddet izleyiciler tarafından bir süre sonra kanık-
sanmakta ve hatta meşrulaştırılmaktadır. Bu durum, çocuk ve gençlerin gelişiminde 
olumsuz bir etki yaratmakla kalmayıp şiddete eğilimi olan birçok insana yol göster-
mekte ve yaptıkları ya da yapacakları eyleme meşru bir zemin hazırlamaktadır (RTÜK, 
2018: 63).

3 Amin, S. (2020). Dar Al-Ifta Joins in Egypt-Turkey Culture War, February 16, 2020 (https://www.al-mo-
nitor.com/originals/2020/02/dar-al-ifta-joins-in-turkish-egyptian-culture-war.html) [20.05.2021]
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4. Diziler ve Kültür Savaşları

Televizyon kanallarında dizi film izleme oranları hala oldukça yüksektir. Ayrıca 
televizyonda olmasa da IPTV veya sosyal medya Türk dizileri izlenmeye devam etmek-
tedir. Dizi filmler reyting kaygısıyla çoğu zaman riskli ve doğası gereği siyasi, etnik ve 
dini tartışmalara açık konulara yer verebilmektedir. Son zamanlarda Türk toplumunda 
tarihi, sosyolojik ve psikolojik yönü ağır basan diziler de yayınlanır olmuştur. Dizilerde 
genelde başrol veya etkin rol alan karakterlerin eğitim ve kültürel düzeyi yüksek iken 
diğer karakterlerin ise ya kurumsal eğitim almamış veya zorunlu eğitim düzeyinde eği-
tim almış olduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla bu iki tip karakterler arasında çoğu za-
man açık veya örtük bir kültürel gerilim, mücadele ve/veya çatışma yaşanır.

Kültür tarihi farklı kültürlerin sürekli birbirleriyle etkileşim içinde olduğu kadar aynı 
zamanda çatışma içine de girebildiklerine şahittir. Günümüz modern dünya kültürü için 
de benzer bir tespit yapılabilir. Daha ziyade Batılı ülkelerde sahnelenen bir oyun olmakla 
birlikte medya araçlarının da etkisiyle küresel bir soruna dönüştürülen İslamofobi veya 
İslam’a ve Müslümanlara yönelik olumsuz ve dışlayıcı tutum ve davranışlar bir kültür 
savaşının veya medeniyetler çatışmasının uzantısı olarak değerlendirilebilir. 

Gerek kültürün ve gerekse ideolojinin toplumsal pratik ve ilişkiler içinde gömülü 
olduğu bilinmektedir. 20. yüzyılın son çeyreğinde kültür kavramının dünya siyasetinde 
önemli bir yer edindiği ve bunun yansımalarının Türkiye’de de görülmeye başlandığı 
belirtilmektedir (Gürpınar, 2016:8). Aslında Türk toplumunda 18. yüzyıldaki yenileş-
me hareketleriyle başlatılabilen, bununla birlikte Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçerken 
daha görünür olan ve etkileri günümüze kadar çeşitli görünümler (Kemalist-İslamcı, 
ilerici-gerici, sağ-sol, laik-dinci vb.) altında tezahür eden kültürel bir gerilim, çatışma 
durumu hep var olmuştu. Belki tam bir savaş denemese de zaman zaman fay hatla-
rında ciddi çatlamaların ve kırılmaların yaşandığı bilinmektedir. 1960, 1971, 1980 ve 
1997 yıllarındaki askeri darbeler ile 2016 sivil görünümlü FETÖ darbesi bir anlamda 
bunların en somut örneklerindendir.

Türk toplumunda görülen kültürel gerilim ve çatışmaların doğrudan sosyo-kültü-
rel yapının zenginliğinden veya farklılığından ziyade bu farklılığın karşı karşıya getiril-
mesinden kaynaklandığı bilinmektedir. Bir diğer ifadeyle, yaşanan siyasal, toplumsal, 
sınıfsal, ideolojik ve kültürel sorun ve çatışmaların çoğu zaman geleneksel-modern ve 
kazanma/zafer-kaybetme/yenilgi dikotomisi üzerinden okuma alışkanlığı göze çarp-
maktadır. Bu bağlamda son yıllarda iki kavram üretilmiştir. Türkiye’de AKP iktidarıyla 
birlikte bir muhafazakârlaşma eğilimi olduğu, bunun da seküler kesimde bir endişeye 
hatta paniğe yol açmasıyla “beyaz Türkler” olarak da adlandırılan “endişeli modernler” 
doğurduğu belirtilmektedir (Toprak ve ark. 2012). Buna karşın modernleşme ve sekü-
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lerleşme süreçlerinde yaşanan değişime karşı daha ziyade dini saiklerle tepki gösteren 
“endişeli muhafazakârlar” da (Ertit, 2015) ortaya çıkmıştır. Anlaşılan Türkiye’de kültü-
rel çatışmalar, din (İslam), laiklik/sekülerlik ve kimlik siyasetleri ekseninde sürdürül-
mektedir (Gürpınar, 2016: 8). Daha önceleri siyasi alanda yaşanan bu tür kültürel ça-
tışmaların radyo, televizyon, sinema, tiyatro, gazete, dergi gibi geleneksel kitle iletişim 
araçlarında da sürdürüldüğü söylenebilir. Tıpkı diğer medya organları gibi radyo ve 
televizyon da belli siyasi ve ekonomik güç odaklarının veya tekellerin elinde ve deneti-
minde bir kitle iletişim aracı durumundadır (Bourdieu, 1997: 14-5).

Kültürel bir üretim ve ürün olan televizyon dizilerin, üretildiği toplumun sosyal, 
kültürel, siyasi, ekonomik motiflerini içerdiği bilinmektedir. Türk dizileriyle ilgili ya-
pılan yorumlarda da zaman zaman dizilerin Türkiye portresi çizdiği, Türk toplumuna 
ayna tuttuğu belirtilir. Senaryolar Türkiye’nin gelenek ve modern arasında sıkışmış çift 
kutuplu yapısına odaklanmaktadır. Dinsel ve seküler söylemler arasında yorumlayıcı 
ve eleştirel bir denge, bir diyalog kurma girişimlerinin de ya cılız kaldığı ya da ideolojik 
gerekçelerle mahkûm edilmeye çalışıldığı veya her iki kutup tarafından reddedildiği 
gözlenmektedir. Böylece geleneksel ve modern, yabancı ve yerli unsurlar (kültür, inanç 
örf ve adetler) arasındaki gerilim toplumun kolektif bilinçaltına işlenmiş olmaktadır. 
Hatta dizilerde çoğu zaman karakterlerin kimliklerinin kontrast oluşturmak ve böylece 
reyting almak adına kalın sınırlarla çizilmekte oluşu dikkat çekmektedir. Bazı dizilerde 
seküler kimlik ile dinî kimlikler arasındaki gerilimin dozunu arttırmamaya özen gös-
termek adına bunların bir arada tasvir edildiği iddia edilebilirse de seküler kimliğin 
dinî kimliğe göre daha baskın olduğu söylenebilir. Söz gelimi başörtülü karakterlerin 
ya eğitimsizlikten ya zorunluluktan başörtüsü takıyor oluşu ve genelde seküler bir ka-
rakterin yanında ücretli çalışıyor oluşu, senaryoların açık olmasa da örtük bir şekilde 
ön yargılı olduğunu göstermektedir. 

Gerek sinema filmlerinde gerek televizyon dizilerinde dramatik gerilim noktaları 
çoğu zaman modernleşme süreçlerinin ve toplumsal değişmenin oluşturduğu çelişki-
ler üzerine kurulmaktadır. Bir diğer ifadeyle geleneksel ve modern arasındaki çeliş-
ki, bütün film ve dizilerde anlatıların temel çatışma eksenini oluşturur. Film ve dizi 
senaryolarında din meselesine gereken hassasiyet gösterilmediği gibi zaman zaman 
olumsuz tavırlara yer verildiği anlaşılmaktadır. Dönemsel olarak farklılıklar göster-
mekle birlikte din ve din görevlileri filmlerde çoğu zaman gelenekle özdeşleştirilerek 
modernleşme karşıtı ve olumsuz bir unsur olarak temsil edilmiştir (Uzdu, 2016: 39). 
Bu durum, Müslüman çoğunluklu bir toplumda dine ve din görevlilerine karşı da olum-
suz kanaatlerin oluşmasına neden olmakta, dinin ve dinin temsilcisi konumundaki din 
görevlilerinin toplumdaki etkinliğini azaltmaktadır (Turan, 2007: 302-3).
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5. Seçilen Diziler ve Gözlemler

Bu başlık altında Türk toplumunda yaşanan kültürel mücadelenin veya çatışma-
nın medyaya yansımaları üzerinde bazı değerlendirmeler yapılacaktır. Bunun için de 
içerik analizi yoluyla dizi filmler örneğinden hareket edilecektir. Burada 2002 ila 2021 
yılları arasında, yaklaşık 20 yıllık bir süreçte yayınlanan dört dizi filmin içerik anali-
zi yapılmak suretiyle dinin, dinî sembol ve değerlerin nasıl kullanıldığı ve dinin nasıl 
araçsallaştırıldığı, bu noktada İslamofobik bir tutumdan söz edilip edilemeyeceği, eğer 
edilebilirse bunun açık veya gizli/örtük olup olmadığı sosyolojik perspektiften belir-
lenmeye çalışılacaktır. Ayrıca dizilerde hangi temaların işlendiği, nasıl bir çerçeveleme 
yapıldığı, dine veya dini sembollere atıf yapılıp yapılmadığı, dine veya dini sembollere 
atıf yapılarak ne gibi mesajlar verildiği, bu mesajların izleyiciler ve özellikle dindar 
kesim tarafından nasıl algılandığı incelenecektir. Bilindiği gibi medya organlarında 
yapılan yayınları analiz ederken sıkça kullanılan “çerçeveleme kuramı”na (Scheufele, 
1999) göre, bir filmin veya dizinin söylemsel alanını oluşturan tema, aslında toplumsal 
gerçekliği inşa etme ve anlamlandırmayı sınırlandırma fonksiyonu taşıdığı için aynı 
zamanda o filmin çerçevesidir. 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi, seçilen dört dizinin ilk ikisinin söz konusu dönemin 
(2002-2021) ilk yarısında, diğer ikisinin ise ikinci yarısında yayın hayatına girmiştir. 
Ayrıca seçilen dört dizinin de aynı kanalda yayınlanmış olması özellikle tercih edilmiş-
tir. Sadece dizilerin içerik analizi ile yetinilmeyerek televizyon kanallarında da zamana 
bağlı bir değişim ve dönüşüm olup olmadığının tespit edilmesi düşünülmüştür.

Tablo 1. Diziler

Dizinin Adı Kanalı Yayın Yılı Sezon/Bölüm

ÇD  Çocuklar Duymasın
TGRT, ATV, Star, Fox, 

Kanal D
2002-2019  10 / 464

ER  Elveda Rumeli ATV 2007-2009    3 / 83

K    Kertenkele ATV 2014-2016    3 / 85

M    Maraşlı ATV 2021-    1 / 19
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5.1. Çocuklar Duymasın

2002 tarihinde yayınlanmaya başlayan dizi, birçok oyuncu değişikliği ile farklı ka-
nallarda yayınlanmış ve 2019 yılında final yapmıştır. Aile ve durum komedisi eksenli 
bir yapımdır. Dizide farklı karakterleri ve kültürel olmalarının bir sonucu birbirine kat-
lanamayan, sürekli tartışan, hatta ayrılığın eşiğinde bulunan karı-kocanın evli kalmala-
rında/birlikteliklerinde motivasyon kaynağı olan iki çocukları ve dostlarıyla olan ilişki-
ler anlatılmaktadır. Karı koca arasındaki her tartışmada kadının haklı gösterilmesi, “taş 
fırın” nitelemesiyle erkeğin eleştirilmesi gibi toplumsal cinsiyetçi ve feminist mesajlar 
sıklıkla yer almaktadır. 

Dizi, Türk aile yapısına örnek olarak gösterilmiş olmasına rağmen mahremiyetlere 
fazla dikkat etmediği gibi kıyafetlerde yabancı ülke bayraklarının sembolleri de yer 
alabilmiştir. 22. Bölümde bir dönem Batılı toplumlarda etkili olan “yeni dini hareket-
ler”den (Kirman, 2010b) Uzakdoğu kökenli Feng Shui hareketinin evde ve iş yerinde 
sadelik fikri çerçevesinde vurgulanması söz konusudur. Bu kapsamda “Akvaryum be-
reketi arttırır.” ifadesi kullanılarak evde bulundurulması önerilmiştir. Buna karşın Türk 
ve İslam kültürü içerisinde yer alan benzer örneklere neredeyse hiç rastlanmaması 
dikkat çekicidir. Düzenli ibadet veya ritüeller olmasa da bazı özel gün ve gecelerde or-
taya çıkan “primetime dindarlığı” (Kirman, 2016) olarak Ramazan ayında oruç tutan, 
Bayram veya Cuma namazına giden veya dua eden bir kişi veya aile görüntüsü nere-
deyse yoktur. Olanlarda da ince bir alay vardır. Örneğin Çocuklar Duymasın dizisinde 
bayram namazına giden ‘Selami’ karakterinin, camide ayakkabılarının çalınmış olması 
espri, hatta ince bir alay konusu olmaktadır. Başrol oyuncusu ev sahibi kadın seküler, 
hizmetçi kadın ise eğitimsiz ve başörtülü olarak temsil edilmektedir. 

5.2. Elveda Rumeli

2007 yılında yurtdışında çekilen bir Türk dizisi olan “Elveda Rumeli”, ATV kanalın-
da yayınlanmış ve 2009 yılında 83. bölüm ile sona ermiştir. 1900’lerin başında, henüz 
Osmanlı hâkimiyetinde olan Makedonya topraklarında sade bir hayat yaşayan köylü-
lerin, Osmanlı’nın zayıflamasıyla Balkanlar’da bir değişimin eşiğine geldikleri dönem-
de yaşadıkları kaçınılmaz olaylar, acılar, sürgünler konu edilmektedir. Hoşgörü ve bir 
arada yaşama teması işlenirken İslam’ın adeta yok sayılması, yok sayılarak bir arada 
yaşama kültürü tesis edilmesi; kilisede ayin yapılırken (12. Bölüm) camide namaz kı-
lınmaması; dizinin oyuncu kadrosunda imam karakteri (1. Bölümde kısa bir süre) çok 
fazla yer almazken, ekranlara yansımaz iken, bir papazın (Papaz Efendi) insanlar ara-
sında sorun çözücü, yol gösterici olarak tasvir edilmesi; imamın müezzinlik yapan yaşlı 
kasap (Cabbar Efendi) için yaşça çok küçük bir kıza (Sütçünün kızı) dünürcü gitmesi 



Medyada Açık ve Örtük İslamofobi: Türk Dizilerinde Kültür Savaşları ve
Dinin Temsili ve Araçsallaştırılması

188

(14. Bölüm) dikkat çekicidir. Ayrıca Sütçü Ramiz’in Allah’a karşı söylediği “Senin keyfin 
gelene kadar benim canım çıkacak” ve “Görürsün değil mi, ağlar benim kızım” (2. Bö-
lüm) gibi ifadeler de manidardır. Dizide Sultan II. Abdulhamit’e yönelik ağır eleştirile-
re yer verilmesi (7. Bölüm); Pursiçan Kaymakamı padişaha darbe yapan İttihatçıların 
Meşrutiyet ilan etme çalışmalarının başarısızlığına isyan etmesi (1. Bölüm) ve darbeci-
yi (tıbbıyeli Mustafa) ‘vatanperver’ olarak niteleyip koruması (2. Bölüm), buna karşın 
adeta “içeriden oryantalizm” veya “içeriden İslamofobi” çağrıştıracak şekilde İttihatçı 
olmayan Osmanlı paşalarının ‘tecavüzcü’ olarak takdim edilmesi (13-4. Bölüm) de dik-
kat çekicidir.

5.3. Kertenkele

ATV’de 2014 yılında yayınlanmaya başlayan Kertenkele dizisi 3 sezon 85 bölüm 
yayınlandıktan sonra 2016 yılında veda etmiştir. Polisiye, komedi türü bir dizide aşk ve 
dram da yer almaktadır. Profesyonel ve iyi niyetli bir hırsız polisten kaçarken hastane-
de imam Ziya Hoca ile karşılaşır onun konuşmalarından etkilenir, onun kılığına girer 
ve bir mahalle camisinde imamlık yapmaya başlar. Müezzin (Hicabi) dizinin hemen her 
bölümünde yaklaşık 10-11 dakika cami kürsüsünden peygamber tarihi ve ahlaki de-
ğerlerle ilgili vaazlar yapmıştır. 

Dizide sahte imam imajı (İmam Remzi karakteri) çok tepki toplamıştır. Dizideki 
imam tiplemesi The	Economist dergisine konu olmuştur.4 Diyanet İşleri Başkanlığı, bu 
karakterin inanca hakaret ettiğini belirterek dizinin yayından kaldırılmasını istemiştir. 
Sivil toplum kuruluşları RTÜK’e şikâyette bulunmuştur. Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa 
Şubesi Başkanı A.P. “Bu milletin değerlerini taşımayan, sözde sanatçı kılığındaki şa-
hısları, bu diziyi yayınlayan ATV televizyonunu şiddetle kınıyor, dizinin yayından kal-
dırılmasını Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) istiyoruz. Dizide imamlara 
ve dinimize hakaret vardır. Dinî kurallar ve değerleri hafife alınmıştır. İmamlarımızda 
ahlak zafiyeti var gibi gösterilerek küçük düşürme vardır.” demiştir.

5.4. Maraşlı

Son dönemde oldukça yüksek reyting oranıyla dikkat çeken dizilerden biri de yine 
ATV kanalında yayınlanan 2021 yapımı “Maraşlı” dizisidir. Aksiyon, dram ve polisiye tü-
ründeki Türk yapımı dizinin kahramanı Özel Kuvvetler’den ayrılmış, gözü pek, cesur bir 
eski asker olan Celal Kün (gerçek adı Mehmet İnce) ‘Maraşlı’ lakabıyla bilinir. Açtığı sa-
haf dükkânı ile hayatını geçirmek isteyen Maraşlı’nın tek amacı, hasta olanı kızını hayata 
döndürmektir. Bir gün dükkâna gelen fotoğraf sanatçısı Mahur Türel istemeden bir olaya 

4 Bkz. https://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/11/141113_kertenkele_economist [20.05.2021].



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

189

karışır. Maraşlı, Mahur’un hayatını kurtarır ve o gün kaderleri birbirine bağlanır. Yasadışı 
işlerle uğraşan mafyavari tiplerle çetin bir mücadeleye girerler. Dizide dikkat çeken tip-
lerden biri de Mahur’un ağabeyi alkol bağımlısı Necati’dir. Okumaya düşkün bir entelek-
tüel olan bu tip zaman zaman felsefi tartışmalar açar ve bazı fikirler ortaya atar.

Sosyal medyada bu diziyle ilgili yayınlanan videolardan iki tanesi dikkat çekmek-
tedir. Dini bir bakış açısıyla hazırlanmış bu videolardan birisi (VA) 25 dakikalık olup, 
diğeri (HÇ) 11 dakikalıktır. Bu videolarda Maraşlı dizisinde bir karakterin (Necati) ka-
der inancı ile ilgili bir soru sorması ve İncil’den bir pasaj okuması (4. Bölüm), genç-
lerin İncil’den etkilenip şüpheye düşecekleri ve dini inançlarını değiştirebilecekleri 
düşüncesiyle “kafa karıştırıcı” bulunmuş, hatta İslam dininin inanç esaslarının inkâr 
edildiği iddiasıyla senarist ve oyuncular küfürle itham edilmiştir. Bir soruyla insanların 
kafalarının karışacağı, düşünce ve hatta inançlarını değiştirebileceği varsayımıyla “dini 
hassasiyet” sergileyen tekfirci neo-selefi zihniyet üzerinde durulmalıdır. Zira deizm ve 
ateizm gibi inançla ilgili şüpheci veya inkârcı yaklaşımlarla ilgili tartışmalarda teodise, 
ilahi adalet ve kader gibi konuların (Yaran, 2016) sıkça gündeme geldiği; televizyon 
dizilerinde kurgulanan dünya ile gerçek dünya arasındaki net çizgilerin kaybolmuş ol-
masından dolayı izleyicilerin özellikle kurgu ve gerçekliği birbirinden ayırt etmekte 
oldukça zorlanan çocuklar ve gençlerin, tamamı kurgu olan dizilerdeki kişileri, fikirleri 
ve olayları gerçeklik alanına taşıyabildiği (Esslin, 2001) bilinmektedir. Ancak dizide 
İncil’e yapılan atıf şu şekildedir: “Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz. Aynı 
şekilde baba da oğulun suçundan sorumlu tutulamaz. Doğru kişi doğruluğunun, kötü 
kişi de kötülüğünün karşılığını mutlaka alacaktır.” Benzer bir ifade Kuran-ı Kerim’de şu 
şekilde geçmektedir: “Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.” (38/Fatır 18; 
39/Zümer 7). Öte yandan söz konusu videonun devamında “Derneğimize bağış yapmak 
için kanalımıza buradan üye olabilirsiniz” denilerek link verilmesi oldukça manidardır. 
Ayrıca bu videoda dil ve üslup olarak da “yavrum”, “çek arabayı”, “kafayı yakma”, “conta-
yı yakma”, “trencilik oynama” vb. argo kelimeler kullanılması da aynı şekilde gençlerin 
Türk diline karşı tutumlarında “kafa karıştırıcı” olarak değerlendirilebilir.

Sonuç ve Öneriler

Türkiye’de yayınlanan beş dizi film üzerinde yapılan içerik analizi sonucu şu so-
nuçlara varılmıştır: Türk dizilerinde açık bir İslamofobik tutum ve davranışa veya açık 
bir İslam karşıtlığına rastlanmamıştır. Bununla birlikte zaman zaman bazı dizilerde 
(ÇD ve ER) İslami inanç, ibadet ve değerleri önemsizleştirme veya dinî figürleri hafife 
ve alaya alma şeklinde birtakım unsurlar gözlenmiştir. Bazı dizilerde de (K ve M) bu 
yönde bazı şikâyet ve eleştiriler söz konusu olabilmektedir. Ancak bunların önemli bir 
kısmının belli çevreler tarafından dile getirildiği gözlenmektedir. 
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Son 20 yıl içerisinde (2002-2021) yaşananları dizi filmler örneğinden hareketle 
iki kısımda ele almak mümkündür. Bu 20 yıllık sürenin ilk kısmında sadece televizyon 
dizileri değil, bu dizileri yayınlayan kanalların üzerinde de 28 Şubat sürecinin etkisinin 
gözlendiği söylenebilir. Ancak söz konusu dönemin ikinci kısmında ise 2002 yılında 
başlayan iktidar ve güç değişimi beraberinde medya organları, televizyon kanalları-
nın şirketleri ve sahipleri açısından da bir değişimi getirmiş olup bunun yansımalarına 
dizi filmlerde de rastlanır olmuştur. 2007-2013 yılları arasında birçok medya kuruluşu, 
televizyon kanalı (ATV, Star, Show vb.) el değiştirmiş, bu durum yayın politikalarına 
da yansımıştır. Bu bağlamda 2010’lu yıllarda dizi filmlerde ve senaryolarda dine, dini 
sembol ve değerlere karşı açık veya örtük bir olumsuzlamadan ziyade daha hassas bir 
çizgi takip edilir olmuştur. Bu durumun “kültürel iktidar”ın (Gramsci, 2014: 28) el de-
ğiştirdiği anlamına gelmediğinin altı çizilmelidir.

28 Şubat 1997 tarihinde ‘postmodern’ darbe sürecinde ve sonrasında iktidarı ar-
kasına alan birtakım güçlerin dindar ve muhafazakâr kesimi baskılamak suretiyle kendi 
dünya görüşlerini, kültürlerini topluma dayatırken, bunun yansımalarının yazılı ve gör-
sel medya organlarında, dizi filmlerde rastlandığı gözlemlenmiştir. Buna karşın 2002 yı-
lında İslamcı bir geçmişi olan bir siyasi partinin iktidarı devralmasıyla İslami sembol ve 
değerlerin kamusal alana taşınması (başörtülü memur, jeepli türbanlılar vb.) söz konusu 
olmuştur. 2010’lu yıllardan itibaren daha ziyade sosyal mecralarda boy gösteren bir ta-
kım dini karakterli sivil oluşumlar, tekfirci neo-Selefi akımlar İslam dini adına, özellikle 
Sünnilik adına dindar ve muhafazakâr kesime baskılayıcı mesajlar vermeye çalıştığı göz-
lenmektedir. Geleneksel ve modern arasındaki bu gerilimli ortamda kendi din anlayışına 
ve dünya görüşüne uymayanları bir yandan İslam dininin kutsallığına sığınarak bir yan-
dan da arkasında olacağı vehmiyle iktidarın gücüne yaslanarak reddetme, hatta hedef 
tahtası haline getirme eğiliminin de göz ardı edilmemesi yararlı olacaktır. Bu kesimin et-
kisini daha ziyade reytingi yüksek dizilere veya yayınlara yönelik yorum ve eleştirilerini 
içeren yeni medya, sosyal medya araçlarını söz gelimi videolar, görseller veya paylaşımla-
rı kullanarak ortaya koydukları gözlenmektedir. Bu araçların da özellikle salgın hastalık 
nedeniyle eve kapanan insanlar arasında son derece hızlı bir şekilde dolaşıma girdiği 
bilinmektedir. Bir diğer ifadeyle din ve dünya anlayışlarını, ideolojilerini daha ziyade top-
lumum geniş kesiminin ilgi gösterdiği reyting oranı yüksek dizi filmlere yönelik eleştiri, 
daha doğrusu küfürle ithamların yer aldığı videolar aracığıyla yaymaya çalışmaktadırlar. 
Anlaşılan bu tür kültür savaşlarında ister olumsuz ister olumlu olsun din, dinî sembol ve 
değerlerin sıkça kullanıldığı bilinmektedir. Açıktır ki, Türkiye’nin toplumsal pratiğinde 
ortaya çıkan bu karşıt algıların ve anlayışların sosyolojik açıdan değerlendirildiğinde tek 
yönlü düz okumaların itibarının sarsıldığı ve eş zamanlı ve çok yönlü değerlendirmeler 
yapılması gerektiği kaçınılmaz hale gelmiştir. 
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Araştırmada elde edilen sonuçlardan hareketle şu önerilerde bulunulabilir. Medya 
araçlarının, haber kaynağı ile izleyici arasında gerçek anlamda bir aracılık fonksiyonu 
üstlenebilmesi için toplumsal değerlere saygılı bir yayın politikası takip etmesi, toplu-
mun farklı kesimlerini sırf farklılıklarından dolayı dışlamaması, ötekileştirmemesi ge-
rekmektedir. Bu hususun hukuken teminat altına alınması büyük önem arz etmektedir. 
Ancak medya araçları karşısında hukukun zaman zaman yetersiz kalmakta, dolayısıyla 
etiğin devreye girmesi gerekmektedir. Medyadaki yayınlarda etik boyutun da en az hu-
kuki boyut kadar önemli olduğu açıktır. 1980’lerden sonra öne çıkmış bir kavram olan 
“medya etiği”, medyanın tüm kesimlere olmasa da birçoğuna daha iyi hizmet sunma-
sını sağlamak üzere tercihen medya kullanıcılarıyla iş birliği içerisinde meslek üyeleri 
tarafından belirlenmiş bir dizi ilke ve kuralları içerir (Bertrand 2004, 10). Medya etiği 
sadece medya çalışanları veya medya kullanıcılarına özgü bir rehber olmayıp aynı za-
manda demokratik bir toplumdaki bütün vatandaşları ilgilendirir.

Kuşkusuz kitle iletişim araçlarının çeşitli toplumsal kesimlerde belli kanaatler 
oluşturma noktasında etkili olması gibi, özellikle “stratejik bir tercih olarak” seçilen 
(Bednarek, 2011: 11) oyuncu karakterleriyle dizi filmlerin de dine veya dindara bakış-
ta da farklı algıların ortaya çıkmasına yol açtığı bilinmektedir. Sosyal öğrenme kuramı-
na göre insanlar sürekli belli görüntüleri seyrederse o yöne eğilimli olurlar. Dizilerde 
ve senaryolarında karakterin etkisi önemlidir. Hikâyeye etki eden ve hikâyeyi ilgi çeki-
ci kılan, yeni ve farklı yönlere taşıyan, dolayısıyla değiştiren karakterdir (Seger, 1994: 
149). Karakterler izleyici katılımı için de çok önemli kabul edilir. Zira karakter, dizilerin 
izlenmesini sağlamak, seyircileri dizinin esareti altında tutmak için zorlayıcı eylemin 
ortaya çıktığı birincil mekanizmadır (Bednarek, 2011: 5). Karakterlerin kültürel ve ta-
rihi ortamı, din ve dünya görüşleri, biyografileri ve özel hayatları, ne iş yaptıkları, tavır-
larının ne olduğu ve konuştukları dil önemlidir. Bu bakımdan disiplinlerarası yaklaşımı 
gerektiren medya çalışmalarının hacimsel artışı ve alana katkısı göz önüne alınmakla 
birlikte film ve dizi karakterlerine odaklanan, özellikle de karakterlerin ifade yönleri-
ni daha sistematik ve titiz bir şekilde ele alan çalışmaların sayısal olarak arttırılması 
önem arz etmektedir.
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İslamofobiyle Mücadelede Televizyon Kanalı Kurma 
Çabaları: Türkiye-Malezya-Pakistan Üçgeninde Bir İnceleme

F. Betül AYDIN VAROL1 / Şükrü BALCI2

1. Giriş

İslam korkusu anlamına gelen İslamofobi, temelde İslam’a ve Müslümanlara yö-
nelik nefret ve antipatiyi ifade etmektedir. Kökleri, İslam’ın ilk ortaya çıkmasına kadar 
dayandırılabilen İslamofobinin kavramsallaştırması yaklaşık otuz yıl kadar önce yapıl-
mıştır. 

Günümüzde İslamofobi denilince özellikle akla ilk olarak Batı tarafından üretilen 
İslamofobik söylemler gelmektedir. Ancak her ne kadar Avusturalya, Yeni Zelanda, Ja-
ponya gibi ülkeler Batılı sayılsa da İslamofobi özellikle Amerika ve Batı Avrupa’da ade-
ta bir endüstri haline gelmiştir. Bunda İslam medeniyetinin tarihsel süreçte Batı ile 
kurduğu asimetrik ilişkilerin de büyük etkisi vardır. 

Bugün başta politika ve medya olmak üzere farklı mecralarda İslamofobik söylem-
ler üretilip dolaşıma sokulmaktadır. Gerek Batı toplumlarıyla birlikte yaşayan Müslü-
manlar gerekse diğer İslam ülkelerindeki Müslümanlar Batı’nın İslamofobik medya 
söylemlerine maruz kalmaktadırlar. Özellikle günümüzde Müslümanların radikalleş-
me ve terörizm gibi olgularla ilişkilendirilmeleri göz önüne alındığında 11 Eylül’ün bir 
dönüm noktası olduğu görüşü hakimdir. Yani olay her ne kadar Amerika’da olsa da so-
nuçları tüm Müslümanlar açısından küresel olmuştur. Bu olayla birlikte, Müslümanla-
rın Batılı ana akım medya başta olmak üzere pek çok kitle iletişim aracında Müslüman-
ların ya tek taraflı ya da genellikle negatif olarak temsil edildikleri hatta bazı olumsuz 
durumlarda hiç temsil şansı bile bulamadıkları görülmektedir. 

Pakistanlı antropolog Akbar Ahmed’in 1994’te kaleme aldığı bir makalesinde “Ta-
rihte	hiçbir	 şey	Müslümanları	Batı	medyası	kadar	 tehdit	etmemiştir...”	(Ahmed, 1994) 
şeklindeki ifadesi aradan neredeyse otuz yıla yakın bir süre geçmesine rağmen yaşa-

1 Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Üniversitesi, betulaydin@selcuk.edu.tr
2 Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi 
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dığımız çağdaki İslamofobiyi en iyi şekilde özetlemektedir. İslamofobinin bilhassa Batı 
medyası aracılığıyla dolayımlanması, Müslüman siyasi liderler açısından da İslamofobi 
ile mücadele edilmesi ve bunun için bir takım somut adımlar atılması gerektiği fikrini 
beraberinde getirmiştir. Öyle ki 25 Eylül 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler 74. Genel 
Kurulu kapsamında bulundukları New York’ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Pakistan Başbakanı İmran Han 
üçlü bir toplantı yapmış ve bu toplantıda üç ülkenin lideri, İslamofobinin ortaya çıkar-
dığı zorluklarla mücadele etmek ve İslam dini hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek 
için İngilizce dilinde bir kanal kurma kararı aldıklarını duyurmuştu3. Bu çalışmada 
İslamofobi ile mücadele kapsamında kurulacak televizyon kanalının hangi ihtiyaçlara 
cevap vereceğinin yanı sıra kurulması planlanan bu kanalın güçlü ve zayıf yanları ile 
sunacağı fırsatlar ve tehditlere yönelik bir SWOT analizi yapılacak ve bu kanala yönelik 
tavsiyelerde bulunulacaktır. Çalışmada öncelikle kavramsallaştırması görece yeni olsa 
da temelleri uzun ve köklü bir geçmişe sahip olan İslamofobi ele alınacak daha sonra 
medyada İslamofobik söylemlerin nasıl üretilip dolaşıma sokulduğu ve bu bağlamda 
İslam’ın ve Müslümanların nasıl temsil edildiğinden bahsedilecektir. Çalışmanın ku-
ramsal kısmında ayrıca İslamofobi ile mücadele kanalı kurmayı planlayan Türkiye, Ma-
lezya ve Pakistan’ın ulusal ve uluslararası medya yapılanmaları ve özellikle uluslara-
rası yayın tecrübelerine daha yakından bakılacaktır. Çalışmanın uygulama bölümünde 
ise SWOT analizi kapsamında kurulması planlanan bu kanalın güçlü ve zayıf yanları ile 
kanalın sunacağı fırsat ve tehditler değerlendirilecektir.  

2. Kadim Düşmanlığın Yeni Telaffuzu: İslamofobi 

Etimolojik olarak kabaca “İslam korkusu” anlamına gelen İslamofobi, günümüzde 
Amerika’da meydana gelen 11 Eylül saldırılarından sonra ortaya çıkmış bir fenomen 
olarak kabul edilmektedir. Her ne kadar 11 Eylül’ün İslamofobinin yükselişi noktasın-
da önemli bir dönüm noktası olduğu kabul edilse de İslamofobinin bu saldırılarla orta-
ya çıktığına dair bakış açısı, İslam karşıtlığının arka planındaki derin izleri görmezlik-
ten gelmek demektir.

Batı’nın İslam ile karşılaşması, Müslümanların İspanya ve Sicilya’yı fethetmesiyle 
birlikte kurulan ve yaklaşık yedi yüz yıl hüküm süren Endülüs Emevi Devleti ile baş-
lamıştır. Bu başlangıç aynı zamanda İslam karşıtlığının da başlangıcı olmuş, Hristiyan 
Batı dünyası, İslam diniyle ilişki kurmaya başlamasından itibaren, ötekine yönelik 

3 İletişim Başkanı Fahrettin Altun Anadolu Ajansına verdiği bir demeçte, ilk etapta yayın dilinin İngiliz-
ce olmasının öngörüldüğünü, süreç içinde farklı dillerde yayınların da gündeme geleceğini belirtmiş-
tir.
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olumsuz ve negatif yargıları, İslam’a ve Müslümanlara yöneltmişlerdir. Bu bağlam-
da teolojik olarak Hristiyanlığın, anti-semitik bir düşünce yapısına sahip olduğu göz 
önüne alındığında, İslam’a ilişkin yeni bir karşıtlık, anti-İslamizmin ortaya çıkmasına 
yol açmıştır (Kızılkaya, 2012, s. 623). Bu durum tarih boyunca devam etmekle birlikte 
Müslüman ve Hristiyanların birbirlerine dair olumsuz bakış açılarını korumalarına ve 
birinin diğerini “öteki” olarak algılamalarına neden olmuştur (Aydın Varol, 2020, s. 22). 

Batı toplumları tarafından üretilen İslamofobinin başlangıç noktası her ne kadar 
İspanya ve Sicilya’nın fethiyle başlasa da düşünsel temelleri, Arabistan’a yakın bir coğ-
rafya olan Suriye’de başlamıştır. İslam ve Müslümanlara yönelik teolojik ilk reddiyeleri 
ortaya koyan Şamlı Aziz John’un4 apolojileri, Hristiyan polemik yazılarından kaynak-
lanan kadim teolojik temellere dayanmaktadır. O dönemin en ünlü Hristiyan polemik-
çilerinden biri olan ve Arapça’ya Grekçe kadar hâkim olan Aziz John, Kur’an’ın yanı 
sıra Müslümanlar arasındaki dini düşüncenin kaynaklarına ilişkin de bilgi sahibiydi. Bu 
noktada İslam konusunda inceleme yapan ilk Hristiyan düşünür olma özelliği taşıyan 
Aziz John’un, İslamla ilgili eseri (Sapkınlıklar Üzerine) siyasi bir polemik olmaktan çok, 
İslam’ın teolojik düzeydeki yanlışlarını çürütmeye yönelik bir girişim olmuştur (Hou-
rani, 2001, s. 23). 

İslam’ın kaidelerini çürütmeye çalışan Aziz John’u önemli kılan İslam dinine yöne-
lik kendince yaptığı gerek tanımlamalar gerekse de yorumların uzunca bir süre Bizans 
Hristiyanlığında temel yargılar olarak kabul edilmesidir. Şam’dan Kostantinopolis’e 
servis edilen Aziz John’un fikirleri, yeniden işlenerek ülkenin her köşesine ulaştırılmış 
ve böylece İslam’a karşı toptan bir hareketin temelleri atılmıştır (Yaşar, 2010: 65-67). 
Dolayısıyla Aziz John’dan sonraki halefleri de benzer şekillerde İslam’ı ve Müslümanla-
rı olumsuz ve hatta korkunç gösteren pek çok eser kaleme almışlardır. Örneğin Guibert 
de Nogent tarafından kaleme alınan “Franklar Yoluyla Tanrı’nın Eylemleri”nde, Vincent 
de Beauvais’in “Tarihin Aynası”nda ve Dante’nin bilinen meşhur “İlahi Komedya”sında 
Hz. Muhammed ve İslam kötü temsiller ile doludur (Stella, 2014, s. 648). Ne var ki tüm 
bu olumsuz ve kötü tasvirler Batı’da İslam’ın bir tehdit unsuru olarak görülmesine yol 
açmıştır. 

İslam’ın Batı tarafından bir tehdit unsuru olarak görülmesinin temelinde de te-
olojik gerekçeler yatmaktadır. Şamlı Aziz John İslam peygamberini “Yeni	ve	Eski	Ahid	
ile	 tesadüf	eseri	karşılaşmış	yalancı	bir	peygamber” olarak nitelendirirken, Katolikler 
tarafından ortaya atılan düşünce daha farklıdır. Katoliklerin düşüncesine göre, Katolik 

4 Arapça adıyla Yuhanna ed-Dımeşkî, Latince adıyla Johannes Damascenus olarak bilinen ve 675-749 
yılları arasında yaşayan Şamlı Aziz John, Emevi saraylarında babası gibi görev yapmıştır (Kalın, Ba-
tı’daki İslâm Algısının Tarihine Giriş, 2003, s. 5) 
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Kilisesi’nden uzaklaştırılan bir papaz, kiliseden öç almak üzere Arap yarımadasına git-
miş ve orada Muhammed adlı birini bularak ona Yahudi ve Hristiyan gelenekleri üze-
rine bilgiler vermiştir. Komple teorilerine dayanan ve sonuçta yeni bir din icat edilen 
bu teoriye göre İslam dini, Hristiyanlığı yıkmak üzere uydurulmuştur ki bu dinin kita-
bı olan Kuran-ı Kerim’de Hristiyanlık ve Yahudilikle ilgili bilgilerin yer alması tesadüf 
değildir. Teoriye göre gerek Yahudiliği gerekse Hristiyanlığı ortadan kaldırmak üzere 
kurgulanan İslam dininin peygamberi de her ne kadar Hz. Muhammed olarak görülse 
de aslında görülmeyen lideri Katolik Kilisesi’nin görevden uzaklaştırdığı bir papazdır. 
(Canatan, 2007, s. 21). Ne var ki Hristiyanlar İslam dini ve peygamberi hakkında teo-
riler geliştirmiş olsalar da (Hz.) Muhammed ve dini İslam, 13. ve 14. yüzyıllarda Uzak 
Doğu’da Hindistan, Endonezya ve Çin’e kadar yayılmış ve bu yayılmayı Batı dünyası 
ancak bir korku ve bir tür hayranlıkla takip etmişlerdir. İngiliz tarihçi Edward Gibbon 
1855 yılında kaleme aldığı eserinde bu dönemi “Avrupa	tarihinin	en	karanlık	ve	tembel	
dönemi” olarak nitelemiştir (Göknel, 2015, s. 23). Aslında bu eleştiri günümüzde de 
birçok Batılı tarafından dile getirilmektedir. Patrick Buchanan 1989’da New Hampshi-
re Sunday News’de yayınladığı Yükselen	İslam	Batı’yı	Kaplayabilir	başlıklı yazısında Av-
rupa, (o zamanki adıyla) Sovyetler Birliği ve Amerika’daki Müslümanların sayılarının 
arttığını ve “Müslüman	tehdidinin	küresel	bir	tehdit	hale	geldiğini” ifade ederken, Char-
les Moore da 1991 yılında nüfus konusuna dikkat çekmiştir. Charles Moore yazısında 
“yeterli	sayıda	çocuk	yapmama	inadımızdan	dolayı	Batı	Avrupa	medeniyeti	yok	olacak,	
göçmenler	kazanacak	ve	Gibbon’un	çok	iyi	tahmin	ettiği	gibi	Oxford’un	okullarında	Ku-
ran	öğretilecek” demekteydi (aktrn, Esposito, 2002, s. 373). 

Moore’un bu düşüncesinin altında 1960’lardan itibaren gelişen sanayileşme süre-
cinde açığa çıkan iş gücü sonucu başta Afrika ülkeleri ve Türkiye olmak üzere birçok 
ülkeden gelen göçmen işçinin artık Avrupa’da kalıcı hale gelip çoğalmaları yatmakta-
dır. Aile ilişkileri ve bağları zayıf olan Avrupalılarda nüfusunun azalıp Müslümanların 
sayıca çoğalmakta olması kıtanın gelecekte demografisini değiştireceği endişesini 
ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda sıkça kullanılan Eurabia	kavramı Bat Ye’or’un da ifa-
de etiği gibi “İslam’ın	Avrupa’da	artan	nüfuzunu	ve	onun	Avrupa	politikası	üzerindeki	
artan	etkisini” yansıtmaktadır (2011, s. 4). Hatta Le Figaro’nun baş yazarlarında Ivan 
Rioufol 2012 yılında kaleme aldığı bir kitabında (De l’urgence d’étre réactionnaire) 
İslamlaşması karşısında Avrupa’nın mevcut durumunu, Konstantinopolis’in düşüşüne 
benzetmektedir. Mevcut tecrit sürecinde az ya da çok İslamlaşmayla karşılaşacaklarını 
belirten Rioufol, bu durumun kendilerini aşamalı bir kimlik silinmesine ve kültürel si-
linmeye götüreceğini öne sürmektedir. Rioufol, yeni bir nüfus artışıyla ortaya çıkacak 
yeni bir Fransa’nın -ki bu durum genel olarak Batı Avrupa’ya genellenebilir- kaderine 
karşı gelmek için büyük bir ciddiyetle siyaseten tavizsiz bir çatışmaya hazırlanması ge-
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rektiğini ve bu felaketin yakınlığı nedeniyle de hoşgörü, uzlaşma, müzakere gibi olgu-
ların artık sökmeyeceğini ifade etmektedir (Liogier, 2012, s. 9-10). Zaten günümüzde 
Batı’nın İslam’a ve Müslümanlara yaklaşımlarına bakıldığında bu hoşgörü, uzlaşı ve 
müzakere gibi olumlu değerlerden çok uzak oldukları görülmektedir. Son dönemlerde 
yayınlanan raporlarda da İslam ve Müslümanlara yönelik gerek bireysel gerekse ku-
rumsal mekanlara yönelik (Camii, İslami merkezler vb.) şiddet oranlarının arttığı gö-
rülmektedir. Örneğin Britanya’da bağımsız bir gözlem kuruluşu olan TellMaMa, 2019 
yılında meydana gelen Yeni Zelanda saldırılarından sonra Britanya’da Müslümanlara 
karşı işlenen nefret suçlarının sayısının yüzde 593 oranında arttığını rakamlarla orta-
ya koymuştur5. Ayrıca Fransa’da da İnsan Hakları Ulusal Danışma Komisyonu (CNCDH) 
tarafından yayınlanan ırkçılık, anti-semitizm ve yabancı düşmanlığına dair 30. rapor-
da, anti-semitik eylemlerin 2020’de 2019’a göre yüzde 51 düştüğü, İslam karşıtı ey-
lemlerin ise yüzde 52 arttığı belirtilmiştir.6

Yukarıda yer alan raporların yanı sıra birçok araştırmada da gerek sözlü gerek fi-
ziki saldırılar aracılığıyla olsun Batı’da İslamofobinin tehlikeli boyutlara ulaştığı ve bu 
eylem ya da söylemlerin açık bir düşmanlık haline dönüştüğü görülmektedir. Bu düş-
manlık yalnızca gündelik yaşam pratiklerinde değil, aşağıda daha detaylı ele alacağımız 
başta medya olmak üzere eğitim, siyaset, yargı, iş dünyası veya internet gibi farklı mec-
ralarda da ortaya çıkmaktadır. Bu da bizlere İslamofobinin aslında İslam ve Müslüman-
larla ilgili yanlış bilgilendirilen ve ekonomik anlamda düşük profilli bir işçi veya orta 
sınıf ile sınırlı kalmadığını, aksine eğitimli ve seçkinler arasında yükseldiğini göster-
mektedir. Bu bağlamda Müslümanlar gerek içeride gerekse de dışarıda düşman olarak 
görülmekte, ötekileştirilmekte ve Müslümanların Batılı toplumlarındaki bireylere eşit 
haklara sahip bireyler olmadıkları düşüncesi yaygın bir hale gelmektedir (Hıdır, 2017, 
s. 33). Müslümanların gündelik hayatın hemen hemen her alanında öteki olarak kod-
lanmalarında, Cesari’nin de ifade ettiği gibi, özellikle Batı Avrupa devletlerinde, inanç 
olgusunun yurttaşlık bağlamında yanlış ve gayri meşru olduğunu düşünme eğiliminde 
bulunmalarının büyük etkisi bulunmaktadır. Sekülerleşmiş zihnin bir işareti olarak di-
nin, toplumların genel refahında bir rol oynayamayacağı fikri tüm Avrupa’da yaygın bir 
kanıdır. Cesari’ye göre sekülerizmin anlamı, Avrupa’da İslam’ın çeşitli tezahürlerinin 
zahmetli, hatta kabul edilemez hale gelmesidir ki siyasi, medya ve entelektüel alanlar-
daki kamu kültürünün ana hatları da son derece seküler bir hale gelmiş ve toplumun 
bazı kesimleri için hala anlamlı olan dini boyutları ve referansları görmezden gelme 

5 Tell MaMa (MeasuringnAnti-Muslim Attacks- Müslüman karşıtı saldırıları ölçme). Kuruluş Müslüman 
aleyhtarı nefret mağdurlarını desteklemekte ve Müslüman aleyhtarı olayları da ölçmekte ve izlemek-
tedir. Detaylı bilgi için bkz. https://tellmamauk.org/

6 https://www.cncdh.fr/node/2256 (Erişim tarihi: 17.07.2021).
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eğilimi ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda başörtüsü tartışması, karikatür krizi ve Salman 
Rushdie olayı vb. meseleler İslami değerler ile Avrupa laiklik anlayışları arasındaki ge-
rilime ışık tutmuş ve bu ideolojik mücadelede medya ve aydınlar önemli bir rol oyna-
mıştır (2009, s. 8). Bu durum özellikle çok kültürlülük tecrübesi olan Batı toplumların-
da çok kültürlülük meselesini tartışmalı bir hale getirmektedir. Artık şüpheli hale gelen 
çok kültürlülük, İslam ile ilişkilendirilmektedir. Batıların “Eskiden	farklılıklara	açık	ve	
hoşgörülüydüm,	ama	şimdi	nereye	vardığını	görüyorum” şeklinde bir düşünce yapısına 
sahip olduklarını belirten Taylor’a göre (2007) hoşgörülülüğün olumsuz bir kavrama 
dönüşmesi İslam ile ilişkilendirilerek sunulmaktadır.

3. Medyada İslamofobik Söylemin İnşası

Batı’nın İslam dinine yönelik korkusu/nefreti yeni bir olgu değildir. Yukarıda da 
bahsedildiği üzere bu korku ya da nefret, çok uzun bir tarihsel süreci içermektedir. 
Ne var ki günümüzde özellikle Batı toplumları tarafından ötekileştirilen Müslümanlar, 
İslamofobinin öznesi konumundadır. Müslümanların ve İslam’ın bir antipati/nefretin 
odak noktası olmasında özellikle (Batılı) ana akım medya önemli bir etmen olarak or-
taya çıkmaktadır. Bir başka deyişle İslam’ın evrensel barış çağrısını göz ardı eden ve 
tarihsel süreç içerisinde Batı’nın çıkarları için bir tehdit olarak görülen ve de gösterilen 
İslam dinine dayalı korku ve nefretin bu derece yaygın ve güçlü olmasında medyaya 
egemen olan güçler etkin rol oynamaktadır (Mencet, 2018, s. 196).  

İslam karşıtlığının yükselişe geçmesinde bir dönüm noktası olarak görülen 11 Ey-
lül saldırılarından sonra Batı medyasında köklü bir değişim ve dönüşümün gerçekleş-
tiği görülmektedir. Günümüzde Batı medyasına bakıldığında İslam ve Müslümanlarla 
ilgili herhangi bir konunun yer almadığı, başta haber olmak üzere, bir medya içeriği 
neredeyse yok gibidir (Aydın Varol, 2020, s. 112). Ancak bugün İslam dinine ve Müslü-
manlara yönelik eylem ve söylemlerin tek müsebbibinin medya olduğu söylemek yan-
lış bir bakış açısıdır. Elbette medyanın İslamofobinin dolayımlanmasında büyük etkisi 
vardır fakat Geisser’in de ifade ettiği gibi medya aslında İslamofobiyi yaratmamakta, 
ancak İslam ve İslamcılıkla ilgili var olan mevcut algıyı bir şekle sokmaktadır. Geis-
ser’e göre bu algının oluşturulmasında; yayınlanan makale ve mülakatların içeriğinin 
yanı sıra ele alınan konuların okuyucu ve izleyicilere sunulan görüntülere, İslam ve 
Müslümanlar hakkında konuşturulabilecek kişilerin (yazar, denemeci, siyaset bilimci 
ve nadiren İslam alimleri) seçiminden ulusal ve uluslararası “Müslüman	kişiliklerin” 
olumlu ya da olumsuz bir imajla takdim edilmesine kadar pek çok argümandan ya-
rarlanılmaktadır. Ayrıca medya derinlemesine araştırma ya da başkalarının sözlerini 
aktarma görüntüsü altında İslam’ı öylesine bayağılaştırmaktadır ki, İslamofobi oluş-
turma etkisi bunun yanında sönük kalmaktadır (Geisser, 2010, s. 32). Bir başka ifa-
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deyle Batı medyası, çizdiği kontrollü gerçekliği topluma aktarmaktadır. Böylece Batı-
lılar, Müslümanlarla temasa girdiklerinde, Müslümanların gerçekte nasıl olduklarına 
bakmaksızın istemsiz ve ön yargılı bir biçimde Müslümanları medyanın şekillendirdiği 
basmakalıp yargılar üzerinden değerlendirmektedirler. 11 Eylül ve 7 Temmuz saldırı-
ları sonucu oluşan	“teröristler”,	“intihar	bombacıları”,	“Batı karşıtı	insanlar” ve “baskıcı	
kişiler” vb. tanımlamalar bu basmakalıp yargılar arasında yer almaktadır (Abbas, 2015, 
s. 126). Ayrıca, genellikle İslam ve İslam dünyası ile ilgili haberler ve yorumlar yekpare 
bir İslam varsayımına dayanmakta, dolayısıyla bütün Müslümanların aynı oldukları, 
aynı düşündükleri ve birlikte kolektif bir biçimde hareket ettikleri zannedilmektedir 
(Esposito J. , 2002, s. 365). 

Edward Said’e göre Avrupa ve Amerika medyasında İslamiyet, garip bir biçimde 
“ıstırap	veren	bir	haberler	bütünü” haline gelmiştir. Batı medyası kendisini İslam’ı ak-
tarmak yani resmini çizmek, kişiliğini belirlemek, incelemek, hakkında kurslar düzen-
lemek ve dolayısıyla onu tanıtmayı kendine görev bilmiştir (2000, s. 52). Ana akım 
Batılı medya İslam’ı kendi perspektifinden tanımlarken özellikle haberlerde artık klişe 
halen gelen kalıp yargıları kullanmaktadır. Fransız sosyolog Bruno Etienne’nin de be-
lirttiği gibi arkadan görüntülenmiş namaz kılan müminler, tehdit sloganları ve çığlıklar 
atan sıkışık topluluklar, örtülü kadınlar, sakallı, ağzı açık gözleri fal taşı gibi açılmış, 
kendi dünyasından kopuk tipler olarak sunulmaktadır (2003, aktrn., Geisser, 2010, s. 
30). Batı’nın İslâm’ı bu gibi klişeleştirmelerinin yanı sıra onu yanlış yorumlamasının ve 
abartılı bir şekilde korkulacak bir olgu haline getirmesinin özünde, çatışan bakış açı-
ları bulunmaktadır. Eskiden Batı’nın Müslümanları betimlemede kullandığı bedevi, çöl, 
deve, çok kadınla evlilik, harem ve zengin petrol şeyhleri gibi eski klişe ifadelerin yerini 
artık, ellerinde	silah	sallayan	mollalar, sakallı, Batı	karşıtı	fundamentalistler ve çarşaf-
lı kadınlar almıştır. Batı’nın İslam’a yönelik korku ve antipatisi yalnızca medyada yer 
alan manşetlerle değil, Batı’nın İslamla çelişen seküler bakış açısıyla da beslenmekte-
dir. Modern ve Aydınlanma döneminin izlerini taşıyan seküler bakış açısı -genelde din 
özelde İslam konusunu- ön yargı ile değerlendirmenin yanı sıra bir de çarpıtmaktadır. 
Modern anlayışın dini bireysel bir inanç sistemi şeklinde yorumlaması, bu anlayışın 
İslam’ı “modern”	seküler ölçüye uymadığı gerekçesiyle “anormal” ve “anlamsız” bul-
masına yol açmaktadır. Nihayetinde İslâm Batı’ya göre anlaşılmaz, mantıksız, aşırı ve 
tehdit edici bir din olarak görülmektedir. (Esposito J. , 2002, s. 410).

Medyanın İslam’ı ve Müslümanları bir tehdit unsuru olarak göstermesinde başta 
haberler olmak üzere sinema, karikatür, talk show gibi birçok medya içeriğinden ya-
rarlanılmaktadır. Tüm bu medya unsurları içerisinde şiddet haberleri önemli bir yer 
tutmaktadır. Çünkü dünyada meydana gelen çatışmalar büyük haber anlamına gelmek-
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tedir. Medya, kasıtlı ya da kasıtsız, Batı ile İslam dünyası arasında geçmişten beri süre-
gelen düşmanlığı kibar bir biçimde tekrar tekrar inşa etmede etkin bir faktördür. Kitle 
medyası dünya ölçeğinde meydana gelen felaketleri ve potansiyel düşmanları açık bir 
şekilde resmederek korku pompalamaya yönelik tasarlanmıştır (Kalın, 2015, s. 58). 
Bu nedenle Batı medyasında Müslümanlar, en çok terör kavramı ile ilişkilendirilmek-
tedir. Said’in de ifade ettiği gibi Müslümanlar ve Araplar ya petrol müteahhitleri olarak 
ya da gelecekteki potansiyel teröristler olarak haber	kapsamına	alınmakta, haklarında	
konuşulmakta veya kendilerinden	korkulmaktadır. Said’e göre okuyucuya/izleyiciye, İs-
lam dünyasının kaba, stilize edilmiş, sınırlı sayıda karikatürleri sunulmaktadır ki bu 
sunuş şekli, İslam dünyasını askeri saldırıya açık bir hale getirmektedir (2000, s. 104). 
Bu bağlamda Orta Doğu ve Müslüman dünyasındaki siyasi çatışmalar özellikle seçil-
mektedir7. Bu seçim, Batılı sıradan bir okuyucu için çatışmaların yalnızca Müslüman 
ülkelerde meydana geldiği izlenimini uyandırmaktadır. Medyada yer alan haberlerde 
çatışma içerikli haberlere barış ve anlaşma içerikli haberlerden hem daha fazla yer 
verilme hem de Müslüman ülkelerdeki çatışmalarda “normalliklerin” haberleştirilme-
sinde dengesizlik olduğu görülmektedir. Mesela, Avrupa ve Amerikan ana akım medya-
sında Müslüman ülkelerin birçoğunda gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal etkinliklere 
çok az yer verilirken aynı şey Fransa veya İngiltere gibi Avrupa ülkeleri için geçerli 
değildir. Bu ülkelerde şiddet olayları ile ilgili haberler yapılırken diğer dini, sosyal, kül-
türel ve sanatsal etkinlik haberleri eşit ağırlıkta olmaktadır. Hâlbuki Müslüman ülke-
lere dair haberlerin ezici çoğunluğu çatışma ve şiddet içerikli olduğundan bu durum 
okuyucuda/ izleyicide sıradan ve normal bir hayat yaşandığı hissini vermemektedir 
(Kalın, 2015, s. 58). 

Batı medyasında haberlerin yanı sıra İslam ve Müslümanlarla ilgili meselelerde 
gerçek İslam uzmanlarına medyada yer verilmemesi de ayrı bir problem olarak orta-
ya çıkmaktadır. Medyada yer alan İslam uzmanlarının birçoğunun Batılı olması yuka-
rıda da ifade edildiği üzere medyada Müslüman imajının temsilinde klişelerin tekrar 
tekrar inşa edilmesinde önemli rol oynamaktadır. Müslüman dünyası hakkında yorum 
yapanlar genellikle Asya ve Afrika doğumlu yerliler	ya da üçüncü dünyalı bilim insan-
ları olarak tanımlanan kişiler olup bunlar ya gayrimüslim ya da ismen Müslümanlardır. 
Asya ya da Afrika kökenli olmalarına ve yüksek entelektüel düzeye sahip olan bu kişiler 
Batı’da yaşamakta ve çalışmaktadırlar. Üstü kapalı bir biçimde Batı’nın duymak iste-

7 Özellikle 11 Eylül olayından sonra yapılan araştırmalar Orta Doğu ve Batı kültürlerinin birbirini yan-
lış anladığını göstermektedir. Majid Tehranian 1999’daki bir yazısında Orta Doğu’yu yanlış anlaşıl-
masının temelinde dört görüş olduğunu ifade etmektedir. Bunlar; (1) Müslümanlar Batı’yı anlamıyor, 
(2) Batı Müslümanları anlamıyor, (3) Batı, Batı’yı anlamıyor ve (4) Müslümanlar diğer Müslümanları 
anlamamaktadır (aktrn., Uluç, 2009)
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diklerini dile getiren bu Asya/Afrikalı entelektüeller, yine Batı’nın görmek istediğini de 
gösterirken Asya/Afrika’ya çok daha güçlü bağı olan entelektüellerin ise özgün sesleri 
nadiren işitilmektedir (Uluç, 2009, s. 396). Çünkü bunun bir de dış politikayla ilgili bir 
tarafı vardır ki en iyi fonlanan düşünce kuruluşları, dış politikayı şekillendirmenin yanı 
sıra mensuplarının “uzman” sıfatıyla ana akım medyada sıkça görünüp kamuoyunu bil-
gilendirmesinde belirleyici bir rol üstlenmektedir (Kumar, 2016, s. 269). 

Günümüzde Batı medyasında Müslümanların gerek yanlış/eksik temsil edilmele-
rinde gerekse kendilerini ifade etmelerinde asimetrik bir durum söz konusudur. Ab-
bas’ın da ifade ettiği gibi (2015, s. 126) Batı toplumları hukuki bağlamda eşitlik ilke-
sini uygulamadığı sürece kırılamayacak bir döngü sürecine tanıklık etmektedirler. Bu 
bağlamda siyasi doğruluk ilkesi de herhangi bir başarı sağlayamamaktadır. Halbuki 
buradaki temel mesele Müslümanların, ifade özgürlüğünü temel bir hak olarak görme-
lerine rağmen bir dinin yanlış bir şekilde temsil edilmesi için kasıtlı hakaretler içeren 
materyallerin kamuoyuna sunulması, ifade özgürlüğünü teşkil etmemektedir. Bu nok-
tada tarihsel süreçteki oryantalist bakış açısı ve ideoloji, bugünün modern toplumunda 
aynı derecede görülmeye devam etmektedir. İslam’a hakaret eden kasıtlı yazılı-görsel 
içeriklerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna dair iddialar, Müslümanların bakışı-
nı yeterince göz önünde bulundurulmaması ve İslam’ın oryantalizmin nesnesi haline 
gelmesinden kaynaklanmaktadır.

4. İslamofobiyle Mücadele Alanı: Uluslararası Televizyon Kurma Çabaları

Günümüzde yapısal bir sorun haline gelen İslamofobinin üretilip dolaşıma girme-
sinde medya önemli bir rol oynamaktadır. Bu başlık altında İslamofobi ile mücadele 
kapsamında ortaklaşa televizyon kurmayı planlayan Malezya, Pakistan ve Türkiye’nin 
yayıncılık tecrübe ve teknik alt yapıları hakkında bir değerlendirme yapılacaktır. Önce-
likle kanalın kurulma aşamasını ilgilendiren süreçle ilgili olarak, mezkûr ülkelerin ya-
yıncılık alanındaki teknik	alt	yapıları değerlendirilecek daha sonra ise	yayın	içeriğinin	
nasıl olacağı ya da olması gerektiği ele alınacaktır.

1.1. Televizyon Kurma Sürecinde Ülkelerin Teknik Alt Yapılarının Genel Bir 
Değerlendirmesi

İslamofobi ile mücadele için televizyon kanalı kurmayı planlayan Malezya, Pakis-
tan ve Türkiye üçlüsünün gerek kanalın kurulma aşamasındaki teknik ve yapısal tecrü-
beler gerekse bu yayıncılığın sürdürülmesi açısından ilgili ülkelerin kamu yayıncılığına 
bakılması bu konudaki tecrübeleri açısından yerinde olacaktır.



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

203

a. Malezya’da Kamu Yayıncılığı: 

14. yüzyılda İslamlaşmaya başlayan, geçmişte Portekiz (1511-1641), Hollanda 
(1641-1786) ve İngiliz (1786-1957) idaresinde kalan Malezya, 31 Ağustos 1957 tari-
hinde bağımsızlığını kazanmıştır. Singapur’un, 1965 yılında ayrıldığı Malaya Federas-
yonun ismi, 1963 yılında Sabah, Sarawak ve Singapur’un katılımıyla Malezya olarak 
değiştirilmiştir8. 1957 yılında bağımsızlığına kavuşan Malezya’da devlet televizyonu; 
Radio	Television	Malaysia	(RTM)	-Malezya	Radyo	Televizyonu’dur. 

1 Nisan 1946’da kurulan Radio	Malaya’nın adı, 16 Eylül 1963’te Malezya kuruldu-
ğunda, Radio	Malaysia olarak değiştirilmiş, aynı yıl 28 Aralık 1963’te Televisyen Malay-
sia kurulmuştur. Altı yıl sonra, 1969’da Radio Malaysia ve Televisyen Malaysia birleşe-
rek bugünkü yayın departmanı oluşturulmuştur. Malezya Radyo Televizyonu 1984’te 
ilk özel televizyon kanalı kurulana kadar ülkede ücretsiz yayın yapan tek televizyon 
olmuştur. 

Malezya Radyo Televizyonu (RTM), Malezya’da altı karasal TV kanalı sunmaktadır. 
Programlarda kullanılan Malayca ve İngilizce ana diller olsa da altı kanaldan dördü, 
Malay olmayan yaygın olarak Bumiputera olarak bilinen yerli nüfus ile Çinli ve Hintli 
azınlıklar için yerel dil programları da sunmaktadır. RTM’nin küresel yayın yapan bir 
televizyon kanalı bulunmamaktadır. RTM ayrıca altısı ulusal, diğer yirmi sekizi yerel 
olmak üzere otuz dört tane de FM radyo kanalı sunmaktadır 9. 

b. Pakistan’da Kamu Yayıncılığı:

Pakistan Television Corporation (Pakistan Televizyon Kurumu) PTV veya Pakistan 
TV yayın hayatına 26 Kasım 1964 tarihinde Lahor’da kurulan küçük bir pilot TV kana-
lıyla başlamıştır. Daha sonra 1967’de Karaçi ve Ravalpindi/İslamabad’da ve 1974’te 
Peşaver ve Ouetta’da yayın merkezleri kurulmuştur (Mezzera & Sial, 2010, s. 21). PTV, 
halka açık bir limited şirketi olup tüm hisseleri Pakistan Hükümeti’nin kontrolü altın-
dadır.

PTV kuruluşunun çatısı altında tematik yayınlar yapan PTV Home,	News,	Sports,	
World,	Global,	Bolan,	National,	Television	ve	Parliament olmak üzere dokuz kanal bu-
lunmaktadır. Bunlardan PTV	Home, dramalar, müzik şovları ve sabah şovları gibi farklı 
eğlence tabanlı programları yayınlamakta ve basit anten üzerinden kolay erişim sağ-
landığından Pakistan’ın kırsal kesimlerinde büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip 
edilmektedir. (Amin, Sher Juni , & Ali , 2014, s. 282).  

8 https://www.mfa.gov.tr/malezya-siyasi-gorunumu.tr.mfa (Erişim, 10 Mayıs 2021).
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Televisyen_Malaysia (Erişim, 10 Mayıs 2021)
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PTV	World ise İngilizce dilinde uluslararası haber kanalı olarak yayın yapmakta-
dır10. Yurtdışı pazarına yönelik olan ve BBC World News, Voice of America, TRT Wor-
ld, Deutsche Welle benzeri uydu ve çevrim içi platformlar üzerinden yayın yapan PTV	
World Pakistan Cumhurbaşkanının teşvikiyle 29 Ocak 2013 tarihinde yayın hayatına 
başlamıştır11. 

c. Türkiye’de Kamu Yayıncılığı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), devlet adına radyo ve televizyon yayın-
larını gerçekleştirmek amacıyla, 01 Mayıs 1964 tarihinde, özel yasayla özerk tüzel bir 
kişiliğine sahip olarak kurulmuştur. 1972’deki anayasa değişiklikleri ile TRT, “tarafsız” 
bir kamu iktisadi kuruluş olarak tanımlanmıştır. Uydu yayınlarının 1986’dan sonra, 
Türkiye’ye yönelik yayın yapan özel televizyonların ortaya çıkması, TRT’nin 1990 yılı-
na kadar süren televizyon yayınları üzerindeki tekelini ortadan kaldırmıştır. TRT günü-
müzde, özerkliği ve tarafsızlığı anayasada hükme bağlanan, radyo ve televizyon ile tüm 
medya araçlarından yayın yapan kamu hizmeti yayıncısı olarak hizmet vermektedir12.

TRT, bugün 14 televizyon kanalı, 14 radyo kanalı, trt.net.tr ve 41 dilde hazırlanan 
www.trtvotworld.com web siteleri, 5 basılı dergisiyle Türkiye ve dünyaya yayın yap-
maktadır. TRT’nin çatısı altında İngilizce ve haber ağırlıklı yayın yapan TRT	World, 
2015 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. TRT World, devlet eliyle Türkiye’nin ta-
nıtımını yapmanın yanı sıra BBC, CNN ve Al-Jazera English gibi haber kanallarına alter-
natif olmayı amaçlamıştır 24 saat canlı haber yayınlayan kanal, bu bağlamda referans 
bir kanal olup, Reuters firması da kanalın haber tedarikçisi konumundadır13. Ayrıca 
TRT	Belgesel kanalının da Türkiye’yi; İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Türkçe ile 
beş farklı dilde dünyaya tanıttığının altı çizilmelidir.

İslamofobi kanalı kurmayı planlayan ilgili ülkelerin medya yapılarına bakıldığında 
Malezya hariç Pakistan ve Türkiye’nin uluslararası yayın tecrübeleri bulunmaktadır14. 
Bu noktada özellikle Türkiye’de TRT’nin küresel yayıncılık tecrübesi -gerek TRT	World 
gerekse TRT	Belgesel gibi kanallar göz önüne alındığında- bir hayli fazladır. Bu konuda 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da ifade ettiği gibi bu proje her 
ülkenin muadil kurumlarının iş birliğiyle uluslararası yayıncılık tecrübesinin kesiştiği 

10 https://ptv.com.pk/ptvCorporate (Erişim, 10 Mayıs 2021)
11 https://news.paktron.net/2013/02/ptv-world-english-news-channel-by-pakistan-television-corpo-

ration.html
12 http://www.trt.net.tr/Kurumsal/Tarihce.aspx (Erişim, 10 Mayıs 2021)
13 https://tr.wikipedia.org/wiki/TRT_World (Erişim, 10 Mayıs 2021)
14 Malezya devlet televizyonunun uluslararası yayın tecrübesi olmasa da Malayca’dan Çince’ye, Kore-

ce’den Tayca’ya kadar yaklaşık on dilde (yerel diller de dahil) yayın yapmaktadır.



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

205

bir proje olacaktır. Bu bağlamda TRT’nin birikimlerinden de yararlanılacaktır15. Tür-
kiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı da Malay basınına verdiği bir 
demeçte kurulacak televizyon kanalına Türkiye’nin önayak olabileceğini, Türkiye’nin 
bunu yapacak teknik kabiliyeti olduğunu belirtmiştir16.

1.2. Yayın İçeriği

Kurulması planlanan İslamofobi ile mücadele kanalı, dünyanın önde gelen medya 
organlarında yer alan çarpık, yanlış ve kötü olarak sunulan İslam ve Müslüman imge-
sinin düzeltilmesini amaçlamaktadır. Malezya, Pakistan ve Türkiye üçlüsü, güçlü bir 
medya ve iletişim merkezi ve kanalı kuracak ve burada farklı içerikler üretilecektir.

Televizyon kanalında öncelikle haberler aracılığıyla, kişisel veya devletler bazında 
olsun İslam ya da Müslümanlarla ilgili olaylar küresel basının aksine tüm gerçekleriy-
le izleyicilere aktarılacaktır. Ancak İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da ifade ettiği 
gibi17, İslamofobi meselesi derinliği olan bir konu olduğu için ortak girişimler televiz-
yon kanalı ile sınırlı kalmayacaktır. Bu bağlamda bireyleri medyayla daha fazla entegre 
eden sosyal medyanın da gücünden yararlanılacaktır. Dijital tabanlı olarak tasarlana-
bilecek bu platformda, sosyal medya için aydınlatıcı videolar, belgeseller hazırlanma-
sının yanı sıra video haber üretimi yapılacaktır. Bu modelde bir çağrı merkezi ve ihbar 
hattı oluşturulacak, sinema filmleri için bir fon ayrılacak, sosyal medya kampanyaları, 
belli periyotlarda rapor ve kitap yayınları da olacaktır.

Farklı formatlarla zenginleştirilen yayın içeriklerinin yanı sıra bu içeriklerde kul-
lanılan dil seviyesinin yüksek olmaması, genel izleyici kitlesinin anlayabileceği bir bi-
çimde hazırlanması gerekmektedir. Çünkü Müslümanlara yönelik oluşturulan nefret 
içerikli her türlü ön yargı ve kalıp yargılara karşı mücadelede anlaşılır bir dil kullanıl-
ması büyük önem arz etmektedir.

4. Metodoloji

Bu çalışmada İslamofobi ile mücadele için Malezya, Pakistan ve Türkiye’nin ortak 
kurmayı planladığı televizyon kanalının avantajlı ve dezavantajlı yanları SWOT analizi 
ile değerlendirilecektir.

15 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/islamofobiye-karsi-guclu-bir-medya-merkezi-kuraca-
giz/1602121 (Erişim, 10 Mayıs 2021)

16 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/buyukelci-kavakcidan-ortak-televizyon-kanali-aciklama-
si/1605474 (Erişim, 10 Mayıs 2021)

17 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/islamofobiye-karsi-guclu-bir-medya-merkezi-kuraca-
giz/1602121
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Stratejik yönetimin en önemli konularından birisi SWOT analizinin yapılmasıdır. 
İlk olarak 1970’li yıllarda iş yönetimi (business management) amacıyla kullanılmaya 
başlanan SWOT analizi, ilerleyen yıllarda farklı uygulama alanları için de bir analiz ve 
planlama aracı olarak ele alınmıştır (Devrim, 2006, s. 1). SWOT analizi bir organizas-
yonun iç ve dış çevresinin değerlendirilmesine imkân sağlayan bir analiz tekniğidir. 
SWOT analizi, kuruluşun kendisinin yanı sıra kuruluşu etkileyen koşulların sistema-
tik olarak incelenmesini içeren bir yöntemdir.  Bu kapsamda, kuruluşun güçlü ve za-
yıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenmektedir. Bu 
analiz stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına temel teşkil etmektedir (Kamu 
İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, 2006, s. 23).

SWOT, örgüt/kurumun güçlü yönleri (Strenghts), zayıf yönleri (Weaknesses), fır-
satları (Opportunites) ve olası tehditleri (Threats) sözcüklerinin İngilizce karşılıkları-
nın baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmayı ifade etmektedir. 

Güçlü (Strenghts)Yönler: Örgüt/kurumların herhangi bir konuda rakip örgütlere 
göre daha etkili ve verimli olması durumudur. Örgütler, dış kaynaklı imkanları kaynak 
ve kapasitesinin yeterli olması durumunda değerlendirilebileceğinden örgütlerin her-
hangi bir gelişmeyle karşılaşmadan önce hangi açılardan üstün olduklarını bilmeleri ve 
buna göre stratejileri belirlemeleri gerekmektedir. Buna göre örgütler üstün oldukları 
alanları saptayarak, öncelikle yoğunlaşacakları etkinlik alanlarını belirlemiş olmak-
tadır. Sonrasında rakipleriyle mücadele edecekleri alanları tespit ederek bu durumu 
rekabet alanını kendisinin belirleyebilmesi açısından avantaj olarak kullanmaktadır 
(Schermerhorn, 1996, aktn. Yıldırım, 2008, s. 127).

Zayıf (Weaknesses)Yönler: Bir örgütün üstün olduğu yönlerini bilmesi kadar za-
yıf olduğu yönleri de bilmesi önemlidir. Çünkü bir örgütün zayıf olup değişimlere ayak 
uyduramaması ve zamanında değişikliğe cevap verip gelişme sağlayamaması zamanla 
örgütlerin aleyhine işlemeye başlayabilir. Bu nedenle zayıf yönlerin belirlenmesi, uzun 
vadeli strateji ve planlar için ciddi güçlük ve sınırlamalara neden olacak sorunların 
çözülmesine dair bir girişim olacaktır. 

Fırsatlar (Opportunites): Farklı biçimlerde örgütlerin karşısına çıkabilen fırsat-
lar, stratejik planlama kapsamında incelendiğinde, hedeflerin gerçekleştirilmesinde 
çevrenin örgüte sağladığı uygun koşullardır.

Tehditler (Threats): Örgütlerin hedeflerini gerçekleştirmesini zorlaştıran ya da 
imkânsız bir hale getiren yeni bir durum demektir. Örgütün başarısını engellemenin 
yanı sıra onu zarara uğratacak her şey tehdit olarak değerlendirilmektedir. Olumsuz 
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her türlü gelişme, örgütlerce her zaman izlenmeli ve açığa çıkartılmalıdır (Dinçer, 
2008, s. 143-147, aktrn., Yıldırım, 2008, s. 127). 

SWOT analizi yapılmasının temelde iki yararı bulunmaktadır. İlk olarak SWOT ana-
lizinin mevcut durumunun tespit edilmesi çerçevesinde güçlü ve zayıf yönleri ile karşı 
karşıya kalınabilecek fırsatlar ve tehdit unsurları ortaya konulmaya çalışılmaktadır ki 
bu anlamda SWOT, bir “mevcut durum” analizidir. SWOT ayrıca, bir örgüt/kurumun 
gelecekteki durumunun ne olacağını tespit ve tahmin etmeye yarayan bir analiz tekni-
ğidir ki bu da SWOT’u bir “gelecek durum” analizi yapmaktadır (Devrim, 2006, s. 3). Bu 
bağlamda SWOT analizinin mevcut koşullar kadar gelecekteki olası müspet veya menfi 
durumlara karşı öngörüde bulunma aracı olduğu söylenebilir. 

5. Uluslararası Televizyon Kurma Çabalarının SWOT Analizi Açısından De-
ğerlendirilmesi

GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR

– İlgili ülkelerin yayıncılık alanında 
teknik imkanların yeterli olması (Dijital 
alanda alt yapıları uygun yayın kuruluşla-
rına sahipler),

– İlgili ülkelerin uluslararası yayın 
tecrübesine sahip olmaları, 

– Nefret söylemi, ırkçılık ve ayrımcılıkla 
mücadelede bulunacak olması,

– İslam’ı ve Müslümanları doğru bir 
biçimde temsil edecek olması,

– İlgili ülkelerin İslamofobi ile mücadele-
yi devlet politikası olarak ele almaları,

– İlgili ülkelerin İslamofobiyi küresel bir 
problem olarak sorunsallaştırmaları,

– Yayıncılığın sürdürülebilirliği açısından 
devlet destekli olması,

– Müslümanların maruz kaldığı her türlü 
ayrımcılığı ortaya koyacak olması.

– Medya alanındaki uluslararası tekeli 
kırmanın zor olması (özellikle habercilik 
ve sinema sektöründe),

– Yetişmiş eleman ihtiyacının temin edi-
lebilmesi (Medya içeriklerinde İslam’ı ve 
Müslümanları medya diliyle doğru bir bi-
çimde aktarabilme ve İslam karşıtlarına 
yönelik entelektüel bir söylem inşa etme 
noktasında),

– Üniversitelerde İslamofobi kürsüleri ile 
Araştırma Merkezlerinin yer almaması. 
(Medya ve Din Araştırmaları Merkezi’nin 
yanı sıra SETA gibi İslamofobi ile ilgili 
raporlar yayınlayan düşünce kuruluşları 
dışında spesifik bir medya ve İslamofobi 
merkezi bulunmaması),

– İlgili ülkelerin hükümet değişiklikleri 
sonucu bu medya merkezinin 
faaliyetlerinin sona erme ihtimali. 
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– İslam dünyası ile Batı dünyası arasındaki 
ilişkilerin iyileştirmesine katkı sağlamayı 
amaçlaması,

– İslam dünyası ile Batı dünyası arasında 
stratejik bir iletişim kanalı olabilmeyi 
amaçlaması,

– Güçlü iletişim mekanizması,

– İhbar hatlarının kurulması, 

– Sosyal medya ile desteklenmesi,

– Ön yargıların ortadan kaldırılmasına im-
kân sağlayabilmesi,

– Farklı dil seçenekleriyle daha çok kitleye 
ulaşabilme imkânı,

– Müslümanlara yönelik ön yargı ve nefrete 
dikkati çekebilmesi,

– Hoşgörü, birlikte yaşama, kültürler arası 
ilişkiler gibi hususlarda farkındalık oluş-
turması.

– Televizyon kanalının sürdürülebilirliği,

– Dijital Platformların sürdürülebilirliği,

– Sosyal medya kanallarının kısıtlanma-
sı (Örneğin Ekim 2019’da Twitter’ın TRT 
World’e sansür uygulaması gibi),

– Büyük küresel yayın organlarıyla müca-
delenin gerisinde kalma durumu,

– İslamofobi ile mücadelenin hükümetlerle 
entegre olan, politik tercihe göre şekillen-
mesi ihtimali,

– İlgili ülkeler arasında bütünlüklü bir ko-
ordinasyonun sağlanamaması ihtimali. 

Sonuç ve Öneriler

Küresel ölçekte sıkça tartışılagelen olguların başında gelen İslamofobi, bugün 
Müslümanlar için kolektif olduğu kadar bireysel bir sorun haline gelmiştir. Bir ayrım-
cılık ve ötekileştirme ürünü olan İslamofobi ile temelde mücadele edilmesi gerekmek-
tedir. Ne var ki İslam’a ve Müslümanlara yönelik negatif bakış açısını geriletmek bir 
yana İslam karşıtlığı başta medya olmak üzere farklı mecralardan beslenerek artmaya 
devam etmektedir. Özellikle küresel ölçekli ana akım medya, İslam karşıtı yayınlar yap-
makta Müslümanları eksik ya da yanlış temsil etmekte, haberde tek taraflı davranmak-
ta ya da İslamofobik eylemleri medyada tekrar tekrar dolaşıma sokarak İslamofobiyi 
meşru bir hale getirmektedir (Aydın Varol, 2020, s. 121). İslamofobinin küresel çapta 
yükselişe geçmesinde özellikle Batılı medyanın güçlü olmasının yanı sıra Müslüman-
ların seslerini güçlü bir şekilde duyurabilecekleri, kendilerini en doğru biçimde ifade 
edebilecekleri küresel çapta bir yayın organına sahip olmamalarının da büyük etkisi 
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bulunmaktadır18. Bu nedenle Malezya, Pakistan ve Türkiye’nin ortaklaşa kurmayı plan-
ladığı İslamofobi ile mücadele kanalı, Müslümanların ve İslam’ın gerçek ve doğru bir 
biçimde temsil edilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Bu bağlamda bu kanalın var-
lığı, İslam’ın bir barış dini olduğu ve Müslümanların da terörist olmadığının dünyaya 
anlatılması noktasında büyük önem arz etmektedir. Ayrıca bu televizyon kanalı, Müs-
lümanların özellikle kendilerini ilgilendiren konulardan daha sağlıklı bir biçimde bilgi 
edinmelerini sağlayacaktır.

İslamofobi ile mücadelede televizyon kanalı kurmayı planlayan ilgili ülkelerin 
medya yapılarına bakıldığında Malezya hariç Pakistan ve Türkiye’nin uluslararası yayın 
tecrübeleri bulunmaktadır. Bu noktada özellikle Türkiye’de TRT’nin küresel yayıncılık 
tecrübesi -gerek TRT	World gerekse TRT	Belgesel gibi kanallar göz önüne alındığında- 
bir hayli fazladır. Bu proje her ülkenin muadil kurumlarının iş birliğiyle uluslararası 
yayıncılık tecrübesinin kesiştiği bir proje olacaktır. 

Kuruluş prosedürlerinin devam ettiği televizyon kanalına dair bazı öneriler şu şe-
kilde sıralanabilir: 

•	 Medya içeriklerinde kullanılacak dilin -hangi dilden olursa olsun- orta düzeyde 
anlaşılır bir şekilde olması gerekmektedir. 

•	 Yayın dili yalnızca İngilizce ile kalmamalıdır. Dünyada en çok konuşulan diller 
olan Çince ve İspanyolca gibi dillerin yanı sıra İslamofobinin en yaygın görüldü-
ğü kıta Avrupa’sındaki ülkelerin Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Felemenkçe 
vb. dillerinde de yayınlar yapılmalıdır. 

•	 Farklı dillerde yayınlar yapılırken yayın yapılacak ülkenin İslam’ı ve Müslü-
manları nasıl bir platformda gördüğü analiz edilmeli ve ona göre yayın içerikle-
ri oluşturulmalıdır. Örneğin Almanya’da daha çok ırkçılık temelli bir İslamofobi 
varken, Fransa’da laiklik bağlamında siyasi bir İslamofobi anlayışının bulun-
duğu söylenebilir. Dolayısıyla yayın politikalarında sosyo-politik faktörlerin de 
gözetilmesi etkili bir yayıncılık açısından önem arz etmektedir. 

•	 Son olarak şartlar elverirse gerek TRT’de gerekse Pakistan’daki PTV’de olduğu gibi 
kurulacak kanalın çatısı altında faaliyet gösterecek çocuk, belgesel, haber gibi te-
matik yan kanalların kurulması da bu mücadelede önemli bir rol oynayacaktır.

18 25-26 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenen 1. Medya ve İslamofobi Sempozyumu’nun açılış oturumunda 
TRT Genel Müdür Yardımcısı Fatih ER, Mayıs 2021’de yaşanan İsrail’in Filistin’e saldırı haberlerinde 
TRT’nin dünyada en çok takip edilen kanal olduğunu, saldırıyla ilgili haberleri 27 milyon kişinin iz-
lediğini, bunu 14 milyon ile BBC’nin takip ettiğini söylemiştir. Bu da bizlere dünyada özellikle İslam 
ve Müslümanlarla ilgili gerçekleri objektif bir şekilde aktaran medya organlarına ihtiyaç olduğunu ve 
bunların çeşitlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.
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Hollywood Sinemalarında İslamofobi
Osman Kâmil ÇORBACI1 / Ali Rafet ÖZKAN2

1. Giriş

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) “Beyanda sihir vardır” (Tirmizi, 
2848) buyurarak dönemindeki insanları etkilemede en önemli unsurlar olan şiir ve 
retoriğin önemine vurgu yapmıştır. Hitabetin aynı zamanda şiirin insan üzerindeki et-
kisi çok daha güçlü bir şekilde günümüzde sinemada bulunmaktadır. Kullanılan ke-
limelerin yanında müzik ve görüntünün de etkisiyle sinemanın büyüsü artmaktadır. 
Sinema, görülür, duyulur ve içe aktarılır. Görüntüler çoğu zaman akla değil, duygulara 
hitap eder. Filmi izledikten sonra karakterlerin fikirlerini, zaferlerini, yenilgilerini ken-
dimizle içselleştirerek benimseriz. Yedinci sanat olarak adlandırılan insanları seyre-
derken eğlendirme ve bilgilendirme amacı da taşıyan sinema, günümüzde toplumların 
hayatlarını şekillendirmede, hayat tarzlarını etkilemede belirleyici bir özelliğe sahiptir.  
İnsanla alakalı her konuda filmler çekilen sinema sektöründe, din konusunda da önem-
li bir yere sahip olmuştur.

Konu edinilen dinleri ve mensuplarını iyi ya da kötü olarak tanıtılmasında sinema-
nın gücü yadsınamaz. Dünyada İslamofobinin son yıllarda artmasında sinemanın payı 
çok büyüktür. 1895’den itibaren insanların hayatında olan sinemada, ilk konulu film 
1902 yılında, ilk sesli film ise 1927 yılında çekilmiştir (Ünal, 2015, s. 576). Doğrudan 
ya da dolaylı olarak hayatın her alanında insanları etkileme gücü olan sinemanın dini 
olgularla da yakın ve karmaşık bir ilişkisi olmuştur. Bu ilişki inanç, melekler, cinler, 
ruhlar âlemi gibi konulara temas eden filmlerden dinin gereksizliği savunan filmlere, 
kiliseye ağır eleştirilerde bulunan yapımlara ve yeni bir din kuran filmlere kadar de-
vam etmiştir. 2001 yılı, kendilerine “Barış Savaşçıları” adını veren Avustralya kıtası ve 
İngiltere’de ‘Cedayizm’ adında bir dinin ortaya çıkışına sahne olmuştur (Ünal, 2015, s. 
572). Zamanla bu dinin takipçi sayısı 20 bine ulaşmıştır ve Kanada’da “Yoda Sunağı” 

1 Dr., osmann@gmail.com
2 Prof. Dr., Kastamonu Üniversitesi
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adını verdikleri bir mabet bile kurmuşlardır. 2000”li yıllarda Opus Dei’ye (Yel, 2000, 
s. 159) bağlılığı bilinen Mel Gibson tarafından Hazreti İsa’nın son oniki saatininin İncil 
öğretisine göre anlatıldığı “The Passion of Christ” (IMDb, 2004) filminde sinemanın 
yeni bir din oluşturmak yerine var olan bir dine nasıl hizmet edebileceğinin gösteril-
mesi açısından ilginçtir. Gösterimde olduğu film salonlarının Katolik cemaat tarafından 
doldurulması, film sırasında ilahiler söylenmesi, gözyaşlarıyla film izlenirken Yahudi-
lere karşı nefretin körüklenmesi din oluşturan sinemanın yerine var olan dini yücelt-
meye çalışan sinema anlayışını pekiştirmiştir. Toplum, bu tarz filmlerde, yönetmenleri 
günahkâr veya aziz ilân etmiş, gişe rekorlarıyla film yapımcılarını ödüllendirmiş ya da 
filmlerin yayıldığı salonlara zarar verecek derecede tepkiler üretmiştir.

Batı toplumlarında ötеkinе kаrşı hoşgörüsüzlük tarih boyunca hеr zаmаn mеvcut 
olmasına rağmen 11 Еylül’dе ikiz kulеlеrе yapılan sаldırıdan sonrа daha çok günde-
me gelmeye başlamıştır.  Bu olay sonrasında Müslümаnlаr, toplumdаn dışlаnmаya vе 
аyrımcılığа mаruz kalmaya başlamışlardır. İslamofobi olarak isimlendirilen bu durum 
Müslümаn ve İslam korkusu аnlаmınа gеlmеklе birliktе, yаbаncı kаrşıtlığı vе düşmаn-
lığı anlamlarını da içеrmеktеdir (Türkmen & Özçınar, 2020, s. 1323). İslam ve fobi keli-
melerinin birleşmesinden meydana gelen bunun yanında küresel bir olguyu niteleyen 
bir kavram olarak da kullanılmaktadır (TDK, 2005, s. 983). İslamofobi; herhangi bir 
gerçekliğe dayanmadığı halde İslam’dan ve Müslümanlardan çekinme, korkma ve kaç-
ma içgüdüsünü ifade etmektedir. Kаvrаm аyrıcа, İslаm’а kаrşı kin, nеfrеt vе düşmаnlık 
bеslеmе аnlаmınа gеlеn yeni bir fenomenide ortaya koymuştur. Tаrihsеl, еkonomik vе 
sosyolojik nеdеnlеri olаn İslаmofobi, fаrklı yеrlеde yаşаyan Müslümаnlar üzеrindе bir 
tаkım psikolojik yer yerde fiziksеl şiddete maruz bırakacak еtkilеrе nеdеn olmаktаdır 
(Karslı, 2013, s. 82).

İslаmofobi’nin ortаyа çıkmаsındа komünizmin ortаdаn kаlkması, yеrinе düşman 
olarak konulan İslаm’ın yаlnızcа bir din vеyа idеoloji olаrаk dеğil; bir kültür vе mе-
dеniyеt olаrаk görülmesi büyük bir etkendir. 11 Еylül sаlddırıları sonrasında dünya 
genelinde yüksеlmеyе bаşlаyаn İslаmofobi, Еl-Kаidе tеrör örgütünün üstlеndiği 11 
Mаrt 2004 Mаdrid, 7 Tеmmuz 2005 Londra eylemleriyle yükselmeye devam etmiştir.  
7 Ocak 2015 tarihinde Charlie Hebdo, 13 Kasım 2015 Paris, 22 Mart 2019 Brüksel ve 
14 Temmuz 2019 Nice ‘de DEAŞ terör örgütünün üstülendiği saldırılarla Аvrupа‘dа 
İslаm dininе ve Müslümanlara kаrşı gеlişen dışalama ve düşmаnlık аrtmıştır. Bu sal-
dırılar, daha önce var olan önyаrgılаrı pеkiştirerek İslаm kаrşıtlığı dаhа dа аrtmış vе 
Müslümаnlаr, Bаtı’nın yеni “ötеkilеri” olarak degerlendirilerek, “içеrdеki düşman ve 
tеhdit” olаrаk tanımlanmaya başlanmıştır (Türkmen & Özçınar, 2020, s. 1327).
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11 Eylül saldırılarından sonra Hollywood sinemasında Müslümanlar aleyhinde 
onlarca film çekilmiştir. Sinema, kitlelere kolayca ulaşma, toplumda yavaş ama kalıcı 
etkiler bırakması ve insan davranışlarında değişiklikleri meydana getirmesi nedeniyle 
tercih edilmiştir. Sinema, milyonlarca insana aynı anda mesaj verme konusunda çok 
hızlı iken etkisini gösterme açısından da yavaştır. Devrim yapma gücü yoktur. Mecaz ve 
semboller kullanarak toplumları yavaş yavaş değiştirir. 

2. Hollywood Sinemasında Din Algısı

II. Dünya savaşı sonra Avrupa’nın siyasi anlamda sömürgeci gücünü yitirmesi 
sonrasında Amerika, dünyanın her bölgesindeki politikalara karışan ülkeler üstü bir 
konuma yerleşmiştir. Amerika’nın müdahaleci dünya politikası, birçok ülkede karşıt 
seslerin oluşmasına yol açarken dünya üzerindeki yeni dengeler ekonomik ve kültü-
rel alanlara taşınmaya başlanmış, sanat ürünleri kültürel yayılım politikalarında temel 
öğe haline gelmiştir (Gökdemir & Kurtoğlu, 2015, s. 49). Sinema, edebiyat, müzik, re-
sim gibi sanatlar Amerikan yaşam tarzını, tüketim ve eğlence alışkanlıklarını tüm dün-
yaya empoze etmeye çalışmaktadır. Amerika, ideolojisini Hollywood filmleriyle tüm 
dünyaya ihraç ederken bu filmler sayesinde de Amerikan ulus değerlerini, zenginliğini 
ve askeri gücünü ön plan çıkarmaktadır. 1942 yılında Başkanı Franklin Roosewelt’in 
Frank Capra ve John Ford gibi yönetmenlere film siparişi vermesi ile başlayan Washin-
gton- Hollywood stratejik ortaklığı sıkı bir ilişki olarak günümüzde de devam etmek-
tedir. Hollywood filmleriyle Koreli, Rus, Vietnamlı düşmanlar üreterek Amerika’nın bu 
ülkelere karşı uyguladıkları politikaya meşru bir zemin hazırlamaktadır. 

Hollywood filmleriyle Kızılderililer vahşi, Çinlilerin sinsi, zenciler kronik suçlu ve 
Kolombiyalılar uyuşturucu satıcısı gibi gösterilerek bazı milletleri kötü sıfatlarla eti-
ketlemişlerdir. Bu konuda en çok haksızlığa uğrayanlar Müslümanlar olmuştur. 2000 
yılına kadar çekilen ve içinde Müslüman karakterler barındıran Hollywood filmlerinde 
çok olumlu tipleme yer almaktayken günümüzde büyük çoğunlukla Müslüman karak-
terler halk düşmanı, gaddar, kalpsiz, barbar ve terörist olarak gösterilmiştir (Enderun, 
2011, s. 7). Pearl Harbor Baskını’nını gerçekleştiren Japonlar hakkında yüzlerce film 
yapılmasına rağmen Japonların dini olan Şintoizm’in hedef alındığı hiçbir film yapıl-
mamıştır. Buna rağmen 11 Eylül’den sonra İslamfobi neticesinde bu terör eylemini 
gerçekleştirenler yerine tüm Müslümanlar suçlu ilan edilmiştir. Hollywood, Müslüman 
erkekleri uçak kaçıran, adam öldüren, çirkin, sakallı ve esmer karakterler olarak be-
timlerken Müslüman kadınları ise göbek dansında ustalaşmış, kocaları tarafından de-
vamlı zulüm gören, sevgi açlığı çeken, sindirilmiş tipler olarak göstermeye başlamıştır. 
Müslümanlarla alakalı bu kötü imaj subliminal olarak zihinlere kazımaya çalışılmakta 
ve filmlerde 25.kare tekniğini kullanarak Müslümanlar ve Müslümanlık kötü göste-
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rilmeye çalışılmaktadır. Sinema yayınlanan filmlerde 1 saniyelik görüntü 24 kareden 
meydana gelmektedir. İnsan beyni 24 kareyi tek tek algılayamadığı için hepsi birden 
insan beyninde bir devamlılık duygusu oluşturmaktadır. Birbirinin devamı olan 24 ka-
reye Takistoskop adı verilen cihazla 25. Kare eklenerek bu karede yazı ve sembollerle 
bilinçaltı uyarılmaktadır. Bilinçaltı, çevrede olup biten her şeyi tüm detaylarına kadar 
kaydederken görüntü, ses, his, tat, koku ve düşünceleri depolayıp daha sonra, kaydet-
tiği uyarıcılara benzer uyarıcılarla karşılaştığında otomatik olarak verilen mesajdaki 
tepkinin aynısını göstermektedir (Özcan vd., 2015, s. 97). Kişilerin bilinçaltlarına İsla-
miyet’in ve Müslümanların kötü olduğuna dair fikirler ve semboller mükerrer olarak 
verildiğinde kişi ister istemez alıcı durumunda olduğu için bundan etkilenir ve tüm 
hayatını İslam’dan ve Müslümanlardan korkarak geçirir. 

Tarih boyunca Doğu toplumlarını alt tabaka ve ikinci sınıf olarak gören Batılı top-
lumlar, daima kendilerini medenî ve özgürlük âşığı kimseler olarak tanıtırken, doğulu-
ları barbar toplumlar olarak nitelendirmişlerdir. Hristiyan Avrupa’nın son yüzyıldaki 
en büyük barbarlıklarından biri olan Sırp ve Hırvatların Boşnak Müslümanlara Srebre-
nitsa’da uyguladıkları katliamın yegâne sebebi dindir. Batılı toplumlarda, ülkelerinde 
giderek Müslüman nüfusun artması ve kendi ülkelerinde Müslümanlara karşı azınlık 
duruma düşerek hâkimiyetlerini kaybedeceklerine dayalı oluşan endişe ve korkular, 
İslamofobinin siyasal nedenlerini oluşturmaktadır. Bu endişe ve korkular aşırı sağcı 
partiler tarafından, halk desteğini arkalarına almak için propaganda aracı olarak da 
kullanılmaktadır. Avrupa ve Amerika’ya vasıfsız işçi olarak göç eden Müslüman ailele-
rin ikinci ve üçüncü nesil çocukları iyi eğitim almış ve ekonomik olarak güçlendikleri 
için de haklarını daha yoğun bir şekilde aramaya başlamışlardır. Müslümanların sosyal 
hayatta başarılı olmaları Avrupa ve ABD’nin yerli halkı tarafından dinî, siyasi ve eko-
nomik tehdit olarak algılanmış bu da İslamofobik davranışların tetiklenmesine sebep 
olmuştur (Kartal, 2016).

Kur’an ayetlerinde geçen cihad kavramı, nâsih-mensûhu, muhkem-müteşâbihi, 
sebeb-i nüzul bilmeden ve iletmek istediği mesajı dikkate almadan yaptıkları yanlış 
yorumlar neticesinde cihad kavramı terörizmle bağdaştırılmaktadır. Hâlbuki cihad ke-
limesi Kuran’da “zorluklara karşı elinden geleni yapmak” anlamında kullanılırken, yan-
lış ve eksik dinî bilgi sebebiyle provakasyon amacı güden sahte Müslümanların kullanı-
mıyla 21.yy’da gerçek Müslümanlar için büyük bir tehlike haline gelmiştir (Karadeniz, 
2019, s. 151).



Hollywood Sinemalarında İslamofobi

216

3. İslamofobi İçerikli Dizi ve Filmler

Araştırmada kullanılan veriler İnternet Movie Data Base (IMDb) sitesinden 7 ve 
üzeri puan alınan dizi ve filmlerden seçilmiştir. IMDb, oyuncu ve filmleri kategorilerine 
göre ayırıp puan vermesi, herkese açık bir üyelik sistemine sahip olması gibi nesnel 
özellikleriyle sebebiyle tercih edilmiştir.  Dünyanın değişik bölgelerinden film tutkun-
larının film seçerken en çok tercih ettiği sitelerin başını çeken IMDb’de filmlere üst 
limit olarak 10 puan verilmektedir.7 puan ve üstü filmler Top 250 listesine girebildiği 
uygun görülmüştür.  Filmlerin incelenmesinde sözel, yazılı ya da görsel verilerin prob-
lem ve amaç bakımından sınıflandırılması, özetlenmesi, ölçülmesi ve belirli bir anlam 
çıkarılması için kullanılan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.

3.1. Diziler

Homeland (Vatan): 2011 yılında başlayan dizi 2020 yılına kadar 9 sezon çekil-
miştir. Irkçılık ve İslamofobi üzerine çekilen dizi Körfez Savaşı’nda kaybolan ve sekiz 
yıl kendisinden haber alınamayıp öldü sanılan deniz subayının tesadüf süsü verilmiş 
bulunma olayından sonra yaşadıklarını konu almaktadır ve IMDb'de 8,4 puan almıştır 
(IMDb, 2011). Dizi ilk sezonlarında Taliban’ın eline esir düşüp taraf değiştiren bir as-
kerin etrafında dönen dizide İslam coğrafyasında Amerikan çıkarı için sivillerin içinde 
bulunduğu bölgelerin bombalanabileceği, o coğrafyadaki insanların yaşamlarının geri 
kalmışlığını, hemen hemen hepsinin Amerika’nın yıkılması için mücadele ettiğine dair 
mesajlarla izleyicilere subliminal telkinlerde bulunulmaktadır. İlerleyen sezonlarda 
ise Müslümanların Avrupa’daki terörist bombalama eylemlerini, onlara şans verildiği 
halde güven ve refah içinde yaşayabilecekleri bir toplumda hayatlarını idame etmek 
yerine en yakınlarının bile içinde bulundukları grupları daha çok Hristiyan öldürme 
fırsatı bulduklarında hiç gözlerini dahi kırpmadan feda edebilecekleri anlatılmaktadır. 
Biyolojik ya da kimyasal silah kullanmaktan çekinmeyen bir topluluğa karşı mücade-
leyi aksiyon ve dram tarzında seyirciye anlatan en az onlar kadar gaddar (!) olunması 
gerektiği mesajını veren bir dizidir

24: 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan derin devletinin Hollywood’a sipa-
riş ettiği yüksek bütçeli filmlerdendir. IMDb puanı 8,4 olan dizide (IMDb, 2001) FBI 
ajanı Jack Bauer’in reel zamanlı 24 saatte başından geçen 10 sezonluk hikâyesi anla-
tılmaktadır. 6 sezonda Amerika’ya biyolojik ya da nükleer silah sokanlar Müslümanlar 
olarak gösterilmiş onların terörist ve barbar olduklarını anlatarak, güvenlik amacıyla 
herkesin izlenebilmesi gerektiği hatta Amerikan vatandaşlarının güvenliği için bu İsla-
mi örgütlere üye kişilerin suçlu ya da suçsuz ayırımı yapılmaksızın öldürülebileceği de 
vurgulanmıştır.
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3.2. Filmler

Not Without My Daughter (Kızım Olmadan Asla) (IMDb, 1991): 1991 yılın-
da çekilmiş olmasına rağmen İslamofobinin tohumları bu filmle atılmaya başlanmış 
özelliklede İslamiyet’teki aile yaşantısının modern yaşamla bağdaşmadığı vurgusu ya-
pılmıştır. Filmde, Amerika’da	öğrenim	görmüş	olan	ve	sosyal	hayattaki	İslamiyet,	dev-
rim	karşıtı	görüşleri	nedeniyle	karısını	da	ikna	edip	ülkesine	geri	dönmeye	karar	veren	
İran	asıllı	bir	doktorun	hikâyesi	anlatılmaktadır.	Yaşayış	ve	dünyaya	bakışı	evrensel	olan	
doktorun,	içinde	bulunduğu	İslami	yaşayış,	çevre	ve	aile	baskısı	nedeniyle	dönüşümünü	
ele	alan	film,	kadınların	şeriat	düzeninde	yaşam	haklarının	olmadığına	vurgu	yaparak,	
kız	çocuklarının	da	psikolojileri	gözetilmeden	zorunlu	dini	eğitime	tabi	tutulduğunu	ve	
onanmaz	yaralar	açıldığını	belirterek	kara	propaganda	yapmaktadır.

Unthinkable (Akla Gelmeyen): Gregor Jordan tarafından 2010 yılında yönetilen 
film IMDb'den 7,1 puan almıştır (IMDb, 2010). Ordu mensubu Amerikan vatandaşının 
Müslümanlığı tercih ettikten sonraki dönüşümünü anlatan filmde Amerikan vatandaş-
larının güvenliği için yapılan işkence masaya yatırılmaktadır. Film değişik eyaletlerde-
ki nükleer bombaların patlamaması için Müslümanlığı seçen bomba imha uzmanının 
konuşturulması için yapılan işkencenin sınırının olmaması gerektiğini, Amerikan hal-
kının güvenliği için en az onlar kadar kötü(!) olunması gerektiği mesajını vermektedir

İnnocence of Muslims (Müslümanların Masumiyeti): Amerikan vatandaşı ama 
Mısır kökenli Kıpti bir Hristiyan olan Nakoula Basseley Nakoula tarafından 2012 yılın-
da yazılan ve yönetilen film İslam dünyasında kanlı protestolara sebebiyet vermiştir. 
Filmin, “Hz. Muhammed hakkındaki gerçekleri açıklıyoruz” iddiasıyla başlayıp bir dizi 
hakaretin sıralandığı, Hz. Muhammed’in kadın düşkünü, Müslümanlar ise haydut ola-
rak gösterilip kışkırtıldığı 13 dakikalık Youtube fragmanının yayınlanmasından sonra 
yapılan protestoların kontrolden çıkmasıyla ABD’nin Libya-Bingazi büyükelçisi öldü-
rülmüştür. Gelen tepkiler üzerine film yayınlanmamıştır

United 93 (Uçuş 93): Paul Greengras tarafından yazılıp yönetilen film 2006 yılın-
da gösterime girmiştir. IMDb tarafından 7,6 gibi yüksek bir puan alan filmde, 11 Eylül 
saldırıları sırasında hava korsanları tarafından kaçırılan United Airlines’e ait 93 sefer 
sayılı uçakta bulunanların o gün yaşadıkları varsayılan olaylara dayandırılarak anla-
tılmaktadır. Filmde, teröristlerin Kur’an okuyup, namaz kılmalarını, uçaktaki insanları 
yaralarken tekbir getirmelerini sinema diliyle sanki İslam dininde terörizmi emreden 
bir ideolojinin de olduğu aşılanmaya çalışılmaktadır

The Road to Guantanamo (Guantanamo Yolu): Michael Winterbottom ve Mat 
Whitecross tarafından yönetilen, 2006 yılında gösterime giren film IMDb’de 7,5 puan 
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almıştır (IMDb, 2006). Filmde Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı üç genç Müslümanın 
memleketlerini ziyaret ettikten sonra haklarında hiçbir kanıt olmamasına rağmen po-
tansiyel terörist olarak muamele görmeleri anlatılmaktadır.

The Stoning of Soraya (Soraya’yı Taşlamak): Cyrus Nowrasteh tarafından yöne-
tilen ve 2008 yılında gösterime giren filme IMDb tarafından 8 puan verilmiştir(IMDb, 
2008). İran’ın sosyal ve kültürel yaşamında kadının yeri üzerine çekilen bir filmdir. 
Kadının toplumdaki yeri ve İslami olarak kabul ettikleri yaşayışta cezalandırma po-
litikasının nasıl olduğuna dair çekilen filmde Soraya’ya kurulan tuzak sonunda recm 
edilme hikâyesi anlatılmaktadır. 

Zero Dark Thirty (Karanlık Operasyon): Kathryn Bigelow tarafından çekilen ve 
2012 de gösterime giren filme IMDb tarafından 7,4 puan verilmiştir (IMDb, 2012). Film 
tarihin gördüğü en büyük insan avını anlatmaktadır. Usama Bin Ladin’in yakalanma 
hikâyesini büyük bir milli gurur şeklinde anlatıp Amerikan askeri propagandasının ya-
pıldığı filmde aynı zamanda Orta Doğu coğrafyasına ve o coğrafyada yaşayan insanların 
hayat kalitesinin düşüklüğünün yer aldığı sahnelerle bilinçaltı mesajları gönderilmek-
tedir.

Boys of Abu Gharib (Ebu Gureybin Çocukları): 2014 yılında Luke Moran tara-
fından çekilen film IMDb'de 7,0 puan almıştır (IMDb, 2014a). Amerika’ya yapılan saldı-
rının askerleri ne duruma getirdiğini yanlı bir şekilde anlatan ve Irak’taki Müslüman-
lara yapılan işkenceleri hafifletmeye çalışan bir filmdir.

Amerikan Sniper (Keskin Nişancı): Clint Eastwood tarafından 2014 yılında çe-
kilen film IMDb'den 7,3 puan almıştır (IMDb, 2014b). Filmde, Müslümanların savaş 
ortamında bile çocukları kalkan olarak kullanabildikleri ve o ortamda Amerikan asker-
lerinin çocukları öldürmekten imtina ettikleri vurgulanıp Amerikan’ın yeni ordu siste-
minin gerekliliği anlatılmaktadır.

11 Eylül saldırılarından önce tamamen İslamofobi teması üzerine kurulmayan 
House of Sand and Fog (2003), Aladdin (1992) Executive Decision (1996), East is 
East (1999), The Siege (1998), Raiders of the Lost Ark (1981), True Lies (1994) gibi 
filmlerde yer yer İslamofobik mesaj gönderilmektedir.                     

4. İslamofobi Zaviyesinden Hristiyan Dünya-İslam Dünyası İlişkileri

20. yüzyılda gerçekleşen iki dünya savaşından sonra Avrupa, birlik kurmak iste-
miş ve Avrupa Birliği böyle bir konjonktürde kurulmuştur. Özellikle İkinci Dünya Sa-
vaşı sonrasında yaşanan ekonomik krizler neticesinde Müslümanların büyük bir kısmı 
Avrupa’ya göç etmiştir. Göçmen nüfusunun giderek artması neticesinde 1970’lerde 
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işçi alımı sınırlandırılmıştır. Bu noktadan sonra Avrupa’da göçmen nüfusunun kültüre 
adaptasyonu ve bunun sürekliliği üzere odaklanılmıştır (UHİM, 2015, ss. 8-10).  Bunun 
yanında İran İslam Devrimi’nin küresel etkisi anti İslamist tavırların dirilmesine ve İsla-
mofobinin daha geniş kitlelere yayılmasına zemin hazırlamıştır (Canatan, 2007, s. 24). 
Samuel Huntington, Foreign Affairs adlı dergide 1993 yılında yayınladığı ‘Medeniyetler 
Çatışması’ isimli makalede İslamiyet’i ve Budizm’i Hristiyan Batı dünyasının yeni düş-
manları ilan etmiştir. 11 Eylül 2001 tarihinden önce, İslam’a karşı ilan edilen soğuk sa-
vaş, halk arasında fazla kabul görmemişti. Sözde, İslam adına ikiz kulelere karşı yapılan 
saldırılar, Hristiyan dünyasında İslam düşmanlarına büyük bir fırsat yaratmış ve halkı 
da ikna etmiştir (Ataman, 2008, s. 758). 11 Eylül 2001 yılındaki bu saldırıyla aslında 
son yüzyılın Haçlı savaşı başlamıştır. İslamofobi, günümüzde endüstri haline gelmiş ve 
Müslümanlar sadece Müslüman oldukları için, Batılılarınkine benzemeyen kıyafetleri 
tercih ettikleri içinde yer yer hak ihlallerine maruz kaldıkları görülmektedir(Europe-
an Islamaphobia Report, 2016). Amerikan başkanlık seçimini kazanan evanjelistlerin 
desteklediği, İslam ve ırkçılık söylemleriyle diğer adaylardan öne çıkan Jeo Biden’ın 
başkan seçilmesi de önümüzdeki dönemde Müslümanları bekleyen tehlikeleri haber 
vermektedir. Zira bir önceki ABD başkanı Donald Trump’ın da İslam dünyasına karşı 
haçlı severi çağrısı yaptığı hala hafızalarda tazeliğini korurken, yeni Başkan Biden’in 
Müslümanlara karşı tutumu kaygı vericidir. 

İslamofobi sadece söylem dizi ya da filmlerde değil son yıllarda oyunlarda, çizgi 
filmlerde de kendini göstermektedir. Guitar Hero isimli oyunculara  müzik aleti çaldır-
ma üzerine kurulu olan oyunda, oyuncular Arapça ‘ALLAH’ yazılan konsolun üzerinde 
dans ettirilmektedir. Devil Mc Cry 3 oyunda Kâbe’nin kapısı şekli şeytanın kulesine 
girişin sembolü olarak kullanılmaktadır. Resident Evil oyununda Hz. Peygamber’in 
mezarı olan Ravza-i Mutahhara’nın kapısı, düşmanların ordular halinde geldiği kaos 
ortamının kapısı olarak kullanılmakta aynı zamanda Mescid-i Nebevi’nin kapısının 
üzerinde İlluminati sembolü yerleştirilirken, oyunun kütüphanede geçen kısmında ise 
tüm kitaplar raflardayken sadece Kur’an-ı Kerim yerde gösterilmektedir. Call of Dutty 
oyununda ise bir evin tuvaletinde, kirli bir klozetin tam üstünde hadis-i şerif ile bezeli 
olan bir çerçeve asılı olduğu, Counter Strike oyununda ise teröristler yaralanırken ya 
da ölürken ‘Allahu Ekber’ ve ‘La ilahe illallah’ çığlıkları atmaktaydı. Zac and Wiki isimli 
oyunda kötülük sembolü düşmanlar ölürken ‘Allahu Ekber’ sesi çıkarmakta, Muslim 
Massacre isimli oyun ise çarşaflı kadınlar ve sakallı adamları öldürme üzerine kuru-
lu bir oyundur. Oyun sonunda Boss olarak Hz. Muhammed’in öldürülmesi istenilmek-
tedir. Son yıllardaki animasyon filmlerinde de kötü karakterler hep esmer ve sakallı 
olarak resmedilmekte, menşei ne olursa olsun kahramanlarında İngilizceyi Amerikan 
aksanı ile konuştukları görülmektedir. Çocuk ve ergenlik yaşındaki insanların oynadığı 
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oyunlarda ve izlediği çizgi filmlerde verilen bu küçük bilinçaltı mesajlarıyla, subliminal 
telkin yapılmakta ve bu telkine uğrayan kişiler İslam’a düşman olarak yetişmektedirler. 
QuikClot ACS firmasının savaş yaralarında ani kanama durdurucu olarak ürettiği ilacın 
bile tanıtım filminde Amerikan askerlerinin Müslümanlara karşı savaşırken çekilmiş 
yaralanma vakalarından alınmış örnekler kullanılmıştır (AFP News Agency, 2012).

Sinema, Türkiye’de ortaya çıkışından günümüze kadar olan zaman dilimde din ile 
olumlu ya da olumsuz şekilde irtibat halindedir. Cumhuriyetin kurulmasından sonra 
oluşan ideolojik hava aynı zamanda Türk sinemasını da şekillendirmiştir. Türk kültü-
rünün mihenk taşlarından biride dindir. Dini bilgi ve öğretilerin topluma aktarılmasın-
da din adamlarının rolü büyüktür. Din adamlarının itibarı ve saygınlığı anlattığı dini 
bilgilerin aktarımını ve insanlar üzerindeki etkilerini de güçlendirmektedir. Dünya si-
nemasında her dönemde dine ve din adamlarına karşı olumsuz tavır olduğu gibi olum-
lu yaklaşımlar çok daha fazladır lakin Türk sinemasının ilk dönemlerinde din adam-
larına karşı olumlu bir yaklaşım sergilenmemiştir. Bunun nedeni yeni rejimin ayakta 
durmasını sağlamak için eski ile irtibatı sağlayan kişilerin saygınlığının yok edilmek 
istenilmesi ve din adamlarının saltanatın ve halifeliğin kaldırılmasından sonra gerçek-
leştirilen devrim ve bunun sonucunda ortaya çıkan ideolojiyi benimsememeleri, yer 
yer buna karşı çıkmalarıdır. Türk Sinemasında din adamı ve din olgusunun üç dönem-
de değerlendirebiliriz. 1922 ile 1960 yılları arasındaki ilk dönem Türk sinemasında, 
dindarlar ve din adamları halka kötü karakterler olarak yansıtılmıştır. Bir kurtuluş sa-
vaşı filminde dindarlar ya da din adamları milli mücadele karşıtı, vatan haini, düşman 
işbirlikçisi, menfaatçi, yobaz, gerici olarak gösterilmiş ve özellikle çirkin yüzlü karak-
terlerden seçilmiştir (Enderun, 2011, s. 11). Halide Edip Adıvar’ın aynı isimli eserinden 
alınarak sinemaya uyarlanmış olan vurun kahpeye filmindeki Hacı Fettah karakteri yu-
karıda saydığımız bütün özellikleri kendinde barındırmaktadır. Tarihi gerçeklikle ala-
kası olmayan bu tarz yaklaşımlarla din adamı ve din olguları, dışlanmış bir yaklaşımla 
ele alınmıştır. 1960 ile 1996 yılları arasındaki geleneksel Türk sinemasında ise bu ol-
gular indirgemeci bir yaklaşımla ele alınmıştır. Dindar kesime kapitalizm ve sömürü 
düzenini mal etme amacıyla daha çok Hacı amca ve Hacı dayı şeklinde yaklaşılmış ve 
bu tiplemeler, köylüye eziyet eden ağanın yardımcısı olarak ya da ücreti ödendiği za-
man istenilen fetvayı verebilen, hiç insafı olmayan ev sahipleri veya tefeci olarak gös-
terilmiştir. Bazı filmlerde din karşıtlığı daha örtük bir biçimde bulunmaktadır (Yenen, 
2011, s. 14). 

Dindar insanlar bu filmlerde sosyo-kültürel açıdan düşük, alay edilen kişiler olarak 
gösterilmiş ve bazı isimler aşağılanan karakterler olarak gösterilmişlerdir Filmlerde 
alay edilmesinden dolayı Şaban ismi sonra yıllarda hemen hemen hiç kullanılmamak-
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tadır. Mustafa, Ahmet, Ayşe, Fatma gibi diğer dini referanslı isimler de düşük çağrışım-
lar uyandırdığı ve toplumda olumsuz olarak algılandığı için günümüzde çocuklara ve-
rilmemektedir. Bu dönemde muhafazakârları sinema salonlarına çekme amacıyla bazı 
filmler yapılmıştır lakin bu filmlerde de yetersizlik ve dini bilgi yanlışlığı görülmekte-
dir. Filmlerde imkânların azlığı nedeniyle maliyet düşük tutulduğu için kalite olarak 
vasatın altındadır 1996 yılından günümüze Yeni Türk Sineması olarak adlandırılan dö-
nemde ise din, dindarlık ve din adamı olguları, olumlu bir şekilde seyirciye yansıtılmış, 
tarihi gerçekler yok sayılmamıştır. Dine, din adamına ve dindar kişilere hak ettikleri 
saygı gösterilmiştir (Balıkçıoğlu & Gözüpek, 2013, s. 51).

Tartışma ve Sonuç

Din, tarih boyunca insanlığa yön vermiştir. Toplumun devamlılığının sağlanması 
açısından, insanların inandığı dine uygun olarak hayatını şekillendirmesi ve dininin 
yükümlülüklerini yerine getirmesi çok önemlidir

Din sayesinde insan, yaşadığı toplumun bireylerini ve kendini olası tehditlerden 
koruyabilmekte ve vicdan muhakemesine girebilecek duygu yoğunluğuna ulaşabil-
mektedir. Bu duygular bazı gruplar ya da iktidar sahipleri tarafından bir zaaf olarak 
algılanmakta ve dinin toplum üzerindeki denetim gücünü kendi ideolojilerini, egemen-
liklerini meşrulaştırma ve topluma kanıksatma aracı olarak kullanmışlardır. Araçlar 
tarih boyunca değişikliğe uğramıştır. Günümüzde, iletişim araçlarından biri olan si-
nema aracılığıyla dini inançlar, ideolojik ve siyasi çerçevede yeniden şekillendirilerek 
topluma kabul ettirilmeye çalışılmaktadır. Sinema, ortaya çıkış ve yayılma yıllarında 
sanat olarak değil avam halkın eğlencesi olarak görülmüştür. Sinemanın insan ve top-
lum üzerindeki etkisi fark edildikten sonra dini, etnik, siyasi propaganda faaliyetlerin-
de kullanılmaya başlanmıştır. Açıktan yapılan faaliyetlerin tepki çekmesinden sonra 
alt metinler sayesinde bilinçaltı mesajlar verilmeye başlanmıştır. Bilinçaltı mesajların 
yoğunlaştığı 11 Eylül saldırılarından sonraki dönemde İslamiyet’i terörle bağdaştırıl-
maya çalışılmıştır. 20 yıllık dönem incelendiğinde subliminal mesajlar ve yapılan kara 
propagandalarla İslâmiyet’in yayılmasında azalma olması beklenirken İslâm’a girenle-
rin sayısının dört kat artmış, İspanyol ve zenciler arasında yıllık ortalama 25 bin kişi-
nin İslâmiyet’i kabul etmesiyle Amerika’da en hızlı büyüyen din haline gelmiştir

11 Eylül’den sonra Müslümanlığı seçen bu insanlar “terörü emreden (!) dini” araş-
tırırken İslâm’ın gerçek yüzünü görerek bu dini tercih eden insanlardır. Bunun yanında 
2000 yılından sonra Müslümanlara yapılan saldırılarda artmıştır. SETA’nın yayınladığı 
rapora göre Fransa’da İslamofobik saldırıların yüzde 500 arttığı gözlemlenmiş ve bu 
saldırıların hedefinde yüzde 75 oranında kadınlar, yüzde 25 oranında ise erkekler yer 
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aldığı belirtilmiştir. Almanya’da halkın yüzde 61’i İslam’ın Batı’ya uymadığını düşünür-
ken, yüzde 57’si Müslümanları tehdit olarak görmektedir. Belçika’da Müslümanlara 
yönelik saldırıların kurbanları yüzde 94 oranında 29 yaş altı gençlerdir. Yine kadınlara 
uygulanan şiddet yüzde 73 oranında iken, erkeklere uygulanan şiddet yüzde 23 ora-
nındadır. İngiltere’deki Müslümanların yüzde 46’sı bu ülkede Müslüman olmanın zor 
olduğunu ifade etmektedir. Raporda İtalyanların yüzde 39’u bir Müslüman ile çalışma-
nın rahatsız edici olduğunu vurgularken Macaristan, Finlandiya, Litvanya veya Letonya 
gibi Müslümanların oldukça küçük bir nüfusa sahip oldukları ülkelerde bile İslamofo-
bi’nin insanları harekete geçirmek için başarılı bir araç olarak kullanıldığını belirtmek-
tedir (Bayraklı, 2016). Son yıllarda Avrupa’da aşırı sağ hükümetlerin yükselmesi İslam 
karşıtlığını körüklemiştir. Bu partilerin kamuoyuna hitaplarında yer alan İslamofobi 
argümanı ön planda tuttukları kampanyaları olmuştur. Popülist muhafazakâr politika-
cılar söylemlerinde İslam karşıtlığına geniş yer vermektedirler. Fransa’da ulusal cephe 
lideri Jean Marie Le Pen, İtalya’da ırkçı Kuzey Ligi partisi, Avusturya’da Özgürlükler 
Partisi, Danimarka’da Halk Partisi, Hollanda’da Pim Fortuyn Listesi Avrupa’da yüksek 
oy oranına sahip aşırı sağcı, İslam karşıtı partilerden bir kaçıdır. Bunun önlenmesi için 
İslamofobinin suç olarak tanımlanması, İnsanların Müslüman olmalarından dolayı ay-
rımcılığa tâbi tutulmaları ya da saldırıya uğramasını suç olarak tanımlayan yasaların 
Avrupa ülkelerinde kabul edilmesi gerekmektedir.

Sinemanın dini yaymak amacıyla kullandığı propaganda şekli özellikle Hristiyan-
lıkta uygulanan bir yöntemdir. Son yıllarda Türkiye’de ve Dünya sinemasında İslamo-
fobi karşıtı filmler yapılsa da yeterli değildir. Eğer Müslümanlar, kendi sinemalarını 
zamanında doğru olarak yapmış olsalardı, başka din mensuplarının olumsuz imajlarla 
yanlış bir tanıtım yapılmasını engellemiş olurlardı. Aynı zamanda sinemada, sadece din 
olgusu değil, kültür dünyamızın içinde olan bütün değerler hiçbir siyasi ya da dini ide-
olojinin etkisi altına girmeden olduğu gibi yansıtılırsa, belirli kesimlerin propaganda 
aleti olmaktan çıkarak insanlığın değerlerini yansıtan gerçek bir aracıya dönüşecektir. 
Quo Vadis (IMDb, 1951) ve Ben-Hur (IMDb, 1959) filmi Vatikan tarafından desteklen-
miştir. Hatta Quo Vadis filmi 1980’li yıllarda Türkiye’de yayınlandığı zaman Hristiyan 
olmak için kiliseye giden insanlığın gazete haberlerine konu olduğu unutulmamalı ve 
sinemanın din üzerindeki etkisi hafife alınmamalıdır.

Tarihin derinliğine baktığımızda İslam’ın ilk yıllarında Müslümanlar ile Hristiyan-
lar arasındaki ilişkiler dostanedir ve karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma örnekleri 
vardır. Mesela Ehli Kitap olarak kabul edilen Hristiyan Bizans’ın Mecusi İran’a yenil-
mesi, Müslümanları derinden üzmüş ve sanki kendileri yenilmişçesine bunun ıstırabı 
çekmişlerdir. Müslümanların bu ıstırabını yakın bir zamanda ehli kitap Bizans’ın Mecu-
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sileri yeneceğine dair nail olan Rum suresi, Müslümanları teskin etmiş ve onlara önce-
den müjde vermiştir. Keza Müslümanlar Habeşistan’a hicret ettiğinde onları kol kanat 
gerek ve destekleyen de Habeş kralı da bir Hristiyan’dır. Kur’an da Meryem, Ali İmran 
sureleri doğrudan Hristiyanlar hakkındadır. Yine ehli kitap çerçevesinde başka birçok 
surede de Hristiyanlar hakkında bilgiler verilmektedir. Bu bilgiler kimi zaman onları 
eleştiren, kimi zamanda da metheden özellik taşımaktadır. İşte tam da bu noktada Si-
nema; Al-i İmran Suresinin 64. Ayetindeki “De ki: Ey kitap ehli, gelin aramızda eşit olan 
tek söze: Ancak Allah’a kulluk edelim, ona hiçbir şeyi eş ve ortak etmeyelim, Allah’ı bı-
rakıp da bazılarımız, bazılarımızı Tanrı tanımayalım. Gene de yüz döndürürlerse deyin 
ki tanık olun, özümüzü Tanrıya teslim edenleriz biz” daveti çerçevesinde düşmanlıkları 
yok edici, dostlukları pekiştirici filimler üretmelidir. Böylece Batı’nın İslam karşı düş-
manca karalama tutumuna karşı koymak ve ön yargıları en aza indirebilmek gibi bir 
misyonu da yerine getirebilir. 

Son yıllarda tarihimize dair yapılan filmler, insanların ilgisini çekmekte tarihimi-
zi öğrenmeye sevk etmektedir. İnsan her yerde ve her durumda insandır. Batı’nın ön 
yargılı ve linç içerikli İslam karşıtı filmlerine karşı gerçek İslam ve Müslüman hayatını 
konu edinen film ve diziler ile batı toplumunun İslam’a karşı yanlış yönlendirmelerinin 
önüne geçilebilir Bütün kameralar objektiftir. Kameranın hangi ideolojinin doğrultu-
sunda kullanıldığı kimin elinde olduğu önemlidir. Sinema yıkım gücü nispetinde tamir 
ve inşa gücüne de sahip bir araçtır. Sinemanın yaptığı yıkım ancak sinemanın gücüyle 
tamir edilebilir.
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K-Dramalarda Müslüman İmajı
Şule Yüksel ÖZMEN1

Giriş 

K-Drama olgusu Güney Kore televizyon dizilerinin kısaltılmasıdır. Güney Kore te-
levizyon dizileri tüm dünyada K-Drama olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmanın Gü-
ney Kore’de üretilen diziler üzerine yapılmasının iki nedeni bulunmaktadır.  Birincisi 
Güney Kore’nin kültürel diplomasi, kültürel ürün üretme süreçlerine ilişkin örnek olay 
niteliğindeki gelişimidir. Yumuşak diplomasi şeklinde de ifade edilen kültürel diploma-
si konusunda Güney Kore hükümeti, kültürel ürün ve içerik üreten şirketlere destek 
sunmuştur. İkincisi de son on yıldır tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Güney Kore 
kültürel ürünlerine büyük ilgi olmasıdır. K-Dramalar, K-Pop gibi Güney Kore’ye ilişkin 
kültürel birçok unsurun özellikle gençler tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İnter-
netin küresel unsurlara kolaylıkla erişim sağladığı dünyamızda bu içeriklere kolaylıkla 
erişim sağlanmak da hayran kitleleri oluşmakta ve bu hayran kitleleri de sosyal medya 
aracılığıyla kolayca organize olmaktadırlar. Bu çalışma K-Dramalarda Müslüman imajı 
üzerine odaklanmıştır. Öncesinde Güney Kore’nin kültürel içerik pazarında yükselişi 
ele alınmış ve Türkiye’de K-Dramalara bakış açısı üzerinde durulmuştur. 

1. Kore Dalgası

Kore dalgası diğer bir deyişle Hallyu, Güney Kore popüler kültür ürünlerinin küre-
sel hale gelmesinin anlatmaktadır. 1990’ı yıllarda Kore dizileri Asya pazarına girmeye 
başlanmış, ilk büyük ilgiyi de 1997 yılında Çin’de yayınlandığı sırada büyük reytingler 
alan ve 100 milyonu aşkın kişi tarafından izlenilen “What	 is	 Love”	 adlı	 dizi	 almıştır.	
Bu	dalga	daha	sonra	 Japonya, Tayvan, Singapur, Vietnam, Endonezya gibi Doğu Asya 
ülkelerine sıçramış, bu ülkelerde Güney Kore’ye ilişkin her türlü kültürel içerik tüketil-
meye başlanmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde Orta Doğu, Avrupa, Güney Amerika gibi 
ülkelerin de Hallyu dalgasına kapıldığı görülmektedir. Hallyu’un küresel hale gelme-
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K-Dramalarda Müslüman İmajı

226

sinde internetin çevrim içi hayatın etkisi büyüktür (Binark, 2019). Hallyu artık sadece 
K-Dramaları değil Güney Kore’ye ilişkin tüm kültürel ürünleri anlatmaktadır. Bunun 
içinde K-pop olarak adlandırılan Güney Kore Popüler Müziği Black Pink, BTS, EXO gibi 
idol gruplar, K-Beauty olarak adlandırılan Güney Kore güzellik kişisel bakım ve makyaj 
ürünleri de yer almaktadır. Son yıllarda buna Güney Kore mutfağı da eklenmiş, Kore 
restoranları dünyanın dört bir yanında açılmaya başlanmıştır. Türkiye’deki büyük şe-
hirlerde de Kore restoranları bulunmakta, Kore yiyecek ve içeceklerini satan marketler, 
internet siteleri bulunmaktadır. Macit (2018) Hallyu kavramını üç boyuta ayırmaktadır 
bu ayrımı yaparken de aslında iç içe geçmiş olduklarının da altını çizmektedir. İlki kül-
türel Hallyu’dur. Bunu Macit (2018:27) şu şekilde açıklamaktadır.: 

“Geleneksel Kore kültürünün Konfüçyüsçü değerlerin, Koreli ve Asyalı 
değer, inanç ve davranış kalıplarının modern-Batılı, küresel, kültürel değer, 
inanç ve davranış kalıpları ile yoğrulmuş Batı’nın Asyalı, Asya’nın da modern 
-Batılı bir bakışla yeniden yorumlanmasının ürünü melez, küresel/küyerel bir 
popüler kültür fenomenidir.”

Bu fenomen ihraç edildiği/ gittiği/ kabul edildiği yerlerde bir hayran kültürü de 
oluşturmaktadır. Türkiye’de de bunun bariz örneklerini görmekteyiz. Özel kurslar, 
dernekler, üniversiteler ve Kore Kültür Merkezi tarafından açılan Korece öğreten dil 
kursları büyük rağbet görmektedir. Bunun yanı sıra yine her yıl Ankara’da düzenlenen 
K-Pop festivali büyük ilgi görmekte, Hallyu fenomeninin hayran kitlesi çevrim içi or-
ganize olarak bu etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından gelerek katılmaktadır. Sadece 
bir kısım gençlerin sevdiği ve bir alt kültür olarak görülen Kore hayranlığının boyu-
tu giderek artmaktadır. Örneğin özellikle K-Pop idollerinin gençliği tehlikeye attığına 
ilişkin haberler ya da beyanlar verildiğinde bu idollerin hayran kitleleri sosyal medya 
üzerinden organize olarak tepkilerini dile getirmektedir. Bu hayran kitleleri idollerin 
doğum günlerini kutlamak için de küresel düzeyde faaliyetlerde bulunmaktadır. Her 
idol grubu hayran kitlelerine bir isim takmaktadır. (BTS Grubu hayranlarına Army de-
mektedir). Hayran kitleleri de bu isimle kendini adlandırmakta o gruba aidiyetlerini 
dile getirip buna göre hareket etmektedir. Bunlar,  kendilerini sadece bir fan kitlesi ola-
rak görmemektedir. Sosyal dayanışma için de var olduklarını ortaya koymak için, hay-
ran oldukları idoller adına SMA’lı çocuklara yardım, susuz bölgelere su kuyusu açmak, 
köy okullarına kütüphane yardımı yapmak gibi faaliyetlerde de bulunmaktadırlar. Bu 
da göstermektedir ki Macit (2018:27) tarafından da ifade edildiği gibi bu hayran kit-
lelerinin yaşam tarzları, değer ve inançları, davranış kalıpları, modadan giyime kadar 
Kore Dalgasından etkilenmektedir.
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İkincisi ekonomik Hallyu’dur. K-Drama, K-Pop, K-Beauty, K-Mutfak gibi Kore’ye ait 
ürün ve içerikler Güney Kore ekonomisini geliştirmektedir. Özellikle K-Dramalarda Ko-
re’ye ait telefon, otomotiv gibi ürünlere yönelik ürün yerleştirmesi yapılması Güney 
Kore ekonomisine katma değer sağlayan ürünlerin küresel anlamda talep görmesine 
de yol açmıştır. Güney Kore hükümeti de özellikle bu kültürel içerik üretimi konusun-
da şirketleri desteklemektedir.  K-Dramalar aracılığıyla dünyaya aktarılan Kore yaşam 
biçimi, tarihi ve turistik yerleri yabancıların bu ülkeye ziyaret etme arzusunu artırmış, 
Kore’yi aynı zamanda bir turizm ülkesi haline getirmiştir. Türkiye’de de Macit(2018) 
İmam Hatip öğrencilerine ilişkin yaptığı çalışmada bu durumu destekleyen bulgular 
elde etmiştir. Öğrencilerin Kâbe’den sonra ilk ziyaret etmek istedikleri yerin Kore oldu-
ğu belirtilmiştir. Macit (2018:162) bu durumu “ Önce Kâbe sonra Kore” şeklinde ifade 
etmiştir. 

Üçüncüsü ise politik Hallyu’dur. Güney Kore’nin kültürel içeriklerle elde ettiği gü-
cün politik yansımaları da olmuştur. Uluslararası arenada Güney Kore’ye olumlu bir 
imaj sağlamıştır. Diplomaside “yumuşak güç” olarak adlandırılan kültürel içerikle iyi 
diplomatik ilişkiler kurmayı Hallyu ile gerçekleştirmişlerdir. 

Güney Kore hükümetinin Hallyu’nun küresel bir fenomen haline gelmesinde des-
teği büyüktür. Shim (2008) Güney Kore hükümetinin kültür ürünleri endüstrisine olan 
bu yatırımını “Jurassic Park faktörü” olarak adlandırmaktadır. Hollywood sinemasının 
Jurassic Park filminden elde ettiği gelirin 1 milyon 500 bin Hyundai marka otomobilin 
satışına eşit olması hükümeti kültürel ürünler üzerine düşünmeye itmiştir. Buna yö-
nelik bir rapor hazırlanmış bu rapor doğrultusunda Kültür Endüstrisi Bürosu kurulup 
Sinema Filmlerini Teşvik Kanunu çıkarılmıştır. 

Bakıldığında Kore Dalgasının küresel ölçekte başarılı olmasının nedenleri öncelik-
li olarak Güney Kore hükümetinin bu içeriklerin oluşturulmasına vergi muafiyeti gibi 
teşvikler vermesi ve desteklemesi, üretilen kültürel içeriklerin sinematografik açıdan 
başarılı olması, internetin gelişimiyle bu ürünlerin dağıtımının ve yayılımının kolay-
laşması, idol olarak adlandırılan K-pop ve K-Drama şarkıcı aktör ve aktrislerin şovları 
ve görselliklerinin çekiciliği sayılabilir. K-Dramalarının başarı nedenleri aşağı başlıkta 
ayrıca ayrıntılı olarak tartışılmıştır. 

2. K-Drama Sektörü Ve Küresel Başarısı

Bu bölümde öncelikli olarak K-Dramalara yapısal olarak bakılmıştır. İçerikleri, te-
maları, yapısı, alımlanması, izleme şekilleri gibi unsurlara yer verilmiş son olarak da 
K-Dramaların popüler olma nedenleri üzerinde durulmuştur.
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K-Dramaları Amerikan ve Türk dizilerden farklı kılan unsur dizilerin uzunluğu ve 
bölüm sayılarıdır. Gerek Amerikan gerekse Türk dizilerinde izleyici beğeni durumuna 
göre diziler sezonlara yayılmaktadır. K-Dramalarda ise sezon anlayışı yoktur. Her dizi 
bir sezon ve genellikle 16-20 bölüm şeklinde yayınlanmaktadır. Diziler Türkiye’deki 
gibi haftada bir bölüm şeklinde değil, haftada iki gün iki bölüm şeklinde yayınlanmak-
tadır. Süreler ise 60 ve 70 dakika uzunluğundadır. 

K-Dramaların içeriklerine bakıldığında yoğun bir duygusallık unsuru görülmekte-
dir. Çiftler arasındaki ilişkiler, aile arasındaki ilişkiler, arkadaşlıklar, evlilik, okul haya-
tı gibi içeriklerden oluşan K-Dramalar bilindik klişeleri ilgi çekici halde sunmaktadır. 
Zengin erkek fakir kız gibi erkeğin her zaman güçlü olduğu kızın da çalışkanlıkla ilgi 
çektiği hikayeler farklı konu içerikleriyle sunulmaktadır. Modern Külkedisi hikayesi 
olan K-Dramalar, her ne kadar birbirini tekrar eden diğer bir deyişle klişe konulardan 
oluşsa da insanların duygularını kışkırtan yapıları nedeniyle hem çabuk hem de sık 
tüketilen kültürel ürün olarak dikkat çekmektedir. 

Kore dizilerindeki klişeleri şu şekilde sıralanabilir (gookulu.com):

1. Esas karakter hemen her zaman kadın kahraman olur: Hikâye kadınlar üze-
rinden aktığı için Kore dizilerinin izleyicilerinin de genellikle kadınlardan 
oluştuğu görülmektedir. 

2. Sonunda her şey yoluna girer: Kadın kahraman ne kadar çok sıkıntının için-
den geçerse geçsin, sonunda mutlu sona ulaşır.  Her zaman aşk galip gelir. 

3. Her zaman güzel mekanlar ve manzaralar vardır. Ofisler ferah ve son teknoloji 
ile donatılmıştır. Geçim sıkıntısı çekse bile kahramanın evi bakımlı ve kusur-
suzdur. 

4. Duygusallık ön plandadır: Ne kadar çatışma olursa olsun, hepsi çözümlen-
mekte ve duyguların ortaya çıktığı sahnelere sık sık yer verilmektedir. 

Kore dizilerinin çok izlenmesinin nedenlerinden biri sadece 16 ya da 20 bölüm-
den oluşması ve bölümlerin en fazla bir saat sürmesidir. Hikâyenin ilerleyişine göre, 
dizilerin finalleri izleyicileri hayal kırıklığına uğratacak şekilde özensiz bulunmaktadır. 
İzleyiciler dizilerin finallerinden tatmin olmamaktadır. Macit (2018:119) araştırma-
sında ortaya konulduğu ve Kore dizisi içeriklerinin paylaşıldığı forumlardaki yazılara 
bakıldığında en çok eleştiri alan unsurun dizilerin finali olduğu görülmektedir. Macit 
(2018:119) bu durumu Yunan mitolojine gönderme yaparak Tantolos ritüeli olarak ifa-
de etmektedir:
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Finali iyi değil ya da izleyici tarafından beğenilmiyorsa vaat edilen 
doyum yaşanmıyor demektir. Tantolos ritüeli yaşanıyor demektir. Tanto-
los Zeus ve Pluton’un oğludur. Zeus’un öfkesini çektiği için cezalandırılır; 
etrafındaki nimetler tam onlara uzandığı anda yok olur…. Belki de Hallyu 
dizilerine bağlanma nedenlerinden biri de doyumun hiçbir zaman ger-
çekleşmemesi.

K-Dramaların temalarına bakıldığında ise “aşk” temel tema olarak dikkat çekmek-
tedir. Ama bu aşk Batılı örneklerde olduğu gibi yoğun cinsellikle beslenen bir aşk değil, 
içinde şehveti barındırmayan yoğun bir duygusallık ve romantizm taşıyan bir aşktır. 
Şehvet ve cinselliğin olmaması izleyici kitlesinin genişlemesindeki en büyük etkenler-
den biri olarak karşımıza çıkmaktadır, çünkü izleyici ailesi ile oturup bu dizileri bir 
utanma ve çekingenlik duygusuna kapılmadan izleyebilmektedir. 

Kore Kültürü ve Enformasyon Servisi tarafından 2011 yılında hazırlanan raporda 
K-Dramaların çeşitli coğrafyalarda neden izlendiğine yönelik bir çalışma yapılmıştır. 
Buna göre, Müslümanlar cinsellik olmadığı ve romantizmi zarif şekilde sunduğu için 
güvenli buldukları için izlemektedir. Avrupalılar romantik olduğu için Amerikalılar da 
neşeli ve rahatlatıcı bulduğu için izlemektedir (Korean Wave, 2011).  

Eunhyung Jung (2019) tarafından Ankara Üniversitesinde hazırlanan Türkiye’de 
Kore Dizilerinin Popüler Olmasının Nedenleri : Uyarlanan Kore Dizileri Çerçevesinde 
Bir Analiz başlıklı yüksek lisans tezinde Kore dramasının beş popüler faktörünü  şu 
şekilde sıralanmıştır:

1. Konfüçyüs kültürüne dayanan ortak kültürel ve duygusal özelliklerle Kuzey-
doğu Asya ile bir kültürel yakınlık söz konusudur. Bu yakınlık yakınlık dil, din, 
giyim, müzik, mizah ve ırk ile karakterize edilmektedir ve Hallyu’nun ilk ola-
rak Japonya ve Çin gibi Kore’ye komşu ülkelerde kendini gösterme nedeni de 
budur.

2. İkinci faktör melez bir yapıda olmasıdır. Bu melez yapı Doğu kültürü ile Batı 
kültürünün harmanlanmasıyla oluşmaktadır. Diğer bir deyişle, Konfüçyüs kül-
türü ile Amerika’nın sanayileşme kültürünün birleşiminin bir üründür. Batılı 
dünyasında da geçerli hikayeler olsa da cinsel içerik barındırmaması ve genel 
kabul gören ahlaktan uzak ilişkilere yer verilmemesi açısından sadece Batı'da 
değil Orta Doğu ülkelerinde de beğeni kazanmıştır.  Kore dizilerinin en beğe-
nilen teması saf aşk olarak kendini göstermektedir. Jung (2019:60)“Doğrudan 
fiziksel ilişkiye giden batı filmleri ve dizilerinden farklı olarak, Kore dizilerin-
de kadın ve erkek arasındaki aşkın, gizemli bir şekilde gösterildiği romantik 
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hikayelerde batılı izleyicilerde nostaljik etki bırakmasıyla birlikte cazip hale 
geldiği analiz edilmiştir” şeklinde K-Dramaların Batı'da popüler olma nedeni 
açıklamaktadır.

3. K-Dramaların popüler olma nedenlerinden bir diğeri de oyuncuların çekiciliği 
ve dizi senaryo hikayelerinin sağlamlığıdır.  Jung (2019:61) Kore’de Kültür, 
Spor ve Turizm Bakanlığı ve Kore Uluslararası Kültür Borsası Vakfı (KOFICE), 
tarafından yapılan Hallyu tüketim ve değişim anketine ilişkin sonuçlara yer 
vererek K-Dramalardaki popülaritenin nedenlerini açıklamıştır. 16 farklı ülke-
de yaşayan 7500 kişiyle yapılan ankete göre K-Dramalarının popülaritesinde 
ilk sırayı güzel ve yakışıklı oyuncular, ikinci sırayı sağlam bir hikayesinin ol-
ması almaktadır. Diğer unsurlar ise, Kore’deki yaşam, dizilerdeki konu çeşitli-
liği ve Kore kültürünün tanıtımı şeklinde sıralanmaktadır. 

4. Kore dizilerinin basit hikayesi ve süre kısalığı da dördüncü unsurdur. Ameri-
kan dizileri sezon anlayışına göre olmakta ve uzun sürmektedir. Kore dizile-
rinde ise bölümlerin kısa olması sadece bir sezon olması kolay tüketilebildiği 
için tercih nedeni olmaktadır. 

5.  Beşinci neden de devlet politikası desteğidir. Devlet desteğiyle Kore kültür 
pazarı hızla büyümüştür. 2010lu yıllarda kültür ürünleri ihraç eden ilk 10 ülke 
arasına girmiştir. Sadece kültürel ürünler ihraç edilmemekte, diziler aracılı-
ğıyla ülkenin tanıtımı yapılmakta ülke turizm de gelişmektedir. 

3. K-Drama İzleyicisi

Kore Dalgası çalışmalarına bakıldığında K-Drama izleyicilerinin genel kitlesinin 
kadınlar olduğu görülmektedir. Dizilerdeki baş kahramanın kadın olması ve genellikle 
de konuların romantizm ve aşk üzerine kurulu olması bunun başlıca nedenlerinden 
biridir. Oh (2017: 244) tarafından yapılan karşılaştırmalı çalışmada Filistin, İsrail, En-
donezya ve Çinli Hallyu hayranları arasında en fanatik olanların Müslüman ülkelerin-
deki kadınlardan oluştuğu ortaya konmuştur. Güney Kore dizilerinde işlenen Konfüç-
yüs normların, İslam diniyle paralellik taşıması da bu dizilerin Türkiye’deki Müslüman 
kadınlar tarafından da sevilip tutulmasına yol açmıştır. Khan (2020) Televizyon Dizi-
lerinin Uluslararasılaşması ve Kültürlerarası İletişimde Rolü Ve Etkisi: Türk Ve Kore 
Televizyon Dizilerinin Karşılaştırmalı Bir Çözümlemesi yüksek lisans tezinde K-Drama 
izleyicilerinin hangi coğrafyada neden izlendiğine ilişkin araştırmalara yer vermiştir. 
Buna göre:

1. Arap Müslümanlar güvenli bulduğu için izlemektedir. Kore dramasındaki de-
ğerlerin kendi dini inanç ve değerleriyle örtüştüğünü düşünmektedirler.
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2. Latin Amerika’daki izlenme nedeni ise, kadın ana karakterlerin sosyal bir ha-
reketlilik yaşayıp alt sınıftan orta sınıfa geçiş hikayesini deneyimledikleri için

3. Avrupalılar rahat ve romantik buldukları için izlemektedirler. 

4. Türkiye’de K-Drama

Türkiye’de K-Dramalar televizyonlardan ziyade internet aracılığıyla izlenmektedir. 
K-Drama yayınlanan yüzlerce websitesi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bu dramalar 
hakkında bilgi veren yorum ve paylaşım yapan yüzlerce facebook, instgram, pinterest 
sayfası, youtube kanalı, forumlar ve websiteleri bulunmaktadır. Bu dizilerin çevirileri 
gönüllü kişiler tarafından yapılıp senkron şekilde altyazı olarak eklenip yayınlanmak-
tadır. Kore’de gece yayınlanan bir dizinin yani bölümü ertesi gün Türkçe altyazılı olarak 
paylaşılmakta ilk günden izleme rakamları 5000’i geçmektedir. Khan(2020) tarafından 
yapılan çalışmada, izleyicilerin %90’nın Kore dizilerini internet üzerinden izlediğini 
bu sitelerinde Koreanturk, Asyafanatikleri, Netflix, Uzakdogu, Viki, YouTube, Korezin, 
Yeppudaa ve onlinedizim gibi siteler olduğunu söylemektedir. Telif sorunları nedeniy-
le bu sitelerin zaman zaman kapandığı yerine başka isimlerle ya da başka online dizi 
platformlarında da Kore dizilerinin yayınlandığı görülmektedir. Kalan %10 kısım ise 
karasal yayın, uydu ve Kablo TV aracılığıyla Kore dizilerini takip etmektedirler. Kore 
dizileri dublajlı olarak zaman zaman TRT 1, Meltem TV, Bengütürk gibi televizyon ka-
nallarında yayınlanmaktadır. 

Türkiye’de Kore Dalgası’nın Türk gençleri arasında hızla yayılmasının önemli se-
beplerine örnek olarak internetin kolay erişilebilirliği ve ücretsiz eğlence içeriğine sa-
hip olmasıdır (Oh ve Chae, 2013: 89- 90). Taşdemir (2018) Fandom: Güney Kore Hay-
ranlığı ve Bir Kültür Taşıyıcısı Olarak Güney Kore Dizileri yüksek lisans tezinde Türk 
izleyicilerin neden Kore dizisi izlediğinin, neden kendilerine yakın bulduğunu araştır-
mıştır. Çıkan sonuçlarda Güney Kore ve Türkiye’deki kültürel benzerliklerin K-Drama 
izlemede etkili olduğu görülmüştür.  Bu benzerlikleri ise sırasıyla şu şekilde ifade et-
mişlerdir: Büyüklere saygı, aile yapısı ve aile içi ilişkiler, evlere ayakkabısız girme, mi-
safirperverlik, geleneklere bağlılık, benzer dil yapısı, kültürel değerler, her iki kültürde 
de kadınların ikincil konumda oluşu, yardımseverlik, bilgeliğe değer verilmesi, komşu-
luk, atalara saygı, hoşgörü kültürü. 

Türk izleyicilerin Kore dizilerini izleme nedenlerini şöyledir: her iki kültürde 
de kadınların ikincil konumda oluşu, Koreli aktörler (aktörler çok çekici ve yakışıklı 
bulunmaktadır), senaryo, kültürel benzerlik, izleyicilerin karakterlerle özdeşleşme-
si, (özellikle gençler evde kişisel bilgisayarlarından ve tek başına izledikleri için bu 
özdeşleşmeyi daha etkili şekilde yaşamaktadırlar), ana akım medyadaki içeriklerin 
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kendilerine hitap etmemesi, farklı kültürlere ilgi, cinsel içerikli sahnelerin az olma-
sı, eğlenceli olması, Amerikan dizilerine alternatif olması, dizilerin müziklerinin çok 
güzel olması.

5. Kore ve İslamofobi

K-Dramalarda Müslüman imajını ortaya koymaya çalışan bu çalışmada, Müslüman 
imajının İslamofobik bir yaklaşımla mı yoksa stereotip bir anlayışla mı yaklaşıldığını 
belirtmek için Kore’deki İslam’a bakışa ve de İslamofobinin Kore toplumunda yer alıp 
almadığına bakmak gerekmektedir. 

Kore ve İslamofobi çalışmalarına bakıldığında dikkat çeken çalışmalardan biri Gi 
Yeon Koo (2018) tarafından yazılan “Islamophobia and the Politics of Representation 
of Islam in Korea” adlı makaledir. Bu makalede Batı’daki İslamofobinin Haçlılara ka-
dar dayanan tarihsel kökleri olduğu belirtilmektedir. Yaşanan ötekileştirilmenin Batı 
ve İslam arasında hiyerarşik bir güç ilişkisi kurmak için uzun süredir devam eden bir 
Oryantalizm uygulaması olarak görümesinden kaynaklandığına vurgu yapılmaktadır. 
Makale’de Kore’deki İslamofobinin cehalet kaynaklı olduğunun altı çizilmektedir:

“Bu açıdan bakıldığında, Kore toplumundaki İslamofobi, Batı ile İslam 
kültürü arasındaki uzun bir tarihsel ilişkiden değil, cehalet ve ön yargıdan 
kaynaklanması bakımından farklıdır.Bu tür farklılıklara rağmen, Kore toplu-
mundaki İslamofobi, İslam dünyasının iç çoğulculuğunun kabul edilmediği 
halde, İslam’ın izole, yekpare ve şiddet içeren bir siyasi ideoloji olarak anlaşıl-
ması bakımından Batı’dakine benzer (Koo, 2018:168).

Makalede Kore toplumunda İslam’a yönelik tutumların çoğunun İslamofobik ol-
duğunu ve bu tutumların, ekonomik olarak Korelilerden aşağı olarak algılanan İslam 
ülkelerinden insanlara yönelik ırkçılık da dahil olmak üzere çeşitli psikolojik faktör-
lerle yakından bağlantılı olduğunu savunulmaktadır. Kore’de artan İslamofobik duy-
guların, Hristiyan topluluklarının İslamofobisinin muhafazakar Amerikan kiliselerinin 
ırkçı ideolojisinin körü körüne benimsenmesinin bir sonucu olarak arttığı vurgusu ya-
pılmaktadır (Koo, 2018:170). Koo çalışmasında Kore toplumunda İslamofobinin son 
zamanlarda ortaya çıkmasıyla ilgili iki önemli akademik makaleye vurgu yapmaktadır. 
Makalelerin ilki Ikran Eum tarafından 2017 yılında yazılan “Korea’s response to Islam 
and Islamophobia: Focusing on veiled Muslim Women’s Experiences- Kore’nin İslam Ve 
İslamofobi’ye Tepkisi: Örtülü Müslüman Kadınların Deneyimlerine Odaklanmak” adını 
taşımaktadır. Makale Korelilerin İslam’a ve Kore toplumunda ortaya çıkan İslamofobi-
ye karşı canlı tepkilerini Müslüman kadınların peçelerine odaklanarak incelemektedir. 
Makale İslam’ı ötekileştirme sürecinde Korelilerin başörtülü Müslümanlara yönelik 
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tepkilerinin İslamofobi, etno-milliyetçilik ve yeniden üretilen Oryantalizmin kesiş-
tiği yerde olduğu söylemektedir. İslamofobiye ilişkin bir diğer çalışmada Sang Young 
Han’ın 2017’de yazdığı “Islamophobia in Korea with a Focus On Muslim Migranst” adlı 
tezidir.  Kore’de İslamofobinin çevrim içi ortamlarda üretildiğini söylemektedir. Twit-
ter mesajlarını analiz ettiği çalışma; Kore’de İslamofobik duyguları yaratmaktan ve 
beslemekten büyük ölçüde yabancı düşmanı Hristiyanların sorumlu olduğunu açıkça 
göstermektedir. 

Kore’deki İslamofobinin Araplara yönelik bakış açısıyla paralellik taşıdığı görül-
mektedir. Araplara karşı ırkçılık mı yoksa İslamofobik bir tavır mı olduğu tartışılan bir 
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Kore medyasında savaş, terörizm çatışma içeren 
haberler Arap ve İslam diğer deyişle Arap Müslümanlara ilişkin olumsuz bir imajla su-
nulmaktadır. Endonezya ya da Türkler gibi diğer Müslümanlara ilişkin böyle bir imaj 
görülmemektedir. Kim Dong Mun (Aktaran Koo, 2018) bu durumun kaynağını Kore ba-
sınının Amerikan basını gözünden olayları yorumlaması şeklinde ortaya koymaktadır. 
Burada uluslararası haber akışı ve merkez çevre ilişkisinde haberin izlediği yola yöne-
lik uluslararası iletişim düzenine referans verilmesi yanlış olmaz. Kore’de de yabancı 
ajansların, yabancı basının burada kastedilen Batı basını gözünden haberleri almakta 
ve onların çerçevesiyle sunmaktadır. Kore’deki halkın İslam’a bakışında deneyimsel bir 
durum söz konusu değildir. Yani Müslümanlarla iç içe yaşayıp olumlu veya olumsuz bir 
yargıya sahip olma fırsatı veya şansları olmadan başkalarının deneyimleri üzerinden 
bir yargıya sahip oldukları görülmektedir. Bu yargıyı oluşturan en önemli unsurun da 
medya ve haberler olduğu görülmektedir. 

K-Dramaların Müslüman ülkelerde çokça izlenip hayran kitlelerinin fazlalaşması 
ve bun kişilerin Kore’yi ziyaret etmek istemeleri “Müslümanlarla deneyimsel bir ile-
tişime geçme” fırsatı vermektedir. Kore turizmi için Müslümanlar büyük bir potansi-
yel taşımakta sadece turizm değil K-beauty, K-Food gibi pazara ilişkin talepler de yer 
almaktadır. Bu anlamda Müslümanların ziyaret ettiği turizm destinasyonlarında helal 
yiyecek lokantaları, Müslümanların namaz kılmaları için alışveriş merkezlerinde mes-
citler yapılmaya başlanmıştır (Sheikh,2019). 

Araştırma Yöntemi

Araştırmanın konusunu K-Dramalarda Müslümanların nasıl sunulduğu oluştur-
maktadır. K-Dramalarda Müslüman imajının nasıl yer aldığını belirlemek için aşağıdaki 
araştırma sorularına cevap aranmıştır.

1. Müslüman imajına ilişkin hangi unsurlar yer almaktadır?

2. Müslümanların hangi özellikleri dizilerde ön plana çıkmaktadır?
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3. İslamiyeti yanlış anlatan unsurlar var mıdır, nelerdir?

4. İslamiyeti doğru ifade eden unsurlar var mı? Varsa nelerdir?

5. İslamofobiyi yeniden üreten unsurlara diziler de rastlanmakta mıdır?

Çalışmanın örneklemi için amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Bu doğrultuda içinde 
İslamiyet’e ilişkin unsurlar bulunan Kore dizileri izlenip, araştırma sorularına cevap 
aranmıştır. Araştırmada nitel dokuman analizi yöntemi kullanılmıştır. Dokuman anali-
zi; her türlü yazılı kaynak, video, fotoğraf gibi belgelerin temalar çerçevesinde analizini 
içeren bir yöntemdir. Araştırmada amaçlı örneklem kullanılmıştır. İslamiyete ve Müs-
lümanlara ilişkin unsurların bulunduğu diziler kapsama alınmıştır.  Bu çerçevede de 
örneklem olarak Ms. Hamurabi,  Man Who Dies to Live, Lunch Box, Her Private Life, K2, 
Misaeng dizileri belirlenmiştir. 

Bulgular ve Yorum

Örneklem kapsamındaki K-Dramalar incelendiğinde; İslamiyet’e ilişkin	 bilgi 
eksikliği görülmektedir.  Bu bilgi eksikliğini ortaya koyan durumlar İslamiyet’e ilişkin 
ritüellerin yanlış aksettirilmesiyle kendini göstermektedir. Fotoğraf 1 ve Fotoğraf 2’de 
görülen ekran görüntüleri buna örnek teşkil etmektedir. Misaeng dizisinden bir sah-
nede (Resim 1) namaz kılan kadınların arasında geçmekte olan birini görülmektedir. 
Kadınlar Kâbe’ye dönük saf tutarak namaz kılmamakta rasgele bir oturma düzeninde, 
birbirlerine bakacak şekilde namaz kıldıkları secdeye gittikleri görülmektedir. 

Fotoğraf 1. Miseng dizisinde namaz kılan kadınların arasından geçen erkek sahne görüntüsü
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Bu durum da göstermektedir ki, hem senarist hem de yönetmen hem de tüm çe-
kim ekibinin İslamiyet’te ibadet nasıl yapılır bir bilgisi bulunmamaktadır. Vagabond 
dizisi Fas’ta geçen bir dizidir. Çoğunluğu Müslüman olan bir coğrafyada çekilen bir dizi 
olmasına rağmen, dizi ekibinin İslamiyet’e ilişkin yeterli bilgi sahibi olmadığı Fotoğraf 
2’den anlaşılmaktadır. Bu resimde seccadenin paspas olarak hemen dış kapının içeri 
bakan bölümünde seri şekilde olduğu görülmektedir. Seccade ile paspas ayrımının ya-
pılamamış olması bu dizide de İslamiyet’e ilişkin bilgi eksikliğinin olduğunu ve bunu 
gidermeye yönelik bir çaba harcanmadığını göstermektedir. 

Fotoğraf 2. Kapının önünde seccade paspas olarak kullanılmaktadır (Vagabond)

İslamiyet’e ilişkin bilgi eksikliğinin yer aldığı içinde ayrıca ırkçılık unsurlarının ba-
rındırıldığı bir dizi olarak karşımıza K 2 çıkmaktadır. Dizide Orta Doğu’da paralı asker 
olarak çalışan bir Korelinin yerel halktan bir kıza âşık olması teması işlenmiştir. Dizi-
deki tüm yerel halk Araplardan oluşurken, kahramanın âşık olduğu kız “beyaz ve renkli 
gözlü”dür. (Fotoğraf 3) Dizide kahraman ve kız öpüşmekte, bu öpüşme sırasında kızın 
baş örtüsü tüm saçlarını gösterecek şekilde açılıp düşmektedir. Olayın geçtiği coğrafya 
İslam Cumhuriyeti olan bir Arap ülkesi olarak gösterilmektedir. Bu açıdan bakıldığında 
dizinin hem İslamiyet’i hem kadını sunumunda bilgi eksikliği, Arapları sunumu konu-
sunda bir ön yargısal hatta ırkçılığa varan bir tutum içinde olduğu söylenebilir.
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Fotoğraf 3. K2 dizisi

K-Dramalar içinde Müslümanlar tarafından en çok tepki alan dizi Man Who Dies 
to Live’dır. Dizi 1970’li yıllarda Orta Doğu’da Müslüman bir krallıkta yaşayan Koreli bir 
adamın hikayesini anlatmaktadır. Bu Koreli adam Orta Doğu’daki ülkede 40 yıldan faz-
la yaşamış.  Yaşadığı süreçte de krallığın mazharına layık görülmüştür. Adam, kraliyet 
mensubu ile evleneceği zaman; Kore’de bir kızı olduğunu öğreniyor. Komedi dizisidir. 
Dizide İslamiyet’i doğru şekilde anlatan hiçbir unsur neredeyse yer almamaktadır. Di-
zinin kahramanı adam geleneksel Arap erkek kıyafeti kandura ile dolaşmaktadır ve 
başında da Arap erkeklerinin taktığı tagıyah bulunmaktadır. Dizinin ana karakteri bir 
sandalyeye oturmuş bacak bacak üstüne atmış ve ayağının biri de Kuran-Kerim konu-
lan rahleye dayanmış şekilde dizinin posterinde yer almaktadır (Fotoğraf 4).

Fotoğraf 4. Man Who Dies to Live dizisinin tartışma yaratan afişi
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Bilindiği gibi İslamiyet’te Müslümanların alkollü içecek tüketmesi haramdır. Bu 
dizide ise başrol sabah kahvaltısında bile şarap içmekte ve kadeh kaldırdığı görülmek-
tedir. Yine bu dizide kadınlar; bikini giymiş bikinili halde de başlarını başörtüsü ile 
örtülü şekilde yer almaktadır2. Dizi Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılanmış, di-
ziyi yapan yapım şirketi ve de yayınlayan televizyon kanalı hem Korece, hem Arapça 
hem de İngilizce olarak özür mektubu yayınlamışlardır. Dizinin 5. bölümün başında 
tartışmalı sahneler altyazı olarak dizideki tartışmalı sahnelerin kaldırıldığı belirtilmiş, 
dizide yer alan adı Bodoantia olan ülkenin kurgusal bir krallık olduğunu vurgulanmış-
tır.  Ayrıca beşinci bölüm, Saeed Fahd Ali’nin Müslüman kültürüne olan saygısı hakkın-
da doğrudan Arapça altyazılar üzerinden izleyiciye konuşmasıyla başlamıştır. Bu dizi 
dışında Müslüman sunumunda komedi	unsuru Ms. Hamurabi dizisinde görülmektedir. 
Bu dizinin ilk bölümünde tacize uğramış olan bir öğrenci için başrol oyuncusu kızın 
amiri tacizciyi savunur öğrencinin kısa etek giydiği için suçlu olduğuna vurgu yapar. 
Başrol oyuncusu kadın kahraman Go, ertesi gün siyah çarşafla işe gelir (Fotoğraf 5). 
Sonrasında ise kısa mini etekle bir kıyafetle ortaya çıkar. Hangi kıyafeti tercih edersiniz 
diye amirine sorar. Amiri de bu kadar gösteriye gerek yoktu aynı etkiyi tavuk kostümü 
giyerek de yapabilirdin” şeklinde karşılık veriyor. Abartılı bir tavırla komedi unsuru 
oluşturulmak istenmiş dizi de ama, Müslüman kadınlarının bir kısmı tarafından tercih 
edilen çarşafın tavuk kostümüyle bir tutulması dikkati çekmektedir. Ayrıca bu dizinin 
bu sahnesinde kara çarşaf içinde kızı gören bir çalışanın abartılı kokusu ve arka fon-
daki korku müziği Müslümanlara saldırı niteliği de taşımaktadır. Komedi olarak ortaya 
konsada bu tür unsurlar İslamofobinin yeniden üretilmesine katkı sağlamakta ve Müs-
lümanlar korkulacak kişilerdir imajını beslemeye yaramaktadır. 

Fotoğraf 5. Ms. Hammurabi

2 Dizide kadınlara ilişkin bu ekran görüntüsünü araştırmacı paylaşmamayı uygun görmüştür.
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Dizilerde göze çarpan bir unsur olarak olumsuz ya da komedi unsuru taşıyan Müs-
lüman imajlarının Arap	Müslümanlığı	üzerinden olmasıdır. Arap Müslümanlığı üzerin-
den de deneyimsel olmayan Batı kaynaklı bir İslamofobik bir durumun olduğu görül-
mektedir. Diğer bir deyişle Batı’da olduğu gibi Haçlı Seferleriyle başlayan Müslüman 
karşıtlığı durumu için Kore’de herhangi bir tarihsel süreç söz konusudur. Batı’daki 
Müslüman karşıtlığı İslamofobiyanın Haçlılardan bu yana giderek beslenen ve yeniden 
üretilen tarihsel karşıtlığı bulunmaktadır. Kore ile bu anlamda tarihsel bir yüzleşme ve 
deneyim olmamasına rağmen Batı’dakine benzer bir tavrın gelişmiş olması, ikincil de-
neyimlerle Müslümanlara ilişkin bir algı söz konusu olduğunu göstermektedir. Endo-
nezya K-Dramaların en fazla tüketildiği ülkelerden biridir. Özellikle genç Müslüman ka-
dınlar tarafından K-Dramalar ilgi ile takip edilmektedir. Türkiye’de olduğu gibi K-Pop 
ve K-Dramaların Müslüman gençleri etkilediğine yönelik dini otoriteler tarafından tar-
tışmalar orada da yaşanmıştır (Rosidi, 2020). Sonuçta K-Dramaların gençlerin İslami 
kimlikleri ile yan yana olabileceği görülmüştür. Kore televizyonlarında Müslümanlara 
yönelik olumlu imajı Endonezyalılar üzerinden gösterilmektedir. Bunun örneklerinden 
biri Netflix’te yayınlanan Twogether adlı gezi programıdır. Diğer bir örneği de araştır-
ma kapsamında incelenen dizi “Lunch Box”dır. Lunch Box dizisinde Koreli bir gencin 
hazırladığı yemekleri yemediği gördüğü kızın Müslüman olduğunu öğrenmesi ve onun 
için helal yemekler hazırlamasını anlatılıyor. Müslümanların yaşantılarına ilişkin ele 
alınan unsurlar doğru şekilde dizi de aktarılmaktadır.  Endonezya	Müslümanlığına iliş-
kin içeriklerin Arap Müslümanlığına göre daha olumlu bir imaj içerdiği görülmektedir. 

Çalışmaya ilişkin bir diğer bulgu da Güney Kore’deki helal gıda şirketlerinin spon-
sor desteğiyle çekilen Lunch Box dizisi dışında Müslümanların ne baş rol ne de yan rol 
olarak yer almamasıdır. Müslümanların görünmezliği söz konusudur. Sadece İslami-
yet’e ilişkin unsurlar vardır dizilerde. Lunch Box’da ise dizinin başrol kadın kahramanı 
oyuncusu Müslümandır.

Sonuç

Güney Kore’nin dini inanç dağılımına bakıldığında 2015 verilerine göre nüfusun 
sadece %44’ü herhangi bir dine inanmaktadır. Bu dinler Budizm, Hristiyanlık, Şama-
nizm ve Konfüçyanizm şeklinde dağılmaktadır.  İslam dinine Kore’de inananların sayı-
sı nüfusun binde birine tekabül etmektedir. Nüfusun geri kalanı da ateisttir (https://
tr.korean-culture.org/). 2018 verilerine göre Güney Kore nüfusu 51.164.435’i bulmak-
tadır. Kore’deki Müslüman nüfusun çoğunu Suudi Arabistan, Pakistan, Bangladeş ve 
Malezya gibi ülkelerden gelen göçmenler, işçiler ve yatırımcılar oluşturmaktadır. Gü-
ney Kore’de yerli 45.000, yabancı ise 155.000 olmak üzere toplam 200.000 Müslüman 
yaşamaktadır (https://www.bidunyahaber.org/5-soruda-guney-korede-islam/). Kore 
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vatandaşlarının dinlere göre inanç dağılımlarına bakıldığında İslam dinine mensup 
kişi sayısı oldukça azdır. Bu azlık, İslam dinine yönelik bilgi eksikliğinin bir nedeni ola-
bilir. Güney Kore’de İslamiyet’e ilişkin ilk kuruluşun 1955 yılında kurulduğu düşünü-
lürse ve 50 milyon nüfusu bulunan Kore’de sadece 200 bine yakın Müslüman yaşadığı 
düşünülürse Korelilerin gündelik hayatlarında Müslümanlarla iletişime geçme olanağı 
bulamayacakları görülmektedir. Kore dizilerinde sadece Hristiyanlık ve Budizm’e yö-
nelik unsurlara rastlanırken; İslam’a ilişkin unsur azdır ve az olmasının yanı sıra bu 
çalışmada da görüldüğü üzere yanlış şekilde resmedilmektedir. 

Gündelik hayatta Müslümanlarla birebir deneyimi olmayan Kore’de İslamofobinin 
var olması ve giderek artması da çalışma sırasında yapılan okumalardan ortaya çıkan 
bir sonuçtur. İslamofobinin artmasına yönelik unsurların diziler aracılığıyla yeniden 
üretildiği de görülmektedir. Bunun da en çok Arap halkı resmedilerek bir Müslüman 
imajı yaratılarak yapıldığı görülmektedir. Kara Çarşaf giyen kadınlarda korkulması, 
geleneksel Arap erkek giysisi giyen erkeklerin makinalı tüfeklerle poz vermesi, Arap 
erkeklerinin hep bir terör çatışma gibi unsurlarla yer alması buna örnek teşkil etmek-
tedir. 

Güney Kore’nin Müslümanlarla bire bir deneyiminin Yemenli göçmenler üzerin-
den olmuştur.  2018 yılında savaş mağduru Yemenli sığınmacı Güney Kore devletinin 
daveti üzerine Güney Kore’ye gelmiştir. Bu durum halkın tepkisine yol açmıştır. 700 
binden fazla Güney Koreli hükümetlerinin göçmen dostu göç politikasına karşı dilekçe 
imzalayarak Müslümanların ülkeyi ekonomik olarak sömüreceklerinde korktuklarını 
beyan etmişlerdir. Korelilerin Müslüman göçmen ve sığınmacılara karşı olumsuz yar-
gılarının açıkça dinlerinden kaynaklandığını söylemişlerdir. Dini inançlarının yanı sıra 
yaşam tarzlarının da kendilerinin korkuttuklarını beyan etmişlerdir. Çünkü göçmenler 
geniş aileler şeklinde yaşıyor, mevcut kültüre ayak uydurma adına bir çabaları yok ve 
kendi kültürlerinin yerleştirmeye yönelik de girişimde bulunuyorlar. Bu duruma ilişkin 
örneklerin özellikle Almanya ve Fransa gibi Batı dünyasında karşılığı olması Korelileri 
endişelendirmektedir.  Koreliler, Batının Müslümanlarla yaşadığı sorunları konusun-
da bilgi kaynaklarının medya olduğunun da altını çizmektedir (https://www.timeturk.
com).  Medya yoluyla elde ettikleri bilgi doğrultusunda dinlerine yönelik ön yargının 
yanında kültürel olarak yakın hissetmedikleri için ırkçılığa dayalı bir bakış açısının da 
olduğu söylenebilir. 

Kültürel ve ırksal olarak kendilerine yakın buldukları Endonezyalı Müslümanların 
sunumu daha yumuşak ve iyi görünürken; kendi coğrafya ve ırklarından olmayan Müs-
lümanların sunumunda ön yargı ve stereotipleştirme görülmektedir. Ön yargı içeren 
durumda İslamofobik unsurlara rastlanırken; stereotipleştirme durumlarında komedi 
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unsurunun ağırlıklı olarak yer aldığı görülmektedir. Kore dizileri 16 bölüm ve genel-
likle bir sezon yayınlanan dizilerdir. Bir yıl içinde oldukça fazla sayıda dizi yayınlan-
maktadır. Haftada iki bölüm yayınlandığı düşünülürse iki ayda bir yeni konu içeren bir 
dizinin yayınlanmaktadır. Bu çalışma sırasında araştırmacı kendi deneyimi ve K-Drama 
izleyicileriyle kişisel deneyimleri üzerinden içinde Müslüman veya İslamiyet’e ilişkin 
unsurların yer aldığı diziler hakkında bilgi almıştır. Birçok forum, sosyal medya grubu-
na dahil olmuş yıllardır K-Drama izleyen kişilerle iletişime geçmiştir. Sadece kendi izle-
diği dizilerle sınırlı kalmayıp K-Drama izleyicilerinden oluşan onbinlerle üyesi bulunan 
gruplarda K-Drama üzerine görüşmeler gerçekleştirmiştir. Örneklem içine dahil olacak 
dizilerin belirlenmesi sürecini içeren bu zaman zarfında gerek kendi izlediği gerekse 
grup üyelerinden elde ettiği bilgiler doğrultusunda görülmüştürd ki İslamiyet’e ilişkin 
unsur barındıran dizi sayısı onu geçmemektedir. Bu durumu K-Dramalarda Müslüman-
ların görünmezliği olarak ifade etmek yanlış olmayacaktır. 
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Dijital Oyunların Anlatı Yapısındaki İslamofobik Temsiller, 
Değerler ve İdeolojiler

Alev F. PARSA1 / Hüdai ATEŞ2

1. Giriş 

Günümüzde birçok arkeolojik çalışma insanların eğlenmek için çeşitli araç ve 
gereçleri kullanarak tarih öncesi devirlerde bile oyun oynadıklarını göstermektedir. 
Dolayısıyla oyun oynama kültürü geçmişe dayandığı için oyun	kavramı da geçmişten 
günümüze özgün bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün akademik alandaki 
birçok farklı disiplin, oyunlar ile oyuncuları inceleme altına alarak insanı anlamaya ça-
lışmaktadır. Kant’tan Nietzsche’ye, Heidegger’den Derrida’ya, Bakhtin’den Fink’e ka-
dar pek çok felsefi düşünür son iki yüzyılda yaptıkları çalışmalarda oyunları da ele 
alarak onların farklı görünümleri üzerine birçok fikir ve eser üretmişlerdir. Bu fikri 
altyapıdan hareketle Huizinga, Spariosu, Ehrmann ve Caillos gibi düşünürler oyunların 
kültürel etkilerini göstermeye dayalı çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.

Türk Dil Kurumu’nun (TDK) oyun kavramına getirdiği tanımlama ise farklı şekil-
lerde gerçekleşmektedir. Oyun temelde “yetenek	ve	zeka	geliştirici,	belli	kuralları	olan,	
iyi	vakit	geçirmeye	yarayan	eğlence”	olarak tanımlanırken, “hile,	düzenbazlık,	desise” ve 
“tiyatro	ya	da	sinemada	sanatçının	rolünü	yorumlama	şekli” anlamlarına da gelmekte-
dir. Ancak bu araştırmanın merkezinde yer alan oyun kavramı ilk tanımda olduğu üze-
re, belli kurallara dayanarak iyi vakit geçirmek üzere belli zaman ve mekân içerisinde 
gerçekleştirilen ve nihai hedefin eğlenmek olduğu eylemler bütünü olarak değerlendi-
rilmekte ve o şekilde ele alınmaktadır (TDK, sozluk.gov.tr). 

Farklı alandaki birçok akademisyene göre de oyunun birçok tanımı gerçekleşti-
rilmiştir. Temelde oyuncu için oyun gerçek hayattan farksızdır. Bu tespitten yola çıkan 
Fink; “Oyun	bütün	bir	etkinlik	olarak	belli	bir	amaca	sahiptir,	oyunun	kendi	akışının	her	
adımı	da	birbiriyle	alakalı	özel	bir	anlam	taşır” şeklinde oyunu açıklamaktadır (2015, 
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s. 17). Sicart ise, oyunu insan olma şeklinde açıklarken, bu yüzyılda egemen kültür for-
mu olarak oyun oynamanın dünyada var olmak ile aynı anlama geldiğini belirtmekte-
dir. Ona göre insan, ego ve çıkarlarının amaç ve niyetlerinin dengesini oyun oynayarak 
kurmayı öğrenirken, düzen ile kaos arasında belli bir hareketi de gerçekleştirmektedir 
(2014, s. 1). Huizinga’ya göre ise oyun, sıradan hayattan farklı olduğu bilinci içerisinde, 
belli bir amaç doğrultusunda neşe ve gerilim gibi duyguları harekete geçiren, mutlak 
bağlayıcı kuralların özgürce baştan kabul edildiği, belirli zaman ve mekân sınırları içe-
risinde gerçekleştirilen gönüllü bir etkinliktir (2018, s. 45). 

İnsanlar hayatın her döneminde ve alanında oyuna fenomen olarak yer vermekte-
dir. Sanatta, felsefede, savaş alanında oyun olgusu her şekilde varlığını sürdürmektedir. 
Öte yandan oyun sosyal bir dünya inşa etme çabasıdır. Ancak bu dünya inşa edilirken 
belli bir mekânda diğer oyuncular ile bir araya gelerek belirli kurallar çerçevesinde 
hayal gücünü kullanarak gerçekleştirilmektedir. Hayal gücünü kullanan her oyuncu 
oyundaki hikâye, mekân ve kurallara yeni anlamlar yüklemektedir. Her insanın öm-
rünün belli bir döneminde oyun oynamış olması hayal gücünü kullanarak yeni sosyal 
dünya kurabilme tecrübesini kazandırmıştır. Diğer taraftan oyun, bir dinlenme ve zi-
hin yoğunluğunu dağıtma mekânı olarak gerçek dünyadan insanı uzaklaştıran ve ona 
ikinci bir mekân sunan yeni bir dünya olarak görülür (Fink, 2015, s. 10-12). Kişi adeta 
bu yeni oyun düzeni içinde sınırsızca ve özgürce yaratma gücüne de sahip olmaktadır. 

Oyunların eğitici, öğretici ve eğlendirici gibi çok işlevli olması, sosyal, kültürel ve 
ekonomik birçok özelliği bünyesinde barındırması, onun yüzyıllar boyunca çeşitli an-
lamları karşılamasına sebep olmuştur. Huizinga’ya göre oyun, kültürden de önce var 
olmuştur. Dolayısıyla oyunlar kültürün oluşumunda ve gelişiminde etkin rol oynamak-
tadır. Gündelik hayatın sıradan akışı içerisinde oyunlar insanlara farklı bir eylem ger-
çekleştirme imkânı sunarken, kültürün önemli yapı taşı olarak inşa sürecinde toplum-
sal yapıyı da yansıtmaktadır (2018, s. 7-13). 

Oyunlar sanılanın aksine sadece çocukların gerçekleştirdiği bir etkinlik değil, ye-
tişkinlerin de aktif olarak gündelik hayatın sıkıntısından, yoğunluğundan kurtulmak 
adına aktif olarak yer aldığı eğlenceli ya da düşündürücü etkinlikler dizisidir. Birçok 
fikir insanı oyunun farklı tanımlarından hareketle insan üzerindeki rolü ve etkisine 
odaklanarak farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Tarih öncesi devirlere bakıldığında 
Platon, yetişkinlerin gelişiminde oyunların büyük pay sahibi olduğu üzerine ilk açıkla-
malardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Rousseau oyunların çocukları medenileş-
tirdiğini söylerken, Kant oyunların insan ruhunu özgürleştirdiğinden bahsetmektedir. 
Schiller ise oyunların enerji boşalımına imkan tanıdığını vurgularken, Karl Grossa da 
Platon gibi insan yetiştirmede önemli bir yere sahip olduğunu ve oyunlar sayesinden 
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insanların becerilerini sergileyebildiklerini belirtmektedir. Freud, insanların davra-
nışlarını belirlemede oyunların çok büyük etkiye sahip olduğunu ifade ederken, John 
Dewy ise yine insanın gelişiminde oyunların etkisinin büyük olduğunu bildirmektedir. 
Jean Piaget ise oyunların katkısının mantıksal aklın gelişiminde büyük rol oynadığını 
söylerken, Huizinga kültürün gelişiminde oyunların önemine vurgu yaparak, oyunların 
toplumsal etkisine işaret etmektedir. Son olarak Uyotsky ise oyunların hem hayal gü-
cünü geliştirmede hem de yazı yazmada etkin olduğu üzerinde durmaktadır (Bateson 
& Martin, 2014, s. 18). 

Oyun, yalnızca kültürden kültüre farklılıklar göstermemektedir. Zaman içerisinde 
de büyük değişimlere uğrayan oyun anlayışı, dünya üzerindeki pek çok şey gibi deği-
şime uğramıştır. Oyunların sürekli insanlar tarafından yeniden üretilmesi ve uğradığı 
büyük değişimler herkes tarafından kabul edilebilir bir tanımın belirlenmesini de güç-
leştirmiştir. Teknolojinin son üç yüz yılda insan hayatına getirdiği büyük değişiklikler, 
insanların alışkanlıklarından bulundukları çevreye kadar pek çok farklılığa sebep ol-
muş, uydu, bilgisayar ve internet gibi teknolojilerin yaşama girmesiyle talep ve ihtiyaç-
lara yönelik alternatif yollarla, yeni yöntemler ortaya çıkmıştır. Geçmişte oyunlar en 
büyük sosyalleşme aracı olarak görülürken, günümüzde yöntem olarak büyük değişik-
liklere uğramış fakat sosyalleşme aracı olma özelliğini asla kaybetmemiştir.  

Geçmişte diğer insanlarla yüz yüze iletişim halinde oynanan oyunlar insan ilişki-
leri açısından eğitici bir öneme sahiptir. Ancak bugün internet ve bilgisayarın sağladı-
ğı imkânlar ile dijital zekâya sahip yazılımlar veya dünyanın başka bir yerinden daha 
önce hiç tanışmadığımız insanlar ile çevrim içi ortamlarda oynanan oyunlar yüz yüze 
iletişimin yerini almıştır (Özhan, 2011, s. 22). Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde de 
değinileceği üzere, günümüzde oyunlar fonksiyonel bağlamlarda geçmişteki oyunlara 
nazaran çok büyük yapısal farklılıklar da göstermektedir.  

1.1. Dijital Oyun

Geçtiğimiz 30 yıl içerisinde geleneksel oyunlar giderek önemini yitirirken, ter-
cih edilen diğer oyunların çeşitli teknolojik araçlarla oynanan dijital oyunlar olduğu 
görülmektedir. Günümüzün değerli oyuncakları haline gelen dijital oyunlar, oyun oy-
nama eylemini farklı bir tüketim pratiğine dönüştürerek adeta birer tüketim nesnesi 
bağlamında pazara sürülmüşlerdir. Kültürün çok önemli bir parçası olan oyun, gelişen 
teknoloji ve iletişim ağı ile birlikte gelişmiş, büyümüş ve büyük bir değişime uğraya-
rak ciddi ekonomik ivme kazanmıştır. Oyunlar yapısal olarak kendini yeni teknolojik 
gelişmelerle yeniden üretmiş ve insanların günlük hayatında varlığını bu yeni şekliy-
le sürdürmüştür. Gündelik hayatın getirdiği yoğunluğu unutabilmek ve yaşanan sıkıcı 
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durumlardan kurtulabilmek adına oyunlara yönelen bireyler, onlara geçmiştekinden 
daha farklı anlamlar kazandırmıştır. Bireylerin kişilikleri çerçevesinde ortaya çıkan sı-
kıntılar, kişinin kendi benliği ve direkt olarak içinde yaşadığı kısıtlı toplumsal yaşam 
alanıyla birebir ilişkilidir (Miils, 2016, s. 19). Bireyler tarafından dile getirilmekte zor-
luk çekilen sıkıntılar, gündelik yaşamın stresleri ve benzeri durumlar tükenmişlik his-
sine neden olurken, bu hissi durumları ortadan kaldırmak ya da unutmak adına birey-
ler oyunlar içerisinde kendilerini yeniden var etmektedirler. Bu sayede sıkıntılardan 
uzaklaşılarak yeni bir çevre kurma olanağı ve sosyalleşme imkânı da bulmaktadırlar. 
Bu durum oyunların sadece çocuklar tarafından değil yetişkinler tarafından da tercih 
edilmesinin başlıca nedenleri olarak açıklanmaktadır. Bu yeni çevreyi oluştururken ta-
nıdığı imkânların fazlalığı sebebiyle dijital oyunlar, geçtiğimiz otuz yıl içerisinde deva-
sa ekonomik kazanç getiren çok büyük bir iş ve yatırım sektörü haline dönüşmüştür. 
Dolayısıyla yaşadığımız çağın içerisinde dijital oyun kültürünün yaygınlaşması anlaşı-
labilir bir durum olmaktadır. 

Dijital oyunların elektronik oyun, konsol oyunu, bilgisayar oyunu ya da video 
oyunu gibi çeşitli şekillerde isimlendirilmesinin sebebi, farklı platformlar aracılığıy-
la oynanması ve bölgesel farklılıklar göstermesidir. En sık olarak bilgisayar oyunu ya 
da video oyunu şeklinde kullanılırken genelde oyun konsolu aracılığıyla televizyon ya 
da monitöre bağlanması video oyunu şeklinde, bilgisayarda oynanması ise bilgisayar 
oyunu şeklinde tanımlanmasına sebep olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Ja-
ponya’da video oyunları tabiri kullanılırken, Asya ve Avrupa’da ise bilgisayar oyunları 
terimi daha çok kullanılmaktadır. Türkiye’de ise yaygın kullanımı ‘bilgisayar oyunları’ 
üzerinedir. 2000’li yılların ortalarında daha çok “dijital oyun” kavramı kullanılmaya 
başlanmış ve günümüzde de devam etmiştir (Binark ve Sütçü, 2008, s. 42). Alanın ta-
mamını ifade edebilmesi gayesiyle “dijital oyunlar” terimini kullanmak farklı tanımla-
malardan kaynaklanabilecek sorunların önüne geçebileceği ve genel bir tanım olarak 
kullanımının kolaylaşacağı vurgulanmaktadır (Kerr, 2006, s. 3). Bu sayede mobil ci-
hazlar, konsol veya bilgisayar gibi farklı platformlarda yer alan oyunların genel bir adı 
olarak ‘dijital oyunlar’ teriminin kullanılması uygun olmaktadır. 

Dijital oyun tanım olarak, bilgisayar ya da benzeri bir elektronik sistem ile oyun-
cu arasındaki etkileşimin ekran veya benzeri görüntü sistemi üzerinde gösterilmesiyle 
ortaya çıkan sonuçtur (Gürses, 2015, s. 4). Doğduğu tarih olan 1940’lı yıllardan itiba-
ren büyük değişimlere uğrayarak günümüze gelen dijital oyunlar, temelde oyuncusuna 
oyun ile etkileşime geçmesini sağlayan bir monitör, çeşitli diğer donanım ve yazılım-
larla belli bir hikâye anlatısı üzerinden kurgulanmaktadır. Bu önceden belirli araçlar 
oyuncuların oyuna katılımını sağlanmaktadır. Sanal uzamda girdilerin İngilizce ‘joys-
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tick’ yani bilgisayarlardaki oyunu yöneten çubuk, kontrol kolu, oyun kumandası (İng: 
Gamepad) veya klavye aracılığıyla kontrol edildiği, televizyon veya monitör gibi gö-
rüntü araçlarıyla görsel çıktılar alınabildiği dijital oyunlarla karşılaşılmaktadır. Dijital 
oyunlar ilk çıktıklarında video oyunlar olarak anılmışlardır çünkü oyun konsolunun 
bir televizyona bağlanması ile oynanan oyunlar video mantığı ile çalışmaktadır. Bil-
gisayar teknolojisinin gelişmesiyle zamanla video oyunlar yerlerini bilgisayar tabanlı 
oyunlara bırakmışlardır. Dijital oyunlar geleneksel oyunlarda olduğu gibi kendine has 
kuralları olan, oyuncuların karşılıklı veya yapay zekâ ile çatışma içinde olduğu, zaman-
la becerilerin geliştirildiği oyunlardır (Yengin, 2012, s. 12). 

Dijital oyun, yeni bir iletişim ortamı olarak bazı özellikleri bünyesinde barındır-
maktadır. Elektronik olarak ikili kodlardan oluşan bu ortamların ilk özelliği elektrik ve 
elektroniğin birleştiği bir noktada olması yani dijitalliği üzerinedir. İkinci özelliği ise, 
verilere oyuncuların müdahale edebilme imkânını sunuyor olmasından kaynaklanan 
etkileşimlilik sürecidir ki bu sayede oyuncular oyunun akışına dâhil olarak müdahale 
edebilmektedir. Bir diğeri olan sanallık olgusu ise, gerçeğin dijital ortamdaki kopyası 
olması sebebiyle dijital oyunların önemli bir özelliği olmaktadır. Son olarak ise değiş-
kenlik özelliğinden bahsetmek mümkündür. Örneğin, şiddet kavramı oyun içerisinde 
var olmasına rağmen içeriği aynı kalmayıp karşıdaki oyuncuya fiziksel bir zarar ver-
meyen yeni bir yapıya dönüşmüş olması, gerçeğin dijital oyunlarda değişkenlik özelliği 
göstermesine yol açmaktadır (Yengin, 2012, s. 111-136). Bu bağlamda tüm bu özellik-
lerin yanında oyun oynama ediniminin sanal uzamda gerçekleşiyor olması, dijital oyun 
olarak adlandırılmaya neden olmaktadır (Akbulut, 2009, s. 46).  

İlerleyen teknoloji dijital oyunların da gelişmesini sağlamıştır. Dijital oyunlar ilk 
çıktıklarında tek oyunculu (İng: Single Player) iken yapısında büyük değişikliklere 
gidilerek artık çok oyunculu (İng: Multiplayer) oynama imkânı sunar hale gelmiştir. 
Bu durum oyuncu ve bilgisayar arasındaki etkileşimin dışında, oyuncunun internet 
üzerinden diğer oyuncularla da etkileşime girerek sosyalleşmesini sağlamıştır. Dijital 
oyunlar, dünyanın farklı noktalarından oyuncularla iletişim kurulabilen bir ortamı, her 
yaştan oyuncu ile tanışmayı, belirli bir sürede görevleri yerine getirerek eğlenebilme-
yi ve bu noktada geleneksel oyunlara göre karşılaştırma yapılamayacak büyüklükte 
olası imkânları sağlamaktadır. Farklı mekânlardan birçok oyuncunun aynı anda sos-
yal etkileşime girdiği dijital oyunlar, yeni tip arkadaşlık ilişkilerine sebep olmakta, yeri 
geldiğinde yardımlaşma duygusunun gelişmesini de sağlamaktadır (Coşkun & Öztürk, 
2016, s. 680). Geleneksel oyunlarda olduğu gibi oyuncular özgür irade ile oyuna katıl-
ma, istediği zaman oyunu erteleme veya iptal etme hakkına dijital oyunlar üzerinde 
de sahiptirler. Rekabet ortamının ön planda olduğu dijital oyunlarda oyuncuların ön-



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

247

ceden belirlenen kurallara uyması ve diğer oyuncuları saf dışı ederek başarılı olması 
gerekmektedir. Aslında oyunda kalınan süre ve oyunu kazanmak için gösterilen çaba 
oyuncunun gelişimi açısından oldukça önemlidir. Dijital oyunlarda oluşturulan sanal 
mekânlar oyunun kurallarını belirlemede büyük ölçüde etkendir. Sanal ortamda dene-
yimleyebildiği alan sınırlıdır (Binark vd., 2009, s. 41-45). 

2016 yılında Carvolho tarafından yapılan çalışma ile dijital oyunlarda sinema film-
leri gibi farklı türlerde sekiz grup belirlenmiştir (aktaran Doğan, 2016, s. 59- 61). Za-
manı iyi kullanma ve birden fazla rakibe karşı strateji geliştirmenin ön planda olduğu 
oyunlar aksiyon	oyunları, takımlar kurarak diğer oyuncu gruplara karşı savaş ve taktik 
oyunlarının olduğu strateji	oyunları, oyuncunun oluşturduğu karakterler ile rakibinin 
geliştirdiği karakterlere karşı üstünlük kurmaya çalıştığı rol	 yapma	 oyunları, çeşitli 
spor oyunları, otomobil, uçak, kamyon gibi çeşitli araçların kullanıldığı ya da ticaret 
faaliyetleri gibi aktivitelerin yapıldığı simülasyon	oyunları, mantıksal çözüm gerektiren 
zorlukların olduğu bulmaca	oyunları, oyuncunun karakter yardımıyla etkileşimde bu-
lunduğu macera	oyunları ve son olarak da quiz denilen oyuncunun bilgisinin ölçüldüğü 
çeşitli oyunlar oyun gruplarını oluşturmaktadır (Doğan, 2016, s. 59- 61).  

Dijital oyunlar farklı açıdan bakıldığında zaman, bakış açısı, tema, duygu durumu, 
amaç, stil, hedef kitle, görsellik, artistik stil, bitme ve oynanabilirlik durumlarına göre 
farklı şekillerde de sınıflandırılmışlardır. Bu türlere bakıldığında yedi farklı kategoriye 
ayrıldıkları görülmektedir. Çevrim içi çok oyunculu savaş arenası (İng: Multiplayer On-
line Battle Arena – MOBA), dövüş oyunları (İng: Fighting Games), birinci şahıs nişancı 
(İng: First Person Shooter – FPS), gerçek zamanlı strateji (İng: Real Time Strategy), 
spor oyunları (İng: Sports Games), üçüncü şahıs nişancı (İng: Third Person Shooters) 
ve son olarak da yarış oyunları (İng: Racing Games) olarak ayrılmaktadır (Doğan, 2016, 
s. 63). Araştırma kapsamında ele alınan IGI 2: Covert Strike ve Operation Flashpoint: 
Red River oyunları ise tür olarak aksiyon-macera, oynayış tarzı olarak da birinci	şahıs	
nişancı olarak değerlendirilmektedir.  

Oyuncunun kendi gözünden oynadığı bu türde oyuncu bir karakter tipi ve silah 
seçmekte ayrıca kendi bakış açısı üzerinden atışlar gerçekleştirerek düşmanlarını, he-
deflerini yok etmektedir. Hem bireysel hem de takım olarak oynanabilen bu tür oyun-
lar öldürmek ya da yaralamak gibi şiddet içerikli eylemler barındırdığı için sınırlandı-
rılmakta ve 18 yaşından büyük bireyler kategorisinde yer almaktadır.  

1.2. İdeolojinin Yeni Mekânı Dijital Oyunlar 

Yazılı basın ile başlayan kitle iletişim yöntemleri, radyonun icadı ile işitsel, ardın-
dan sinema, televizyon, bilgisayar ve internetin icadı ile hem yazılı hem işitsel hem de 
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görsel kodlar aracılığıyla haberlerin ve fikirlerin yayılmasına olanak tanımıştır. Bugün 
bir fikri yaymak için kitle iletişim araçlarının gerekliliği reddedilemez bir gerçektir. 
Pek çok araştırma ve akademik çalışma haberlerin, fikirlerin dolayısıyla ideolojilerin 
ve değerlerin sözcülüğünü kitle iletişim araçlarının yaptığını göstermektedir (Konzack 
& Lindof, 2005, s. 1-7). Kitleleri hızlı ve etkin bir şekilde bilgilendirerek yönlendirme-
nin yolunun medya üzerinden gerçekleştiği bilinmektedir.  

Her geçen gün bu etkin ve aktif iletişim araçlarına teknolojik gelişmelerle yenileri 
eklenmekte ve bu yenilikler söz konusu araçlara farklı boyutlar kazandırmaktadır. Di-
jital oyun sektörü dünya çapında pazar haline gelirken aynı zamanda hızla gelişen bir 
iletişim aracı haline de dönüşmüştür. Kitlelerin tükettiği dijital oyunları her yaş, cinsi-
yet ve sosyo-ekonomik durumdaki insan giderek daha fazla tüketmektedir. Bu anlam-
da durmaksızın büyüyen dijital oyunların hedef kitlesi bireylerin gündelik yaşamının 
önemli bir metası haline dönüşmüştür. Artık bu oyunlar sadece boş vakit geçirmek adı-
na değil bilakis özellikle zaman ayırılan ve hayatın önemli bir parçası olmuştur (Binark 
ve Sütçü, 2008, s. 35). Son yıllarda özellikle dijital oyun oynayan bireylerin toplumsal 
rollerinde ve zihin dünyalarında ne gibi değişiklikler olduğuna dair yapılan araştırma-
ların sayısı da artmıştır. Genellikle şiddet teması ele alınarak yapılan bu araştırmalar 
deneysel çalışmalardır (Garite, 2003, s. 1-14). Diğer taraftan yapılan farklı çalışmalar-
da ise oyunlara yerleştirilen ideolojik mesajların arandığı görülmektedir. Kitlelere ide-
olojileri yerleştirmek için dijital oyunların da farklı medya metinleri içerdikleri tespit 
edilmiştir (Sisler, 2005, s. 38). Bu da dijital oyun dünyasında sosyal değerin ne kadar 
güçlendiğini ortaya koymaktadır.

Dijital oyunların hitap ettiği kitlelere bakıldığında genelde gençlerin ve çocukların 
oluşturduğu bir kitleden bahsetmek mümkündür. İdeolojilerin genç nesilleri etkileme 
ihtimali daha yüksekken, dijital oyunlar üzerinden onlara yeni fikirleri, değerleri be-
nimsetmek daha da olası hale gelmiştir. Oyunculara kapitalizmi olumlamak ve ideo-
lojik göndermelerde bulunmak dijital oyunların etkileşimli sanal bir yapıya sahip ol-
maları nedeniyle mümkündür (Garite, 2003, s. 1-14). Dünya çapında ilgiyle oynanan 
oyunların üretim merkezlerinin genellikle ABD ve Avrupa olması, oyunlarda kapitalist 
değerleri yücelten mesajlar içermesine ve dolayısıyla Batı ideolojisine hizmet eder bir 
nitelikte olmasına neden olmaktadır. 

Dijital oyunlar ile ideolojilerin nasıl yayılmaya çalışıldığını daha iyi kavrayabilmek 
için ideoloji kavramının düşünsel altyapısına bakmak gerekmektedir. Özellikle Marx 
ve Engels ideoloji kuramları üzerinde “egemen ideoloji” kavramına büyük katkı sağ-
lamışlardır. Onlara göre egemen sınıfın fikirleri tüm zamanlara hâkimdir, diğer bir ifa-
deyle toplumda maddi gücü elinde bulunduran sınıf aynı zamanda egemen zihinsel 
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gücü oluşturmaktadır (Marx ve Engels, 2010, s.75). Maddi olarak güçsüz ve üst sınıfla-
ra bağımlı olanlar, sadece ekonomik anlamda değil kültürel anlamda da egemen sınıfın 
tahakkümüne maruz kalmaktadır. Marx’a göre, üretimde bulunan egemen sınıf sadece 
ürettikleri üzerinde değil, üretim biçimleri ve koşullarında da baskın olmaz ve yeni-
den üretmez ise bir süre sonra yok olmaktan kendilerini alamamaktadır (Althusser, 
2000, s. 17). Bu egemen ideoloji tartışmaları Gramsci’yi ‘hegemonya’ kavramına taşı-
mış ve egemen ideolojiyi elinde bulunduran iktidarın bunu baskı ve rıza aygıtları ile 
gerçekleştirdiği fikrini ortaya koymuştur. Dolayısıyla ideolojiler ya ikna ederek ya da 
zorla insanların hayatına müdahale etmektedirler (Çağan, 2008, s. 28). İktidar, yalnızca 
baskı uygulayarak insanları kendisine bağlı kılmamakta, bireylerin rıza göstermelerini 
sağlamak için kültürel aygıtları kullanıp onların sağduyusu haline gelerek de bunu yap-
maktadır. Kültür üretiminde kitle iletişim araçları büyük bir rol oynarken, artık dijital 
oyunlar da en etkin ve önemli kültürel aygıtlardan biri haline gelmiştir. 

Althusser ideolojik aygıtları Gramsci’nin hegemonya kavramından yola çıkarak 
devletin baskı aygıtlarının yanında sınıflandırmaktadır. Ona göre iktidar yalnızca yö-
netim, hükümet, ordu ve polis, mahkeme ve hapishaneler gibi baskı aygıtlarıyla zor-
layarak egemenliğini devam ettiremez. Diğer taraftan din, eğitim-öğretim kurumları, 
hukuk sistemi, aile, sendikalar, radyo ve televizyon gibi haberleşme sistemleri, spor, 
müzik, edebiyat ve güzel sanatlar gibi kültürel mecralar ile de insanlar üzerinde ege-
menliğini üretmekte ve pekiştirmektedir  (Althusser, 2000, s. 33). Kültür endüstrisinin 
bir ürünü olan dijital oyunlar da Althusser tarafından sınıflandırılan egemen sınıfın 
iktidarını sürekli yeniden üreterek inşa ettiği ideolojik aygıtlar arasında sayılabilmek-
tedir. 

Kapitalist değerlerin yeniden üretiminin dijital oyunlar aracılığıyla nasıl yapıldığı-
nı görmek için 2000 yılında piyasaya sürülen The Sims adlı simülasyon oyununa bak-
mak iyi bir örnektir. Miguel Sciart isimli dijital oyun araştırmacısı, sosyal simülatör 
olarak modern kapitalizmi The Sims oyununun nasıl yeniden ürettiğini bilimsel anlam-
da açıklamaktadır (Sciart, 2003, s. 1-12). Bu oyun insanlara hayallerindeki hayatları 
yaşama imkânını sanal bağlamda sunmaktadır. İlk aşamada sanal ortamda bir karakter 
yaratılmakta ve oyuncu bu karakterle kendisini özdeşleştirmektedir. Daha sonra satın 
aldığı ev üzerinden komşuluk ilişkilerini geliştirmekte, eve yeni eşyalar satın almak-
ta ve yavaş yavaş tüketim alışkanlıklarını geliştirmektedir. Oyunun temelindeki başarı 
olgusu tüketim davranışlarını ve satın alma olgusunu geliştirerek kapitalizme özgü tü-
ketim kültürünü pekiştirme amacı geliştirmektir. Satın alma kurgusu üzerine inşa edi-
len hikâyenin dışına çıkmak oyuncuyu başarısızlığa götürmek anlamına gelmektedir. 
Sciart, kapitalist ideolojinin oyunun oynanmasıyla giderek zihinlerde pekiştiği, daha 
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olumlu karşılandığı ve hatta bunun da oyunun esas amacına dönüştüğünü vurgula-
maktadır. 

Oyunlar eğlendirme özelliğinin çok daha ötesinde farklı işlevlere sahiptirler. Po-
litik propaganda aracı olarak oyunculara birçok mesaj iletebilmekte ve politik güçler 
tarafından bu durum bilinçli olarak kullanılmaktadır (Sisler, 2005, s. 39-39). Örneğin, 
2004 yılındaki ABD Başkanlık seçimlerinde başkan adaylarının seçim çalışmalarında 
oyunları da kullandıkları görülmüştür. Demokrat Parti adaylarından Howard Dean se-
çimden bir yıl önce yani 2003 yılında The Howard Dean For Iowa adlı oyunu piyasaya 
sürerek kampanyasını destek sağlamıştır. 

Bu şekilde de seçmenlere ulaşılabildiğini gören Cumhuriyetçi Parti adayları da bir 
başka oyun üreticisi olan “Persuasive	Games” ile anlaşma yaparak seçmenlerine benzer 
yöntemle ulaşmayı amaçlamıştır. Bu durum oyunların ideolojik olarak gücünü göste-
rirken bu tespit ile ilgili olarak Persuasive Games internet sitesinden şu açıklamayı 
yapmıştır: 

“Oyunlar	diğer	medyadan	farklı	bir	iletişim	sağlar;	onlar	sadece	mesajları	iletmekle	
kalmaz,	aynı	zamanda	deneyimleri	simule	eder.	Bizim	oyunlarımız,	oyuncuları	harekete	
geçmesi	için	etkiler.	Genellikle	boş	zaman	geçirme	etkinliği	sanılan	oyunlar,	aslında	reto-
rik	birer	araç	haline	gelebilmektedir”	(http://www.persuasivegames.com).	

Bu açıklama aslında oyunların boş zaman etkinliğinden çok daha fazlası olduğu-
nu ve oyunların insanları nasıl bir etkileme gücü içinde bulunduğunu göstermektedir. 
Propaganda yapma ve ideolojileri, değerleri yayma işlevlerinin yanında hayatı simüle 
ederek deneyimleme imkânı sunma da oyunların bir diğer aktif işlevi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Dijital oyun sektöründe en çok rağbet gören oyun türlerinden birisi savaş 
ve çatışmanın merkezinde olduğu aksiyon-macera oyun tarzlarıdır. Birinci şahıs veya 
üçüncü şahıs nişancı oyunları, strateji oyunları bunların başında gelmektedir. Kültür 
endüstrisinin ürettiği tüm ürünlerden ticari olarak en büyük getirisi olan ve estetik 
olarak da en çok kullanılan aksiyon-macera tarzındaki savaş oyunlarıdır. Oyun üretimi-
nin merkezi konumunda olan ABD ve Avrupa yani Batı dünyasının ideolojilerini oyun-
lar ile daha çok benimsetmeye ve yaymaya çalışırken, bu oyunların pazarlanması ile de 
büyük pazar payı ve finans sağlamaktadır. Faşizm, terörizm, komünizm ve daha birçok 
fikir, toplumsal sorun oyunlarda yeniden yorumlanarak (Batı’nın arzuladığı şekliyle) 
oyuncuların karşısına çıkarılmaktadır. Tüketicilerin basit bir eğlence aracı olarak gör-
düğü dijital oyunların içerisine Batı dünyasının benimsediği ideolojiler, fikirler, değer-
ler bir üst kültür olarak zihinlere gömülerek yerleştirilmekte ve oyuncular tarafından 
tün bunların son derece doğalmış gibi benimsenmesi sağlanmaktadır. 
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Örneğin, birinci şahıs keskin nişancı türündeki America’s Army isimli oyun 2002 
yılında ABD Bağımsızlık Günü hediyesi olarak Amerikan ordusu tarafından Amerikan 
halkına dağıtılmıştır. Amerikan ordusunun reklamının amaçlandığı bu oyun America-
nArmy.com ve GoArmy.com internet siteleri üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmek-
tedir. Bu oyun 21. yüzyılın en büyük askeri tüketim kültürünün temsilcisi olarak kabul 
edilmektedir. Üç yıl içerisinde üretilmesine rağmen dağıtıldığı yıldaki oyunların orta-
lama maliyetinden üç kat daha fazla şekilde 7.5 milyon dolara mal olmuştur (Stahl, 
2010, s. 153). America’s Army, sivilleşmiş bir askeri eğitim simülasyonu bağlamında 
2005 yılında daha büyük bir dağıtım ağına ulaşmış, oyunun CD’si oyun dergileri ve ma-
ğazalarda satılan yazılım paketlerinin içerisine ücretsiz yerleştirilmiş ve asker alımları 
esnasında adayların masasına bırakılmıştır (Stahl, 2010, s.153). 2003 yılında 7.5 mil-
yon kişi tarafından oynanan bu oyun, o yılın en çok oynananları arasına girerken 2005 
yılında orduya alınmak için başvuran kişilerin %40’ı tarafından öncesinde bu oyunun 
oynandığı da belirlenmiştir (Stahl, 2010, s. 155). ‘Bedava en yüksek fiyattır’ deyişine 
istinaden, aslında ücretsiz dağıtılan bu oyunlar aracılığıyla genç bireylerin zihinlerin-
de, dünyada yaşamanın gereği savaşların, çatışmaların doğal bir süreç olduğu yerleş-
tirilmekte ve bu negatif duruma doğru güdülenmektedir. Sonraki yıllarda yaşanan 11 
Eylül saldırıları ve Afganistan’ın işgal edilmesiyle, bu tür oyunların üretiminde büyük 
bir patlama yaşanmasına ve bu tarz oyunların çok daha fazla rağbet görmesine neden 
olmuştur. 

1.3. Dijital Oyun Anlatılarında İslam Karşıtlığı

Her dijital oyun belli bir hikâyeye dayanmaktadır. Belli anlatı yapılarıyla, karakter-
leri barındıran ve belli tarzdaki bütünlüğü ifade eden hikâyeler, inançları, temsilleri, 
değerleri ve kültürü nesillere aktarmaktadır. Belli dinamikleri ve iletişime ait öğeleri 
kullanarak kodlar aracılığıyla insanların zihninde hikâyenin canlandırılması hikâye an-
latıcılığıdır. Sözlü anlatı ile başlayan hikâye anlatıcılığı ardından yazıyla ve teknolojinin 
gelişmesiyle sinema, radyo, TV ve son olarak da dijital oyunlar ile bugünkü noktaya gel-
miştir. Ancak insanlık tarihi kadar eski olan hikâye anlatıcılığı, dijital oyunların ortaya 
çıkışıyla farklı bir boyuta ulaşmış ve bireyleri pasif konumdan aktif duruma getirmiştir. 
Hikâyeler içinde barındırdıkları merak duygusu ve olay örgüsünde yaşanan çatışma, 
kriz vb. süreçlerle özünü oluştururken aslında oyuncunun oyunda kalmasını sağla-
makta ve tekrar tekrar oynama arzusunu pekiştirmektedir. Oyuncuların zihinlerinde 
oyun anlatısının kurgusu hikâyelere bağlı gelişmektedir. Hikâye örüntüleri oyunlara 
derinlik katar ve dijital oyunlar için vazgeçilmez temel bir öğe olurlar. 

21. yüzyılda hikâyeler yapısal olarak çözümlenmeye çalışılmış ve bu sayede içeri-
sindeki değerler ve temsillerin sistematik bir şekilde ortaya çıkarılması mümkün hale 



Dijital Oyunların Anlatı Yapısındaki İslamofobik Temsiller, Değerler ve İdeolojiler

252

gelmiştir. Vladimir Yakovlieviç Propp masalın biçim bilimi teorisiyle, Algirdas Julien 
Greimas eyleyenler modeliyle, Chirstpoher Booker ise yedi temel hikaye modeli ile 
hikayeleri yapılarına göre ayırmış ve göstergebilim yöntemi ile hikayelerde yer alan 
öğelerin ard alanında barındırdığı anlamları ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Edebiyat 
alanında yapılan bu çalışmalar hikâyelerin anlatı yapılarını ortaya koyarken bu anla-
tılar içerisinde belli öğelerin nasıl yerleştirildiğine dair bir açıklama da getirmektedir 
(Berger, 2012, s. 15-30). Dijital oyunlar ise yazılı bir hikâyeye veya sinema filmindeki 
hikâyeye nazaran çok daha fazla işitsel, görsel ya da yazılı öğe ve kodlar barındırmak-
tadır. 

Günümüzde dünyada en çok satan oyunlara bakıldığında şiddetin ön planda ol-
duğu oyunların tercih edildiği görülmektedir. Ölümlerin, yaralamaların, kanın, kopan 
uzuvların, mafya ve teröristlerin, madde bağımlılıklarının, silahların ve daha bir sürü 
sayılamayacak olumsuz içeriğin yer aldığı şiddet içerikli oyunlar, yarış veya zekâ oyun-
ları gibi pek çok oyuna göre daha fazla rağbet görmektedir. Daha çok çocuk ve genç 
bireylerin oyuncu olarak vakit geçirdiği bu oyunların ard alanında nefret söylemleri ve 
ötekileştirme dolaylı olarak verilen içerikler üzerinden karşımıza çıkmaktadır. Dijital 
oyunlar ile bir kültüre, ırka, dine veya ideolojiye dair propaganda yapılabilirken, tam 
tersi ötekileştirme, hedef gösterme de yapılabilmektedir. Dijital oyunlarda yer alan İs-
lam karşıtlığı temsiller bunun en açık örneğini oluşturmaktadır. 

Şiddet temalı oyunlar, çocuk ve gençlerin düşünce dünyalarının oluştuğu dönem-
de onları fikri olarak etkileyebilmektedir. Savaş ve terörün konu edinildiği oyunlarda 
İslam karşıtlığı oldukça işlenen bir tema olarak karşımıza çıkmakta, bu sayede dünya 
çapında bu oyunları oynayan kişiler İslam’a dair fikirlerini bu yoldan da edinebilmek-
tedir. Yalan ve yanlış bilgilerin yer aldığı bu oyunlarda oyuncular İslam düşmanı olma-
salar dahi en azından İslam’a olumsuz ya da temkinli yaklaşan bireyler olmaktadırlar. 
Oyunlarda terörü, barbarlığı, ikiyüzlülüğü ve şehveti temsil eden Müslüman karakter-
ler sayesinde oyuncuların zihinlerinde Müslüman tipi bu şekilde kodlanabilmektedir. 
Sisler’in de belirttiği gibi, temsil kavramını açıklarken anlam inşa etmede semboller ve 
imgelerin bir araç olarak kullanıldığını bilinmektedir (2008, s. 203). Batılı oyun üretici-
leri tarafından oyunlara yerleştirilen İslam karşıtı semboller ve imgeler, sosyal hayatta 
da karşılık bulmakta ve Müslümanlara karşı dijital oyun oynayanların ön yargılı yakla-
şımlar sergilemelerine sebep olmaktadır.  

Günümüzde dijital oyunlar artık ana akım medyanın bir parçası olduğu medya 
profesyonellerince kabul edilmektedir. Çünkü oyun içerisindeki temsiller aracılığıyla 
oyuncuların anlayışı ve dünya görüşü şekillenebilmekte, en azından oyun içerisindeki 
hikâyeden konu ile ilgili fikir sahibi olunabilmektedir. Oyunlardaki Müslüman temsili 
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çoğu yerde ana akım medyadaki Müslüman temsili ile benzer olmaktadır. Son yıllarda 
ABD ve Avrupa’daki Müslüman imgesi klişeleştirilmekte ve genel stereotiplere indir-
genebilmektedir. Oyunlar üzerinden yerleştirilmeye çalışılan biz ve onlar/öteki algısı 
Müslümanları ötekileştirmekte ve Müslüman bireylerin daha çok tehdit olarak algı-
lanmalarına sebep olmaktadır (Poole, 2006, s. 95). Zaten bu Batılı zihniyete göre Müs-
lümanlık dini her türlü terörizmle ilişkili algılanmakta (Karim, 2006, s. 120) ve genel 
olarak Müslümanlara çizilen imaj marjinalleştirilmektedir (Richardson, 2004). 2001 
yılında Amerikan dizi ve filmlerindeki 900 Müslüman karakter üzerinden Jack Shahe-
en tarafından yapılan bir incelemede, karakterlerin sadece 12’sinin olumlu, 50’sinin 
ne olumlu ne olumsuz, geri kalanının ise tamamen olumsuz olduğu tespit edilmiştir. 
Bu karakterler, terörist, vahşi erkek, barbar, sevgiden mahrum ve bastırılmış kadınlar 
olarak yer almıştır (Shaheen, 2001, s. 26) Bu bağlamda daha önce de ifade edildiği 
üzere, ana akım medyanın Müslümanlara karşı olan genel tavrının bir benzeri de dijital 
oyunlar üzerinden görülmektedir. Ancak oyunlar ihmal edilmiş medya (İng: Neglected 
Media) olarak kabul edilmekte, medya alanında daha az eleştirilmekte, genellikle kül-
türel söylemin dışında kalmakta ve akademik çalışmalarda da ihmal edilmektedir. Bu 
durum oyunlarda klişelere ve stereotiplere daha sık başvurulmasına ve onların oyun-
larda daha kolay yer almalarına neden olmaktadır (Reichmuth ve Werning, 2006, s. 
50). Orta Doğu coğrafyasının konu edinildiği ilk video oyunlarında dahi halife, bedevi, 
göbek dansçısı, fesli erkekler, başörtülü karakterler; çarşı, minare, çöl gibi mekânlar ve 
develer motif olarak oyun içerisinde yer almıştır. Bu tasarımlar Orta Doğu coğrafyasını 
modern dünyanın gerisinde kalmış gösterirken, üstünlük algısının sadece Batı’ya ait 
olduğunu hissettirmektedir.  

Tıpkı filmlerde olduğu gibi dijital oyunlarda da hikâyelere eklenen bu karakterler, 
mekânlar ve motifler ile İslam coğrafyasına atfedilen geri kalmışlık algısı pekiştiril-
mektedir. Örneğin; The Magic of Scherazade (1989), Arabian Nights (1993) ve Prince of 
Persia serisinde (2005, 2007, 2008, 2010) bu üç oyunun da hikâyelerindeki ortak özel-
lik, kahramanın haksızca vezir ya da halife tarafından hapse atılmasıyla başlamakta ve 
ana karakterin kurtulma macerasıyla devam etmektedir. Barbarlık ve zalimlik klişele-
rinin yanı sıra Orta Doğu çeşitli semboller ile resmedilerek oyunculara sunulmaktadır. 
Son yıllarda ise en çok tutulan ve bu araştırmada da incelenen oyun tarzı olan birinci 
şahıs nişancı oyunlarında, Müslümanların özellikle terörist ötekiler olarak tanımlandı-
ğı ve alt edilmesi gereken düşmanlar olarak yer aldıkları görülmektedir. Bu oyunlarda 
mekânın, silahların tasarımı ve öldürme hissinin çeşitli görseller ve sesler aracılığıyla 
gerçekçi yaratılmaya çalışılması birinci planda tutulmaktadır. Orta Doğu, son dönem 
dijital oyunlarda en çok yer verilen savaş alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kill Shot 
(2014), FL Commando (2013), Conflict: Global Terror (2005),  Full Spectrum Warrior 
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(2004), Kuma/War (2004), Conflict: Desert Storm (2002), War in the Gulf (1993), Del-
ta Force (1998) Orta Doğu coğrafyasını mekân olarak kullanan oyunlara örnek olarak 
gösterilebilir (Sisler, 2008, s. 209). 

Müslümanların düşman olarak yer aldığı oyunlarda taraf seçmek mümkün değil-
dir. Bu oyunlarda oyuncu Amerikan askerini kontrol etmekte ve bilgisayar tarafından 
kontrol edilen düşmanları öldürmektedir. Düşman askerlerinin temsil biçimleri hemen 
hemen aynıdır. Sarık, bol elbise, koyu ten rengi gibi belli tasarımlar kullanılmakta ve 
bunlarla ya Araplar ya da Müslümanlar betimlenmektedir (Sisler, 2008, s. 211). Araş-
tırmada ele alınan oyunlardan birisi olan Operation Flashpoint: Red River’da olduğu 
gibi ve Full Spektrum Warrior oyununda da Tacikistan terör yuvası olarak gösteril-
mektedir (Leonard, 2004, s. 12). Düşmanlar çeşitli radikal terörist veya sıra dışı grup-
lar olarak medeni olmaktan uzaklaştırılırken, Amerikan veya Batılı herhangi bir asker 
takma adları ile daha insancıl, hatta özel yetenekleri olan bireyler olarak oyunlarda 
yer almaktadırlar. Düşman gruplar düzensiz ve askeri bilgi ve beceriden yoksun ola-
rak oyun anlatımlarında aktarılırken, ABD askerleri, cesur, profesyonel, medeniyet ve 
özgürlük uğruna savaşan, ahlaklı askerler olarak hikâyeleştirilmektedir (Machin ve Su-
leiman, 2006, s. 3). Yine düşmanlar kanun tanımayan savaşçılar olduğunu vurgulamak 
için disiplinsiz davranışlar sergilerken, bağırıp çağırırken, birini öldürdükleri zaman 
haz duyar şekilde gösterilmektedir. 

Birinci şahıs nişancı oyunlarında en açık örneklerinin görüldüğü İslam karşıtı de-
ğer ve temsiller çeşitli strateji ve mobil oyunlarında da ortaya çıkmaktadır. Örneğin; 
ABD dışındaki bir gücü seçme imkânı bulunan Command and Conquer serisi oyunlarda 
diğer güçler ABD kadar etkili değildir. Seri içerisindeki farklı oyunlarda Libya, Irak gibi 
farklı ülkeler seçilebiliyorken ABD’deki gibi düzenli bir orduya ve profesyonel askerle-
re sahip olunamamakta, yerine intihar bombacılarına, çeşitli teröristlere, bomba yük-
lü araçlara ulaşılmaktadır (Chick, 2003, s. 14). Oyunda oyuncular tarafından ABD’nin 
seçilmesi teşvik edilmekte, diğer ülkeleri seçmek ise oyunu kazanmayı güçleştirmek-
tedir. ABD’nin seçilmesiyle oyunu kazanmak çok daha kolay hale gelmektedir (Sisler, 
2008, s. 214). 

Oyunlarda yer alan bu göstergeler özellikle oyunlara ilgi duyan genç bireylerin zi-
hinlerinde doğu batı algısını oluşturmakta ve içerdiği gömülü mesajlarla (teknoloji üs-
tünlüğü, medeniyet, modernlik gibi olumlu tüm değerler Batı’ya özgü olmakta ve onu 
çağdaş, modern yaşama yönelik göstermektedir) onları etkilemektedirler.    

Dijital oyunların bazılarında ise İslam’a dair olumsuz mesajlar örtük biçimde veril-
mektedir. İslam dinini çağrıştıran semboller, ayet ve hadisler ya da kutsal mekânlar pek 
çok oyunda incelendiğinde olumsuz çağrışımlara yol açacak şekilde yer almaktadır. 
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Denetlemeye tabi olmayan ve daha çok ihmal edilmiş medya olarak kabul gören pek 
çok mobil oyunda ise daha da ileriye gidilerek Haçlı Seferleri vurgusu dahi yapılmak-
tadır. Oyunlarda eğitime tabi tutulan oyuncular için Hristiyanlık için savaştığı vurgusu 
yapılmakta ve İslam coğrafyasında savaşlar verilmektedir. Batılı oyun üreticileri tara-
fından geliştirilen bu oyunlar, Batı ideolojisini olumlarken, kendi değerlerini de yücelt-
mektedirler. Araştırma kapsamına alınan IGI 2: Covert Strike ve Operation Flashpoint: 
Red River örnekleri bu ideoloji ve değerlerinin nasıl yerleştirildiğini, temsillerin hangi 
göstergeler aracılığıyla tasarımlandığını ve Batı’ya özgü manevi değerlerinin nasıl yü-
celtildiğini açıklamaktadır. 

1.4. Yöntem 

Birinci Şahıs Nişancı tarzı iki oyunun incelendiği bu çalışmada nitel veri araştır-
maları arasından içerik analizi kullanılmıştır. Medya alanında ilk olarak radyo ve gaze-
te haberlerini incelemek için uygulanan bu yöntem, daha sonra bir metin inceler gibi 
görsel ve işitsel materyaller içeren tüm alanlarda kullanılmıştır. Bu yöntemin amacı 
elde edilen verileri belirlenen temalar çerçevesinde inceleyerek yorumlamak üzerine-
dir (Şimşek ve Yıldırım, 2013, s. 242). 

İslam karşıtlığının ve terörün tema olarak ele alındığı bu çalışmada inceleme altına 
alınan IGI 2: Covert Strike (IGI 2) ve Operation Flashpoint: Red River (OFP) oyunların-
da bu temalara özgü bulgulara rastlanılmaktadır. Bu bulguları oluşturan görsel, işitsel 
ve yazılı veriler nitel içerik analizi yöntemi ile yorumlanmaktadır. Bu sayede bulgular 
arasında anlamlandırma, karşılaştırma, kavramlaştırma ve ilişkilendirme yapılarak çö-
zümlemeye ulaşılmaktadır. 

1.5. Bulgular 

Oyun içerisindeki bulguların daha net anlaşılabilmesi adına öncelikle oyunların 
hikâye yapılarını okumak gerekmektedir. İki oyunun da hikâyelerindeki ortak nokta 
ABD karşısına yerleştirilen üç büyük gücün Rusya, İslam ülkeleri ve Çin olmasıdır. 18 
Bölümden oluşan IGI 2 oyununda ilk 7 bölüm Rusya’da, sonraki 5 bölüm Libya’da ve 
sonraki 6 bölüm ise Çin üzerinde geçmektedir. Oyuncu, Jones isimli bir ABD askerini 
kontrol ederken birçok zorlu görevle karşılaşmakta ve farklı mekanlar değiştirmek-
tedir. Klasik olarak zorluk seviyesi giderek artarken, bölüm sonu canavarı olarak Çin 
nükleer silahları olan bir güç olarak oyuncunun karşısına çıkarılmaktadır. Oyun içeri-
sindeki dini göstergelerin en baskın olarak Libya bölümlerinde kullanıldığı görülmek-
tedir. Rusya’da geçen 7 bölüm içinde ise Hristiyanlığa dair hiçbir sembol ve gösterge 
kullanılmazken, Çin’de geçen 6 bölümün ise tek bir tanesinde Buda heykelinin dini bir 
sembol olarak kullanılmış olduğu görülmektedir. 
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Görsel 1: IGI 2 – Ekran Görüntüsü - Kapı girişlerine ters bir şekilde yerleştirilmiş Allah lafzı

 

Oyun içerisinde Libya’da geçen bir bölümde Libyalı düşmanların mekânlarına ba-
kıldığında ilk olarak Arap dilinde Allah lafzının ters bir şekilde kapılara ve girişlere 
yerleştirildiğini görülmektedir. Libya sokaklarındaki 16 noktada Allah lafzının ters bir 
şekilde yerleştirilmiştir. Günümüzde Arapça bilmeyen birçok insanın dahi zihinlerinde 
büyük yer etmiş Allah lafzının bu şekilde gösterge olarak kullanılması, örtük bir şekil-
de Müslümanların düşman oldukları algısını pekiştirmek amacıyla kullanılmaktadır. 
ABD askerini kontrol eden oyuncu oyun için tasarlanan mekanın birçok noktasında 
hem Allah lafzına hem de başka bir çok Arapça kelimeye rastlamaktadır.

Görsel 2: IGI 2 – Ekran Görüntüsü: Minare benzeri yapılar

Oyunda tasarlanan mekânlarda Libya’daki geçen bölümlerde 2 adet minare benze-
ri yapılar görülmektedir. Rusya bölümleri için tasarlanan mekanlarda hiçbir kilise veya 
çan kulesi benzeri bir yapı görülmezken, Libya’daki mekanlarda bu şekilde tasarımlar 
oyuncunun zihnine kazınmak istenen İslam coğrafyası algısına hizmet etmektedir. Yine 
oyunun sonlarına doğru Çin’de geçen bir bölümde tapınaktan bahsedilse de, Budizm’e 
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dair yalnızca bir Buda heykeli görülmektedir; buna karşın Libya’daki bölümlerde ta-
sarlanan mekanlarda çok daha fazla İslami mimari örnekleri verilmektedir.

Görsel 3: IGI 2 – Ekran Görüntüsü: Kadın resimlerinin afiş olarak mekanda kullanımı

IGI 2 oyununda bir başka dikkat çekici nokta ise oryantalist bakış açısıyla kadın-
ların birer şehvet unsuru olarak kullanıldıkları afiş örnekleridir. Oyunda Jones isimli 
karaktere yardım eden Anna karakterinin dışında hiçbir kadın bulunmazken, Libya’da 
geçen bölümlerde afiş olarak duvarlara 15 noktada yerleştirilmiş kadın görselleri bu-
lunmaktadır. Kadının şehvet unsuru olarak kullanılması hem medyada hem de dijital 
oyunlarda da sık sık karşılaşılan oryantalist bakış açısının neticesidir. Bu oyun içeri-
sinde de yalnızca Müslüman bir ülkede kadının bu şekilde gösterilmesi, Müslümanlar 
üzerine oluşturulan şehvet düşkünlüğü algısına yönelik bir olumsuz imgedir.  

Oyun içerisinde İslam dinine dair işitsel kodlara, sesli mesajlara da yer verilmek-
tedir. Oyunda atmosfer oluşturmak için kullanılan müziklerin yanı sıra, Libya sokakla-
rında gezerken Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetler ve Hz. Peygamber’e (SAS) ve onun so-
yundan gelen kişilere saygı göstermek amacıyla okunan dua anlamına gelen salavatlar 
da yer almaktadır. Kur’an-ı Kerim’deki Zilzal (deprem) suresinden ayetlerin okunması 
oyunun finalinde ABD’ye fırlatılmak istenen nükleer bombaya gönderme amacıyla kas-
ten yerleştirilmiş olabileceği fikri ön plana çıkmaktadır. 

İkinci oyun olan Operation Flashpoint: Red River (OFP) Rusya düşman olarak sa-
dece oyun başlangıcındaki anlatımlarda, Tacikistan’daki terör örgütü üyeleri ve Çin as-
kerileri ise asıl düşmanlar olarak oyun içerisinde yer almıştır. Bu oyunda da ABD kar-
şısında üç büyük güç yer alırken oyunun tamamı Tacikistan’da geçmektedir. Oyundaki 
hikâyeye göre, Rusların güneye inmesini önlemek için ABD’nin başlattığı yeşil kuşak 
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projesi başarılı olunca Ruslar bölgeyi terk etmiş ardından bu topraklarda oluşan oto-
rite boşluğundan yararlanarak Müslüman terör örgütleri yerleşmiştir. Oyunda Doğu 
Türkistan İslami Hareketi (ETIM) olarak bilinen terörist grup, Afganistan'daki ABD 
İleri Operasyon Üssüne (FOB) havan topu saldırıları başlatmıştır. Bunun sonucunda 
ABD Batı Tacikistan’da Kalıcı Kalkan Operasyonu başlatmak mecburiyetinde kalmış-
tır. Oyuncu, ABD Deniz piyadelerinde küçük bir vurucu ekip olarak adlandırılan Bravo 
2’nin kontrolünü üstlenerek 2013 yılında Tacikistan’da geçen kurgusal bir çatışmayı 
yönetmektedir. 

Oyunun hikâyesinde 5. Bölümde ETIM, Londra Olimpiyatları’nda Çinli sporculara 
karşı bir terör saldırısı gerçekleştirir ve Çin bu saldırıları bahane ederek komşusu olan 
Tacikistan’ı işgale kalkışır. ABD kuvvetleri ise bir yandan ETIM ile mücadele ederken, 
diğer taraftan Çin Halk Kurtuluş Ordusu (HKO) ile mücadele etmektedir. Bu oyunda İs-
lam karşıtı öğeler oyunun içindeki anlatımlarda fazlaca yer almaktadır. Müslümanları 
ötekileştiren ve İslam’ı bir terör dini gibi gösteren birçok öğe oyunun hikâyesine görsel 
ve işitsel kodlarla yerleştirilmiştir. Yine bir önceki oyunda olduğu gibi İslam dışındaki 
hiçbir dine ait semboller, görseller veya dini hatırlatan göstergeler bulunmamaktadır. 

Görsel 4: OFP – Ekran Görüntüsü: İslam coğrafyasının dünyanın en sorunlu bölgeleri olarak gösterilmesi

Oyunun başlangıcında yer alan anlatımlarda oyuncunun motivasyonunu artırmak 
ve nasıl bir düşman ile mücadele ettiğini göstermek için bazı ön bilgiler aktarılmak-
tadır. Bu bilgiler arasında ilk olarak ABD karşısına düşman olarak 3 farklı güç, Rusya, 
Müslüman topluluklar ve Çin adı geçse de, dünyanın en problemli bölgeleri olarak İs-
lam coğrafyası gösterilmekte ve oyuncunun zihninde bu şekilde yer alması sağlanmak-
tadır.
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Görsel 5: OFP – Ekran Görüntüsü: Bütün Amerikalılara karşı fetva verilerek cihat ilan edildiği ile ilgili 
oyundaki görselleri

Oyunda ABD’nin verdiği savaşın haklılığını vurgulamak ve yapılacak saldırıların 
meşru olduğunu göstermek için terör örgütlerinin bütün Amerikalılara karşı fetvalar 
yayınlayarak cihat ilan ettiklerine dair bilgiler verilmektedir. Burada terör örgütlerinin 
masum insanları bile katletmekten geri durmayacağı dolayısıyla bütün Amerikalıların 
potansiyel birer hedef oldukları vurgusu yapılmaktadır.

Görsel  6: OFP – Ekran Görüntüsü: Müslümanların potansiyel terörist olarak gösterilmesi ve İran’daki 
gösteri 

Oyunda Müslümanlara karşı tavır alınması ve dikkat edilmesi gerektiği konusunda 
oyuncular uyarılmaktadır. Bu uyarı esnasında metro görseli içerisinde yer alan kişiler 
tek tek işaretlenerek bütün Müslümanların aslında birer potansiyel terörist oldukla-
rından bahsedilmektedir. Öte yandan terör örgütlerinin cihat fetvasına dünyanın bir-
çok yerinden sanki destek varmış gibi gösterildiği iddiasında bulunulurken, İran’da 
yapılan bir sokak gösterisinden görüntüler de paylaşılmaktadır.
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Görsel 7: OFP – Ekran Görüntüsü: Sarıklı birisinin kırmızı gözler ile şeytanileştirilmesi ve Tacikistan’ın 
çukura benzetilmesi

Oyun içerisindeki bir görüntüde ise sarıklı bir kişinin gözleri kırmızılaştırılarak 
şeytanileştirilmektedir.  Bu görsel ile oyuncunun düşmanlarının aslında şeytani güçler 
ve insanlar olduğu imajı yaratılmak istenmektedir. Yine aynı şekilde oyunda Tacikis-
tan’dan bahsedilirken oranın tam bir ‘lağım çukuru’ olduğu vurgusu yapılmaktadır.

Görsel  8: OFP – Ekran Görüntüsü: ABD askerleri ve düşman askerlerinin kostüm tasarımı

Oyunlardaki karakterlerin kostüm tasarımlarına bakıldığında ise iki oyunda da 
ABD askerlerinin tam teçhizatlı ve iyi giyimli oldukları görülürken, karşı tarafta yer 
alan düşmanlarının ise sarıklı, cübbeli ve yeterli donanıma sahip olmayan karakterler 
olarak tasarlandıkları görülmektedir. 

Oyunda geçen diyaloglarda da çok sert bir dil kullanıldığı ve argo kelimelere bolca 
yer verildiği görülürken, OFP dördüncü bölümde takım lideri ekiptekilere seslenerek: 
“- Bizler burada Amerikan halkı evlerinde rahatça uyuyabilsinler diye düşmanlarla 
savaşıyoruz” diyerek Tacikistan’daki terör örgütleriyle olan mücadelelerinin sebebini 
açıklamaktadır. İkinci konuşmada ise bir asker takım liderine: “Yani vadi içerisindeki 
yaşayan her canlıyı öldürecek miyiz?” şeklinde sorusuna “Hayır! Eşekler ve domuzlara 
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dokunmayın” diyerek insanların tamamının öldürülmesini emreder ve Müslümanları 
bu şekilde aşağılar. 

1.6. Sonuç Değerlendirmeleri

Dijital teknolojiler aracılığıyla yaratılan dijital oyunlar her alanda olduğu gibi ge-
leneksel oyunların dahi yerini alacak şekilde yaygınlaşmıştır. Günümüzde yaşanan 
pandemi kriziyle beraber her alanda dijital dünyaya teknoloji aracılığıyla hızlıca geçiş 
yapılmıştır; artık her yaştan insanın büyük bir ilgiyle takip ettiği ve oynadığı dijital 
oyunlar, insanları etkileyen en büyük medya mecralarından birisi haline gelmiştir. İn-
sanları eğlendirirken doğru veya yanlış birçok bilgiyi de aktaran bu oyunlar, eğlendir-
me işlevinin yanında bilgilendirme işlevi de görmektedir. Görsel, işitsel ve yazılı birçok 
kodlanmış bilginin heyecan dolu duygular aracılığıyla zihinlere aktarımı, pekişmesi ve 
o zihinlerde kalıcı olması sağlanırken, tıpkı sinemada olduğu gibi oyun pazarında da 
söz sahibi olan Batılı oyun üreticileri, kendi ideolojileri doğrultusunda pek çok mesajı 
oyunların içerisine (ki birçoğu kasıtlı olumsuz bilgi ve değerler içermektedir) yerleş-
tirmekten geri kalmamaktadır. 

Haberlerde, belgesellerde ve sinema filmlerinde sıkça karşımıza çıkan İslam karşı-
tı ve Müslümanları ötekileştirici söylemler dijital oyunlarda da karşımıza çıkmaktadır. 
Özellikle 11 Eylül saldırıları ardından dünyada giderek artan İslam karşıtlığı araştırma 
kapsamında ele alınan bu oyunlarda da fazlasıyla görülmektedir. Codemasters isimli 
İngiliz oyun üreticisi bir şirket tarafından üretilen, 2003 yapımı ‘IGI 2 Covert Strike’ 
ve 2011 yapımı ‘Operation Flashpoint: Red River’ oyunları da gizli ya da açık şekilde 
Müslümanları ötekileştirici mesajları barındırmaktadır. 

Bu iki oyunda yer alan hikâyelere temel olarak bakıldığında Batı karşısına üç farklı 
gücün yerleştirildiği görülmektedir. Rusya, Çin ve bazı İslam ülkeleri ya da İslami grup-
lar denebilecek bu güçler, oyun içerisinde farklı şekillerde temsil edilmektedir. Genel 
anlamda ilk dikkat çeken nokta Rusya’nın düşman olarak gösterildiği bölümlerde Hris-
tiyanlık dinine dair hiçbir sembol veya mesajın olmamasıdır. Çin bölümlerinde ise yine 
yok denilebilecek kadar az Budizm sembollerine yer verilirken, oyunların merkezine 
düşman olarak İslam dini ve Müslüman toplumlar oturtulmaktadır. Mekân tasarımla-
rından, kostümlere, işitsel mesajlardan dini sembollere kadar pek çok İslam’a ait öğe 
düşman konumuna oturtulan Müslümanlar ile ilgili algıyı oluşturup pekiştirmek adına 
kullanılmıştır. Pek çok oyunda olduğu üzere bu iki oyunda da Müslümanlarca kutsal 
kabul edilen değerler ve semboller bazen atmosferi yaratmak bazen de oluşturdukları 
düşman algısını pekiştirmek adına aleni şekilde oyunların içerisinde yer almaktadır. 
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Son on yılda oyun endüstrisinin sinema endüstrisinden çok daha büyük olduğunu 
ortaya koyan pek çok araştırma bulunmaktadır. Sinema sektöründe olduğu gibi oyun 
sektöründe de Batı merkezli üreticilerin baskın olduğu pazar araştırmaları tarafından 
ortaya konulmuş bir gerçektir. Batı ideolojisini yaymak ve kültürünü adeta bir üst kül-
tür olarak benimsetmenin yanı sıra Batı’ya ait değerleri normatif değer olarak kabul 
ettirmek, genç nesillerin zihinlerine oyunlar aracılığıyla pek çok iletiyi göndermek, 
pekiştirmek ve yaymak son derece mümkün ve kolay hale gelmiştir. Üstelik tablet ve 
geliştirilmiş cep telefonları gibi pek çok teknolojik alet aracılığıyla dijital oyunlar iste-
nilen mekânda ve zamanda oynanabilir hale gelmiştir. Oyun üreticileri her ne kadar 
İslam ülkelerindeki oyuncuları yani potansiyel müşterilerini göz ardı etmek istemese 
de hikâyelerde var olan İslam karşıtlığını örtük olarak işleyebilmektedir. Sinemada ol-
duğu gibi benzer şekilde İslam coğrafyasına özgürlük ve demokrasi götürme görevi 
dijital oyunlarda da sıklıkla işlenen bir temadır. Araştırma kapsamında ele alınan Ope-
ration Flashpoint: Red River oyunu gibi pek çok oyun Batı’nın İslam coğrafyasına dair 
vaatlerini temel alarak hazırlanmaktadır. İslam coğrafyasına ve Müslümanlara atfedi-
len geri kalmışlık bütün medya mecralarında olduğu gibi dijital oyunlarda da giderek 
artmaktadır. Bu tür oyunların oyuncularda oluşturacağı fikri tahribatlara engel olmak 
için okullarda bilgilendirici dersler verilmelidir; gelecek nesillere tükettikleri her şey-
de olduğu gibi oyunların içeriğinde de belirli ideolojilerin, köklü ön yargıların olduğu 
bilgisi işlenmelidir. Yalnızca okullar üzerinden değil, gençlere ulaşılabilecek her alanda 
onları bu konu hakkında bilgilendirmek, gelecek yıllarda oluşabilecek olumsuzlukların 
önüne geçmek adına önemli rol oynayacaktır. Çünkü bu oyunlar aracılığıyla üretilen 
imgeler yok olmayarak zihinlerde yaşamaya devam etmektedir. 
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Sabah Gazetesi Örneğinde İslamofobik Haber Analizi
Metin IŞIK1  / Erdal BİLİCİ2

Giriş

2000’li yıllardan itibaren küresel çapta bir sorun haline gelmeye başlayan islamo-
fobi, Batılı ülkelerde Müslümanların yaşamlarını devam ettirmelerini oldukça zorlaş-
tırmaktadır. İslamiyet’i benimsememiş Batı ülkeleri İslam dinini hoşgörüsüz, şiddet 
içerikli ve çağ dışı olarak nitelendirmektedir. Buna bağlı olarak çeşitli Avrupa ülkele-
rinde hayatlarını devam ettiren ve azınlık bir konumda yaşayan Müslümanlar İslamo-
fobi’nin etkisi altında yaşamaktadır. Batılı ülkelerdeki hükümetlerin İslamiyet’e karşı 
olan tutumları ve davranışları bu olgunun oluşması, yayılması ve kemikleşmesinde 
tartışmasız çok büyük bir rol oynayabilmektedir. Dolayısıyla bu durum, herkesin yeter-
li derecede bilgi sahibi olmadığı İslamiyet hakkında bir ön yargıya sahip olmalarında 
etkili olmaktadır. İslamiyet ile ilgili ön yargıya sahip bu kişiler, kin ve nefreti de içsel-
leştirerek kasıtlı ya da bilmeyerek İslamiyet’e ve İslamiyet’i benimsemiş kişilere ciddi 
anlamda zarar verebilmektedir.

İslamofobi kelimesi ilk olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1991 yılında süre-
li bir dergide yayınlanmıştır. Bu kelime 1997 yılında Oxford İngilizce sözlüğüne dahil 
edilmiştir. Sözlükteki anlamı işlevsel olarak yabancı düşmanlığı olarak kullanılmakta-
dır. İslam’dan ve Müslümanlar'dan hoşlanmamaya atıfta bulunmak bu kelimenin kulla-
nımını yüksek ölçüde arttırmaktadır (Runnymede Trust, 1997). İslamofobi kavramsal 
olarak değerlendirildiğinde, İslam’a ve İslam’ı benimseyenlere karşı oluşturulan ön 
yargıya ek olarak ayrımcılığı körükleyici bir anlamı içinde barındırmaktadır.

İslamofobi kelimesi, isimlendirilmesi gereken yeni bir gerçeklik olduğu için icat 
edilmiştir. Müslüman karşıtı ön yargı, son yıllarda o kadar önemli ve hızlı bir şekilde 
büyüdü ki, kelime hazinesinde yeni bir maddeye ihtiyaç olduğunu ifade etmek güç de-

1 Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi, imetin@sakarya.edu.tr
2 Yüksek Lisans Öğrencisi
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ğildir (Runnymede Trust 1997, 4). Halliday’a göre, İslamofobi ve Müslüman karşıtlığı 
arasında bir ayrım yapılması gerektiği vurgulanmalıdır ve Müslümanlara yönelik düş-
manlığın ön yargının nesnelerinden biri olduğu belirtilmelidir (1996, 160).

İslamiyet’i benimseyenlere karşı başlatılan ayrımcılık, dışlama ve şiddet eylemle-
rini ifade etmek amacıyla İslamofobi literatürdeki yerini giderek daha da sağlamlaştır-
mıştır (Sheridan, 2006). İslam’a ve İslam’ı benimseyenlere yönelik İslamofobi tanımı-
nın ortaya çıkmasının altında yatan en önemli sebeplerinden bir tanesi kuşkusuz Batı 
aracılığıyla bilinçli bir şekilde İslam karşıtlığının oluşturulması yer almaktadır. Doğu 
ve Batı arasındaki dini karşıtlığın gün geçtikçe derinleşmesine bağlı olarak İslam’ın 
Doğu’yu sembolize eder bir biçime bürünmesi, derinleşen bu karşıtlığı çok önemli bir 
şekilde arttırmıştır (Kedikli & Mehmet, 2017).

20.yüzyılın son çeyreğine doğru iki kutuplu bir dünyanın şekillenmesinde önem-
li bir rol oynayan soğuk savaşın sona ermesiyle hegemonik bir oluşumun zıddı ola-
rak komünizmin yerini alabilecek bir düşmana gereksinim duyulmuştur. Avrupa’da 
meydana gelen küresel terör olaylarının yanı sıra Orta Doğu’daki gelişmelere bağlı 
olarak bu topraklardaki insanların Batı’ya doğru yoğun bir göç başlatması ve Avrupa-
lıların kendi coğrafyalarında ekonomik krizle karşı karşıya kalmalarının nedenini bu 
göçlerin bir etkisi olduğunun düşünmelerinin sonucu olarak ön yargının radikal bir 
hal almasına neden olmuştur ve bu da Batılıların düşmanca bir tutum takınmalarına 
zemin hazırlamıştır. Ön yargıların kalıcı bir biçime dönüşmesinde sağ partilerdeki 
aşırılığın artmasına paralel olarak bu partilerin Avrupa kıtasının tümünde yükselişe 
geçmesi de katkı sağlamıştır ve bu durum ırkçılığın çerçevesinin genişlemesine ne-
den olmuştur.

Müslümanları düşman olarak göstererek dini liderlerini aşağılamak ve yeryü-
zündeki bütün İslam coğrafyasını ötekileştirmek İslamofobi’nin özünü oluşturmak-
tadır. İslamiyet’i şiddetin bir şekli olarak göstermek ve ondan ürkmek, İslamiyet’i 
benimsemiş olanları terörist olarak nitelendirmek ve onları karalamak günümüz Av-
rupa’sında İslamofobi’nin köklerini bariz bir şekilde daha da derinleştirebilmektedir. 
Bütün olumsuz eylemlerin; dini, siyasi, sosyal ve ekonomiye ek olarak kültürel ve 
tarihi kaynaklardan beslenmesi gibi İslamofobi de aynı şekilde bu alanlardan fayda-
lanabilmektedir. 

Avrupa’da yaşanan ekonomik sorunun baş sorumlusu olarak, Doğu’ da istenme-
yen olayların çıkması sonucunda bu olumsuz durumdan etkilenmemek için vatanlarını 
terk eden bu insanlar gösterilmiştir. Buradan hareketle Avrupa, bu insanların kendi 
coğrafyalarının ekonomisi için çok ciddi bir sıkıntı olduğunu ve olacağını ifade etmiş-
lerdir. Ayrıca, birçok Avrupa ülkesinde patlak veren terör olaylarının etkisi, aşırı sağ 
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partilerin gün geçtikçe güçlenmelerine sebebiyet vermiştir ve bu partiler bu olayları 
sürekli bir şekilde gündemde tutarak algı operasyonlarına başvurmuşlardır. 

Sonuç olarak, birçok Avrupa ülkesinde hayatlarına devam eden Müslümanlara 
karşı bir ön yargı oluşmuş ve Müslümanlar ötekileştirilmişlerdir ayrıca bugüne kadar 
içinde bulundukları toplumda barışçıl bir şekilde yaşamını sürdüren Müslümanların 
elinden ne yazık ki bu fırsat alınmıştır. Bu yüzden İslamiyet’i benimsemiş olan kişiler 
sosyal ve psikolojik olarak baskıya maruz kalmışlardır. Olumsuz düşüncelere sahip bir-
çok Avrupalı lider de Doğu’ya yönelik siyaset ve aktivitelerine tabiiyet kazandırmak 
amacıyla İslam dinine yönelik hoş olmayan ifadeler kullanabilmekte ve halkın düşün-
celerinin olumsuz yönde değişmesinde büyük bir rol oynayabilmektedir. Amerika Bir-
leşik Devletleri ve Avrupa’daki bu Müslüman karşıtı duygu iklimini İslamofobi etiketi 
altında özetleyen pek çok sayıda bilim insanı bulunabilmektedir (Mastnak, 2010; Rana, 
2007).

İslamofobi, Müslümanlara ve İslam’a duyulan korku veya nefreti içimde barındıra-
bilmektedir. İlk olarak bu kavram, tarihsel olarak 14. yüzyılın başlarında Müslüman ül-
kelerden gelen göçmenlere karşı Avrupa’daki yerlilerin Müslüman karşıtı duygularını 
tanımlamak için kullanılmıştır. Müslüman karşıtı tutumlar, hem onların kıyafetlerini ve 
faaliyetlerini kısıtlayan politikalarla eylem çağrısında bulunan popüler siyasi partilerin 
konuşmalarında hem de Avrupa genelindeki kamuoyu anketlerinde görülebilmektedir. 
Örneğin, Almanya’daki Friedrich Ebert Vakfı tarafından yapılan yakın tarihli bir an-
kette, birçok Avrupalının kendi ülkelerinde çok fazla Müslüman olduğuna inandığını 
ortaya koymuşlardır. Aynı anket, Avrupalıların, Müslümanlara ve İslam’a karşı hoşgö-
rüsüz olarak atıfta bulunduklarını ve bu yönde olumsuz tavır sergilediklerini ortaya 
çıkartmıştır (Zick ve diğerleri, 2011).

Hockenos’a (2011) göre, iddia edilen İslam hoşgörüsüzlüğü Avrupa’da İslamofo-
bik tutumların bir gerekçesi olarak görülmektedir. 2010 yılında konuyu ciddiye alan 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üye devletler, dini hoşgörüsüzlükle mücade-
le kapsamında bir dizi tavsiye önerisinde bulunmuşlardır. Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde ulusal bir ankete katılanların pek çoğu İslamofobi’nin burada Avrupa’da olduğu 
kadar ciddi bir sorun teşkil ettiğini dile getirmişlerdir. 2001’den beri Amerikalıların 
Müslümanlara yönelik tutumlarını izleyen kamuoyu anketleri, Amerikalıların İslam’a 
karşı olan olumlu tutumu 2001’de %47 iken 2010’da bu oran %37’ye gerilemiştir 
(ABC News, Washington Post, 2010). Pek çok kişi Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
İslam karşıtı olumsuz tutumların yükselişini Irak ve Afganistan’daki savaşlara bağlasa 
da birçoğu bu konuda, Müslümanlar ve İslam hakkında olumsuz haberler servis eden 
ABD medyasını suçlu görmektedirler (Seib, 2004).
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Bir hoşgörü dini olan İslam ne yazık ki Avrupa ülkelerinde hoş olmayan kavram-
larla anılmaktadır. Göz önüne alındığında Avrupalıların ikinci en büyük dini İslamiyet 
olarak gösterilebilir. Avrupa ülkelerinde yaşamlarını sürdüren Müslümanların etnik 
yapısı, dil kökenleri ve kültürel gelenekler bakımından farklılıklar göstermesi adeta 
çeşitli bir mozaiği andırabilmektedir. Avrupa’nın neredeyse tamamında Müslüman ül-
kelerden gelen kişilere rastlanılabilir ve bu kişilerin çoğunluğu Kuzey Afrika, Pakistan, 
Türkiye vb. ülkelerden bu coğrafyaya gelmişlerdir (Aydın ve Yardım, 2007).  

Avrupa’nın genelinde yapılan incelemelerde, Müslümanların sayısının bu bölge-
lerde devamlı bir şekilde yükseldiği buna ek olarak yaşadıkları çevrelerde etkilerinin 
kayda değer bir biçimde arttığına değinilmektedir. Dolayısıyla bu durum, Avrupa’da 
hem İslam’ın tanınmasını sağlamıştır hem de Hristiyanlık'tan sonra İslamiyet’in en 
önemli din olduğunu gözler önüne sermiştir.

İslam, Batı idealleri ve siyaset ve kültür ağları ile bütünleştirilmeyi reddederek esa-
sen Batı evrensel küreselleşme projesi için bir sorun yaratmıştır. Batı’ya ve onların ya-
şam tarzına uymayı reddetme, aynı ortak değerlere veya aynı sağduyu inançlarına sahip 
olmama, belli bir düzeyde, varsayılan bir İslami tehdit korkusu ile sonuçlanmıştır.

Özellikle 20. yüzyılın sonlarından başlayarak 21.yüzyılda etkisini kayda değer bir 
şekilde arttıran geleneksel ve modern olarak sınıflandırılan kitle iletişim araçları, İslam’a 
yönelik olan karşıtlığı daha da olumsuz bir yönde etkilemektedir. Geleneksel olarak nite-
lendirdiğimiz gazete, dergi ve televizyon, İslam’ı hem şiddet içerikli olaylarla nitelendir-
mekte hem de terör olaylarıyla bağdaştırarak bu ilişki içerisinde ele almaktadır. Birçok 
inanç odaklı sosyal uygulamalar olumlu olmayan örneklerle detaylandırılmıştır. Aynı za-
manda bu çabaların karikatür vasıtasıyla geniş kitlelere ulaştırılması da önemli ölçüde 
işlevselliği arttırmaktadır. Hollywood kaynaklı sinema filmleri Müslümanları gerici, şid-
det taraftarı, barbar ve şehvet düşkünü olarak tasvip etmektedir.

Günümüzde önemli bir yer tutan yeni iletişim teknolojileri önerdiği yeni imkânlar-
la bu ifadeleri herkes için ifade edilebilen biçimlere büründürmüştür. Dolaysıyla ileti-
şim araçları, kendine has bir biçimde, Batı toplumunun İslam’a dönük olumlu düşünce-
ler içermeyen perspektiflerini genelleştirerek bunun devamlılığını işlevselleştirmiştir.

 İslamofobi’nin çok geniş kitlelere ulaşmasında iletişim araçlarının büyük bir etki-
si olmuştur ve buradan hareketle akademik araştırmaların da aynı şekilde bu bağlantı-
sallığa yönünü çevirdiği söylenmektedir. Bu açıdan göz önüne alındığında özellikle Batı 
ülkelerinde İslamofobi’yle ilgili konuların ele alındığı çeşitli anabilim dallarında birçok 
araştırma yapılmıştır. Bu yüzden yapılan bu araştırmalar biraz da olsa Türkiye’deki 
akademik incelemeleri etkilemiştir (Temel, 2019).
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Din ve Medya

İletişim ve kitle iletişim araçları, dinleri olumlu veya olumsuz bir şekilde tanı-
tan önemli materyaller olarak kabul edilmektedir. İletişim sisteminin ve kitle iletişim 
araçlarının gelişim düzeyleri, insanların medeniyet seviyesine bağlı olarak farklılık 
gösterebilmektedir. İletişim bilgi, eğlence ve eğitim gibi her türlü amaç için kullanıla-
bilmektedir. Bugün, sofistike bir doğrudan iletişim ağının olduğu iletişim sisteminin 
ilerlemesine tanık olabilmekteyiz. Kamuoyu oluşturmada iletişim biçimlerinin bir araç 
olarak da kullanılabileceği barizdir. Günümüzde insanlar, teknolojik gelişimler ölçü-
sünde yenileşen kitle iletişim araçlarından faydalanmalarının yanı sıra bu araçları ken-
di olumsuz düşüncelerine de alet edebilmektedir (Wa’i, 1995).

Kitle iletişim araçlarındaki gelişmelere ve yenileşmelere bakıldığında bu alanlarda 
oluşturulan içeriklerin kitleler üzerindeki etkisi ciddi boyutlara varabilmektedir. Özel-
likle siyasetle bağlantılı bu tür araçların içeriklerinin tarafsız bir ileti yayması gerçek-
lerden uzak kalabilmektedir bu yüzden kitle iletişim araçlarında içeriklerin meydana 
getirilmesinde kişilerin inançlarını kötüleyecek durumlardan kaçınılmalıdır ve gerçek 
dışı bilgi üretiminden bu alanları kontrol edenlerin kendilerini soyutlamaları gerek-
mektedir (Cottle, 2000).

Göz önüne alındığında, dijital iletişimin sadece bir kısmını oluşturan televizyon 
yayınları, internet ve haber medyası hem çok önemli bilgi sağlayıcıları hem de haber 
ileticilerindendir. Kitaplar, gazeteler ve medya araçları Müslümanlara ek bir şekilde 
gayrimüslimlerin de eğitilmesinde ve bilgilendirilmesinde çok önemli roller üstlene-
bilmektedirler. Teknolojideki baş döndürücü gelişmelerin medyaya yansımasının bir 
sonucu olarak, kitle iletişim araçlarından sadece bir tanesi olan internetin de ciddi an-
lamda gelişmesini sağlamıştır ve buna bağlı olarak internet, kullanıcılara İslam’a ilişkin 
bilgiler, belgeler ve konular sunabilmiştir. Buradan hareketle bu tür bilgilere ulaşılması 
çok hızlı ve kolay bir şekilde olabilmektedir (Brunt, 2000). 

Dini bir mesajı yaymak için gazeteler ve dergiler çok önemli roller üstlenebilmek-
tedir. Kitle iletişim araçlarını kullanan kişiler, dini mesajı izleyicilere iletmek için bu 
araçlardan yararlanabilmektedir. Dergilerin ve gazetelerin farklı yaş gruplarının göz 
önüne alınarak kategorilendirilmesi bu tür mesajların etkili olabilmesinde önemli rol 
oynamıştır. Medya, dinleri hoşgörülü ve uzlaşmacı olarak tanıtmada görevlerini layı-
kıyla yerine getirebilmelidir. Bunun için medyayı elinde bulunduran kimselerin, din 
ile ilgili gerçek öğretileri yansıtmaları bir zorunluluğu teşkil etmektedir. Medya, din-
lerle ilgili gerçek öğretilerini yansıtan adil raporlar sağlamak için gözle görülebilir bir 
çaba sarf edebilmelidir. Kültürel etkiler ile dini etkiler arasındaki farkı anlamalı ve dini 
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zararlı bir şekilde yeniden tanımlayacak yanlış çağrışımlardan kesin bir şekilde uzak 
durabilmelidir (Razak ve Abu Bakar, 2002).

Gazeteler ve dergiler, sosyal sorunlar ve olaylarla ilgilenmekten yükümlüdür. 
Medyada ve medyayla ilgili olanlar profesyonel olmak zorundadır ve bunların sadece 
gerçeği yaymak için gazete yayınlamakla kalmayıp topluma gerçek haberlerle hizmet 
etmeleri de gerekmektedir. Bu yüzden, sosyal sorunlar doğru ve tarafsız bir şekilde 
analiz edilmeli ve o şekilde rapor edilmelidir. Örnek verilecek olursa, belirli bir ürünle 
ilgili hususlar kamuoyuna bildirilmelidir ve ürün hakkındaki gerçek göz ardı edilme-
melidir ayrıca en önemlisi gazete bağımsız ve adil olabilmelidir. 

İnternet, radyo ve televizyon gibi diğer modern ve güncel iletişim araçları da aynı 
şekilde dini olguların olumlu veya olumsuz bir şekilde yorumlanmasında veya algılan-
masında çok büyük bir etkiye sahiptir. Kitle iletişim araçlarının bir kısmını oluşturan 
bu tür materyaller, iletileri ve bilgileri çok büyük ve çeşitli izleyici kitlesine ulaştırabil-
mektedir. Bu yüzden son derece gözde iletişim unsurlarını oluşturmaktadır. Dolaysıyla, 
bu öğeler herhangi ilahi bir din ile ilgili iletiyi yaymakta kullanılan etkili ve verimli 
araçlar olabilmektedir. Buradan hareketle teknolojinin sunduğu olanaklardan olabildi-
ğince yararlanabilmeli ve bu materyaller hiçbir ilahi din için zararlı olabilecek şekilde 
kullanılmamalıdır.

İnternetin birçok programdan oluştuğunu söylemek mümkündür ve dini propa-
gandanın çıkarına aykırı olan farklı web sitelerinin yanlış konumlanmamasına kesin 
bir şekilde dikkat edilmelidir. Bu tür bir iletişim aracının kullanımı tamamen nasıl bir 
niyetle kullanılmasına bağlı olmaktadır. Günümüzde, bu popüler medya araçlarıyla ya-
yılan her türden farklı değerlerin olduğunu söylemek mümkündür. Burada hangi ilahi 
din olursa olsun eğer insanlar bir problemle karşılaşmışlarsa mevcut teknoloji onların 
sorunlarını çözmek için kullanılmalıdır ve onlara çare sunabilmelidir (Ishak, & Solihin, 
2012, 265-264).

Medyada İslam Profili

Medyanın uyguladığı şey, dünyayı belirli şekillerde temsil etme gücüdür. Çünkü 
dünya hakkındaki anlamın inşa edilebileceği birçok farklı ve çelişkili yol bulunabil-
mektedir. Neyin ve kimin temsil edileceği, kimin ve neyin düzenli ve rutin olarak dışarı-
da bırakıldığı ve nesnelerin, insanların, olayların, ilişkilerin nasıl temsil edildiği kayda 
değer bir şekilde önemlidir. Toplum hakkında bildiklerimiz, şeylerin bize nasıl temsil 
edildiğine bağlıdır ve bu bilgi sırayla ne yaptığımızı ve hangi politikaları kabul etmeye 
hazır olduğumuzu belirtmektedir (Miller, 2002, 46).
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Teorik olarak söylense de Müslümanların birçok farklı etnik geçmişe sahip hete-
rojen bir gruptan oluştuğu ifade edilmektedir (Poole, 2002). Ayrıca, bu heterojenliğin 
politik, kültürel ve sosyoekonomik faktörlerle daha da karmaşık hale geldiği inkâr edi-
lemez bir gerçektir (Modood, 2006). Müslüman kategorisinin, Hristiyan gibi diğer grup 
kategorileri kadar içsel olarak farklı olduğu öne sürülmektedir. Bununla birlikte, bu 
çekincelere rağmen, halkın endişesine konu olan görülebilir azınlıkları belirlemek için 
faydalı bir sınıflandırma olduğu belirtilmektedir. Bu kamuoyu kaygısı, en açık şekilde 
Müslümanların ve İslam’ın medya temsillerinde kendini göstermektedir. Dolayısıyla bu 
tür temsilleri analiz etmenin ve tartışmanın önemi büyüktür. Pek çok açıdan, azınlık 
gruplarının medya temsili iki ucu keskin bir kılıç gibi olabilmektedir. Bir yandan azın-
lıkların seslerini ötekileştirirken diğer yandan bu grupları neredeyse görmezden gelin-
mektedir veya görünmez olarak kabul edilmektedir (Saeed, 1999).

Azınlık gruplarının eş zamanlı olarak fiili temsili genellikle olumsuz söylemlerde 
yorumlanmaktadır (Hartmann ve Husband, 1974). Bu perspektiflerle değerlendirildi-
ğinde, azınlık gruplarıyla çok az sosyal teması olan izleyicilere uygulandığında, med-
yanın tek sağlayıcı veya birincil tanımlayıcı olarak kritik bir rol üstlendiğini söylemek 
mümkündür (Hall 1978; Van Dijk 1991).

Medyanın, kendi vatanlarında uzakta herhangi bir yabancı ülkede yaşamlarını de-
vam ettiren azınlık gruplarını temsil etmeye ve yanlış tanıtmaya yardımcı olan belirli 
söylemleri iletme, açıklama ve ifade etme konusunda güçlü bir konuma sahip olduğu 
belirtilmektedir (Cottle, 2000, 2006). 1993 yılında birçok Müslüman, Batı medyası ta-
rafından İslam’ın ve Müslümanların olumsuz temsil edilmesinden duydukları endişe-
lerini dile getirmişlerdir.

Yapılan bir araştırmaya göre, Batı medyasında Müslümanlarla ilgili imgelerin, 
temsillerin ve söylemlerin denge açısından giderek artan olumsuz ve düşmanca olma 
eğiliminde olduğu iddia edilebilmektedir (Poole ve Richardson, 2006). İkili kavram-
lar sadece Doğu’ya özgü olan her şeyi öteki olarak tasvir etmekle kalmamıştır aynı 
zamanda İslam’ı Hristiyanlığın öteki dini olarak tanımlamaktadır. Ötekinin sürekli 
olarak aşağı, hatta barbar olarak tanımlanmasıyla, terörizmin İslam’dan kaynaklan-
dığı Batılı bir dinleyici tarafından kolayca kabul edilebilmektedir (Saeed ve Drainvil-
le, 2006). 

Kapsayıcı İslam adlı kitabında Said, bugün İslam’ın tanımlarının ağırlıklı olarak 
olumsuz olduğuna dikkat çekmektedir ve Batı’nın radikal bir şekilde anlaşmazlığa 
düştüğünü ve bu gerilimin İslam bilgisini kökten sınırlayan bir çerçeveden oluştuğunu 
ifade etmektedir (1981, 163). Danimarka’da yayınlanan bir gazetede İslamiyet’e karşı 
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aşağılayıcı bir tutum sergilemesi ve Müslümanları terörist olarak gösterilmesi ve bu 
durumların vurgulayıcı ifadelerle kullanılması bu duruma örnek olarak gösterilmek-
tedir. Verilen örnek göz önüne alındığında bu tür yayınların İslam’ın terörizmin kökü 
olduğu izlenimini oluşturduğu ifade edilmektedir. Diğer yandan İslam dini detaylı bir 
şekilde incelendiğinde Nijerya’dan Çine, Endonezya’dan ispanyaya kadar İslam kültür-
leri, toplumları ve tarihi farklı şekillerde yorumlanabilmektedir. Üstelik Batılılar Müs-
lümanları negatif bir değer olarak görmektedir yani onların Batı’nın özgür ve demok-
ratik dünyasına sürekli bir tehdit olduğu görüşünü benimsemektedir. Buna ek olarak 
Müslümanlar Batı tarafından esasen petrol tedarikçileri veya potansiyel teröristler 
olarak da görülmektedir.

Haber filmlerinde, haber fotoğraflarında ya da diğer kitle iletişim mecralarında 
Müslümanlar her zaman sayı bakımından çok daha fazla gösterilmektedir, dolayısıyla 
Müslümanlar bireysellikten yoksun kişisel özelliklerden feragat etmiş veya deneyimsiz 
bir şekilde yansıtılmaktadır (Said 1981,57). Resimlerde genellikle sefalet ve öfkenin 
yanı sıra mantıktan çok uzak jestler temsil edilmektedir. Dolayısıyla burada anlatıl-
mak istenenin çok ciddi boyutlarda bir tehdidin olduğunun gösterilmesidir ve sonuç 
olarak Müslümanların dünyayı ele geçireceğinin endişesinin oluşturulduğudur (Said, 
1978,287).  Fergusuon (1998), bu durumun elbette çok büyük bir genelleme sürecin-
den geçtiği ancak yine de güncel dünya meseleleriyle, özellikle de Müslümanların Batı 
medyasında tasvir edilişiyle ilgili olduğunu ifade etmektedir. 

Medyanın bir başka eleştirisi dikkate alındığında İslam dünyasının ve Batı dünya-
sının farklı bir biçimde ele alındığı durumu göze çarpmaktadır. Batı ve İslam’ı tekli bir 
yapısal olgunun içine almak mümkün değildir ancak gazeteciler ve siyasetçiler mev-
cut durumu bu kavramlarla çerçevelemek konusundaki ısrarlarını devam ettirmekte-
dir (Abukahlil, 2002, 18).  Ghareeb (1983), tüm gazetecilerin ön yargılı bir noktadan 
yazmadıklarına işaret etmektedir. Benzer bir şekilde, Batı medyasının homojenleşmesi 
hakkında geçerli bir nokta ortaya konulmaktadır. Farklı ülkelerin, medya da dahil ol-
mak üzere kendi sosyal sistemlerinde yeniden üretilen ve yeniden yapılandırılan farklı 
politik koşullara ve motivasyonlara sahip olduğu söylenmektedir ayrıca Batı ve medya-
sının homojenleşmesi konusu detaylı bir şekilde ele alınmaktadır (Poole, 2002, Cottle, 
2000). Buna bağlı olarak medya sistemlerinin yine de homojen olmadığını söylemek 
mümkündür. Medya bir dizi iletişim modundan oluşmaktadır ayrıca oluşan bu modlar 
içerisinde çok sayıda farklı bağlar, türler, öncelikler ve kısıtlamaların olduğu açık bir 
şekilde belirtilmektedir. Burada öne sürülen düşünceler geçerli ve dikkate alınması ge-
rekse de medyanın gerçekten de Müslümanlara ve İslam’a dair olumsuz imajlar sundu-
ğu gerçeğini koruduğunu söylemek mümkündür. Bu tür görüntüler genel olarak halka 
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yansıtılmaktadır, bu nedenle medya Müslüman karşıtı ırkçılığı güçlendirmekten dolayı 
suçlu olmaktadır (Poole, 2002, 19). 

Batı medyasının İslamiyet için yayınladığı yanlış haberler dolaysıyla bu dine men-
sup olanları incittiği söylenebilir ancak Hristiyan dünyasının tamamının Batı medya-
sında yer alan haberleri önemsediği ve desteklediği hususunun sadece yalandan ibaret 
olduğu ifade edilmektedir. Bu yüzden olumlu ya da olumsuz haberlerin çok hızlı bir 
şekilde yayılabildiği günümüz dünyasında hassas bir özelliği içinde barındıran kitle 
iletişim araçlarının art niyetli insanların elinde bir dinamite dönüşebildiği diğer taraf-
tan iyi niyetli insanların elinde ise faydalı bir özelliğe büründüğü birçok kişi tarafından 
bilinen bir gerçeği yansıtmaktadır ve son olarak Heterojen bir yapıyı içinde barındıran 
İslam medeniyetinin Batı medyası tarafından homojenleştirilmeye çalışılması beyhude 
bir çabanın ötesine geçememektedir (Karim, 2003).

Van Dijk, medyanın ırkçılığı başarılı bir şekilde yeniden ürettiğini belirtmektedir. 
Çünkü medya izleyicileri her zaman medyanın fikirlerini benimsemektedir, yani, med-
yanın sadece kamusal tartışma için gündemi belirlemesi değil aynı zaman da en önem-
lisi okuyucuların etnik meseleler hakkında nasıl düşünmesi ve konuşması gerektiğini 
de önermektedir (1991, 245).

11 Eylül saldırısı, Madrid’in bombalanması ve buna benzer olayların sonrasında 
Müslümanlar ile ilgili tartışmalar olumsuz yönde eğilim göstermiştir ve Müslümanları 
odağına alan birçok hikâye uydurmaları bulunmaktadır. Buradan hareketle Batı’daki 
Müslümanların terörle anılmasına bağlı olarak bir kıskacın içine alındığı ve baskılandı-
ğı belirtilmektedir. 11 Eylül sonrası gazetelerde İslamiyet ve Müslümanlar hakkındaki 
haberlerde dramatik bir artış görülmüştür. 11 Eylül saldırılarının öncesinde ve sonra-
sında Müslüman kelimesini içeren makalelerin sayısında olağanüstü bir artışın olduğu 
bilinmektedir (Saeed, A.2007).

İlgili Çalışmalar

Gölcü ve Çuhadar (2017), çalışma kapsamında İslamofobi kavramının tarihsel sü-
reçte ortaya çıkışı üzerinde durarak medyanın bu dışlanma sürecindeki aktif rolünü 
ele almaktadır. Amerikan medyası örneği dikkate alınarak İslamofobik perspektif in-
celenmektedir.

Temel (2019), araştırmasında İslamofobi’nin görünürlük kazanmasıyla birlikte 
medya organlarında bu kavramın ele alış biçimini ele alan akademik araştırmalar üze-
rine bir değerlendirme yapmıştır. Araştırma kapsamında yerli literatürde bu konu üze-
rinde yeterli düzeyde çalışma yapılmadığı ve bu çalışma alanında kavramsallaştırma 
ve perspektif bakımından problemler barındırdığı sonucu üzerinde durmaktadır.
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Er ve Ataman (2008), araştırmasında Batı toplumlarında İslam toplumlarına karşı 
oluşan islamofobik yaklaşımı besleyen unsurları irdeleyerek Müslümanların Batı ülke-
lerindeki hayata tutunma çabaları toplumsal görünürlüklerini ön plana çıkarmaktadır. 
Böylece İslamofobi ve birlikte yaşama AB raporlarında da yer almaktadır. AB raporla-
rında yer alan İslamofobik problemlere dikkat çekmeye çalışmışlardır. 

Karsli, (2013), araştırmasında 11 Eylül sonrası dönemde artan İslamofobi’nin eko-
nomik, sosyolojik, siyasi ve dini etmenlerini irdelemektedir. Süreç içerisinde İslam di-
nine mensup bireylere yönelik artan sözlü ve fiziksel şiddet eylemlerinin neden olduğu 
kaygı, endişe ve stresin meydana getirdiği psikolojik etkenleri ele almaktadır. 

Bayraklı ve Yerlikaya (2017), araştırmasında Batı toplumlarında artan İslamofobik 
problemlerin sadece bu toplumlarda olmadığını aynı zamanda modernleşme çabası 
içerisinde olan Müslüman toplumlarda da gözlendiğini dile getirmiştir. Çalışma kap-
samında Türkiye’deki islamofobik eğilimlerin zaman içerisindeki yayılımını, medya ve 
mizahın yeniden üretimi üzerinden değerlendirilmiştir.

Koçer ve Yazıcı (2018), araştırmasında İslamofobi’yi meydana getiren temel unsur-
ları sıralayarak yeni medya araçlarının islamofobi’nin yaygınlaşmasını hızlandırdığını 
söylemektedir. Araştırma kapsamında Charlie Hebdo dergisi Twitter hesabı paylaşım-
ları göstergebilimsel metotla analiz edilmiştir ve araştırma sonucunda İslam dininin ve 
Müslümanların olumsuz çağrımlar oluşturacak şekilde gösterildiği saptanmıştır.

Gölcü ve Varol (2018), araştırmalarında İslamofobi kavramının tanımlamasına 
değindikten sonra İslamofobi’nin toplumdaki kurumlar üzerindeki etkilerini tartış-
maktadırlar. Amerika’daki medya, siyaset, STK ve eğitim kurumlarındaki İslamofobik 
yaklaşımların ve söylemlerin medyanın etkisiyle bir endüstriye dönüşümünü ele al-
maktadırlar. İslam’ın tehdit içerdiğine dair algının geniş kitlelere duyurulmasını ince-
lemektedirler.

Yel (2018), makalesinde Batı toplumlarının siyasi, ekonomik ve kültürel olarak 
Müslüman toplumlardan üstün konuma gelmesiyle Müslümanlara karşı başlatılan öte-
kileştirme algısının teknolojik gelişmelerle beraber daha da artmasıyla öteki algısının 
daha da güç kazanarak yaygınlaştığını ileri sürmektedir. Öteki algısının yaygınlaşma-
sında medya ve sinema filmlerinin Batılı toplumların Orta Doğuya yönelik politikala-
rında güç kazandırdığını ve ırkçılığın gittikçe büyüyen küresel bir problem olduğu so-
nucuna varmaktadır. 

Almalı (2018), araştırmasında Avrupa toplumların yayın organlarında sıklıkla 
rastlanan İslamofobik unsurlara Alman yayınlarında da yer verildiğini ve bu İslam kar-
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şıtı içerik üretiminin geçmişinin eskiye dayandığını savunmaktadır. Bu içerik üretimi-
nin Müslüman olmayan toplumlarda İslam dinine karşı bir ön yargı oluşturduğunu dile 
getirmektedir. Alman medyasında ise İslamofobik içeriklerin İslam’ı şiddet içerikli bir 
din ve küresel ölçekte Batı toplumlarını tehdit eden bir unsur olarak lanse edildiğini 
belirtmektedir. 

Koç (2018), araştırmasında global bir söylem alanına sahip olan Facebook ağının 
bir forum özelliği taşıması nedeniyle bu ağda yer alan islamofobik siteleri incelemek-
tedir. Araştırma kapsamında 1 yıl boyunca incelemeye alınan sitelerdeki içerikler ve 
kullanıcı yorumları incelenerek en çok yorum alan 10 içerik söulem analizi metoduyla 
analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Müslüman kelimesi terör, pedofili, şeytani ta-
rikat vb. kötü kelimelerle kullanıldığı ve olumsuz çağrışımlarla kullanıldığı tespit edil-
miştir.  

Büyüktopçu ve Gündoğdu (2019), makelesinde İslamofobi’nin tarihsel sürecini 
irdeledikten sonra toplumdaki İslamofobik algıları derinlemesine analiz etmektedir. 
Araştırma kapsamında Almanya’da yayınlanan İslamofobik karikatürleri okuyan kişi-
ler üzerinde İslam ve Müslüman algısını incelemektedir.

Von Sikorski; vd (2021) makalelerinde sosyal kimlik teorisinden hareketle Müslü-
manları teröristlerden net bir şekilde ayırt etmeyen haberlerin Müslümanlar hakkında 
olumsuz basmakalıp düşünceleri harekete geçirdiğini ve buna bağlı olarak İslamofobik 
tutumları attırdığını dile getirmektedirler.

Arslan (2019), araştırmasında kitle iletişim araçlarının hayatımızda yer almasıyla 
birlikte artan ötekileştirmelerle birlikte algı ve kanaat oluşturmanın İslam karşıtlığı 
üzerine etkilerini ele almaktadır. İslamofobi olgusu ve medyanın bu korkunun oluşma-
sı ve yaygınlaşması üzerine etkilerinin incelendiği bu çalışmada yazar, geleneksel ve 
yeni medya araçlarının öneminden bahsetmektedir. 

Evolvi, G. (2018) araştırmasında İslamofobi’nin Müslümanlara karşı temelsiz düş-
manlıktan ibaret olduğunu ve Müslüman karşıtı duyguların birçok açıdan ve farklı or-
tamlarda keşfedilmiş olsa da İnternet tabanlı İslamofobi’nin henüz yeterince araştı-
rılmadığını belirtmektedir. Yazar özellikle İslamofobi ile ilgili oluşturulan Tweetlerde, 
Müslümanların şiddet yanlısı, geri kalmış ve Batı değerlerine uyum sağlayamayan kişi-
ler olarak nitelendirildiklerini ifade etmiştir. Buradan hareketle İslamofobik tweetlerin 
küresel ağları beslediği ve sözde troller ya da botlar tarafından bu konuyla ilgili içerik-
ler üretildiği bu yüzden sahte haberlerin yayılmasına katkıda bulunulduğu makalede 
söylenmektedir.
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Vidgen & Yasseri (2020) çalışmalarında sosyal medyadaki İslamofobik nefret söy-
leminin hem hedeflenen kişilere hem de daha geniş topluma büyük zarar verdiğini ve 
aynı zamanda İslamiyet içinbu durumun itibar zedelemesi riski taşıdığını ifade etmek-
tedirler.  Dolaysıyla, İslamofobik nefret söyleminin geniş ölçekte tespit edilmesi ve sı-
nıflandırılması için güçlü araçların olması gerektiğine inanmaktadırlar.

Göstergebilim

Göstergebilimin çalışma konusu, göstergelerdir. Afişler birçok göstergeden oluşa-
bilir ve bu göstergeler arasında doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki bulunabilmektedir 
(Güney, 2009, 131). Göstergebilimde temel olarak göstergelerin ne anlama geldiği, bu 
göstergelerin nasıl yansıtıldığı kimlere ulaşacağı ve ulaştığı kişilerin üzerindeki etkile-
ri araştırılmaktadır (Olgundeniz, 2017, 295). Kısacası göstergebilim gösterge sayılan 
cisim, durum veya olaylara nasıl anlam yüklediğini açıklamaya çalışır. Lidov’a göre gös-
tergebilim metoduyla yapılan bir çalışma, belirli göstergelere yönelik farkındalığımızı 
artırmak amacıyla yapılmaktadır (Horzum, 2008, 46). 

Roland Barthes, (1972) göstergebilimsel analize anlamlandırma bakış açısıyla 
yaklaşmaktadır. Bu anlamlandırmaların düz ve yan anlamdan oluştuğunu ve bunla-
rın kültürel değerlerle bağlantılı olduğunu savunmaktadır. Düzanlamın gösteren, yan 
anlamın ise gösterileni işaret ettiğini söylemektedir (Çeken ve Elif, 2015, 139). Gös-
tergebilim anlamlandırmanın üzerine temellendiği için düz ve yan anlamın büyük bir 
önemi vardır. Gösterenin olduğu gibi yansıtılması düz anlamı açıklarken, gösterilen ise 
yan anlam olarak ifade edilmektedir. Pektaş’a (2017, 227) göre, bir afiş çözümlenirken 
temsil ettiği yan anlam ve düz anlamla söylemsel bir bütünlük yakalanabilmelidir.  Bir 
film afişi deşifre edilirken, ilk aşama afişin tasarımının dizisel boyutta irdelenebilmesi-
dir. Dizisel boyutta incelenirken afişteki göstergeler ayrıntılı anlatılabilmelidir. Afişteki 
nesnelere hangi anlamlar yüklendiği açıklanabilmelidir. Afişte yer alan göstergelerin 
düz anlamsal ve yan anlamsal karşılıkları incelenmeli ve aralarındaki etkileşim sonu-
cunda meydana getirdikleri yeni anlamlar açığa çıkarılabilmelidir (Acar ve Yağbasan, 
2014, 208). Bu çerçevede göstergebilim, göstergenin ne anlatmak istediğine yönelik 
bir çözümlemedir.
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Bulgular

 Örnek:1

En fazla Avrupa’da olduğu iddia edilen özgürlüklerin bütünsellikten uzak bir gö-
rüntü sergilemesi Avrupa’da tüm alanlardaki özgürlüklerin tartışılmasını şiddetlendir-
miştir. Özellikle dini inançların baskı gördüğü Avrupa’nın birçok şehrinde bu tür uygu-
lamalarla karşılaşmak mümkündür. Bu yüzden sürekli bir şekilde dayatılmaya çalışılan 
Batı medeniyetinin insanlık için sunduğu şeyler yeniden düşünülmeli ve değerlendi-
rilmeye tabi tutulmalıdır. Yukarıda fotoğrafta yer alan İslam dünyasına ait kutsal bir 
mekân olan Cami’nin üzerinde yer alan görseller, o ülkenin herhangi bir şehrinde ya-
şayan insanların zihniyetinin ne olduğunu çok açık bir şekilde bizlere göstermektedir. 
Sağ tarafta yer alan Fransızca kelimeler ile sol tarafta yer alan Almanca sözcükler bu 
ülkelerin ortak bir anlayışı devam ettirdikleri söylenebilir. Yani İslamiyet’e karşı geliş-
tirdikleri düşünce biçimi olumsuz yöndedir. Faşist duyguları yansıtan ifadelerle özdeş-
leşen Nazi sembolünün cami kapısının orta kısmında yer alması durumun ciddiyetini 
daha da arttırmaktadır. Yine aynı şekilde sol tarafta yer alan (Sieg heil-savaşı kazana-
cağız) sözü Müslümanlara karşı bir olumsuz olayı başlattığı söylenebilir. Bu durumun 
Müslümanlar için açık bir tehdit olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca bu veya buna 
benzer problemler islamofobinin daha da yaygınlaşmasını ve en önemlisi İslamiyet’e 
karşı parçalanamaz bir ön yargının oluşmasına neden olmaktadır.
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Örnek:2

Bu görselde taban kısmında Hristiyanlığı simgelen haç görselleri yer almaktadır 
ve onun üzerine konumlandırılmış cami minarelerine ek olarak siyah bir çarşaf içeri-
sinde kadın profili görülmektedir. Bu fotoğrafta siyah çarşaf içerisinde gösterilen kadın 
profili hem Müslüman kadınları küçümseyici hem de Müslümanlığı aşağılayıcı bir şekil 
olarak temsil edilmiştir. Siyah çarşafı gerici bir simge olarak kabul eden Avrupalılar 
bu görseli kullanarak Müslümanlar ve İslamiyet’e karşı nefret ve kini körükleyici dav-
ranışlarda bulunmuşlardır. Hristiyan dünyası için hassas bir sembol olan haç işareti 
kırmızı bir alan içinde gösterilmiştir ve cami minareleri haça saplanmış bir şekilde 
konumlandırılarak sanki haçın kanamasına cami minarelerinin neden olduğu izlenimi 
verilmektedir yani Hristiyanlığa çok ciddi bir zarar verdiği mesajı verilmeye çalışılmış-
tır. Hristiyan olan bir insan bunun gibi görsellerle karşılaştığında Müslümanlara karşı 
olan düşünceleri olumsuz bir şekilde etkilenebilecektir.
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Örnek:3

Almanya’da bir parti organizasyonu olan PEGIDA’nın İslamofobi yangını körükle-
mesindeki rolünün kayda değer bir biçimde olduğunu söylemek mümkündür. Avrupa’ 
da herhangi bir terör saldırısı meydana geldiğinde PEGIDA organizasyonu bunu İslami-
yet ve Müslümanlarla ilişkilendirerek İslamiyet’i ve Müslümanları karalayıcı faaliyetler 
ve eylemler yürütmektedir. Şu an sekiz Avrupa ülkesinde faaliyetlerini sürdürdüğü ve 
birçok şubesinin olduğu söylenmektedir ayrıca en son meydana gelen bir olayda yine 
İslamiyet’i aşağılayıcı bir pankart açmışlardır. Görselde görüldüğü üzere kalabalık bir 
topluluğun pankart üzerinde yer alan olumsuz sözcüklerin arkasında durması bunla-
rın İslamiyet’e karşı olan nefretlerini açık bir şekilde göstermektedir.  Eski dönemlere 
ait nazi ve bayrak simgelerinin pankart üzerinde yer alması faşist bir düşüncenin hala 
var olduğunu bize göstermektedir. Aynı şekilde pankartın üzerinde yer alan PEGIDA 
harflerinde üç tanesinin kırmızı diğer üçünün ise siyah bir şekilde yazıldığı görülmek-
tedir. Siyah harfler üzerinde  (Patrıotısche-Des-Abendlendes/Vatansever Batılılar) ve 
kırmızı harfler üzerinde  (Europaer-Gegen-Islamısıerung/Avrupalılar İslamiyet’e Kar-
şı) sözcüklerine yer verilmesinin kişilerin İslamiyet ile ilgili ne kadar uç düşüncelere 
sahip olduğu söylenebilir ve en önemlisi İslamiyet’le ilgili olumsuz düşüncelere sahip 
olmalarına rağmen bu ve bunun gibi nice organizasyonların faaliyetlerini birçok Avru-
pa ülkesinde devam ettirmeleri ve Avrupa yönetimlerinin bu tür faaliyetlere izin ver-
mesi, durumu üzerinde düşünülmesi gereken ciddi bir konu haline getirmektedir.
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Örnek:4

Görselde cami sembolleri siyah bir şekilde tasvir edilmiştir ve kırmızı bir çembe-
rin içine yerleştirilerek üzerine de kırmızı bir çizgi çizilmiştir. Yapılan propagandayla 
Müslümanlar için kutsal bir mabet olan cami istenmeyen bir varlık olarak gösterilmek-
tedir. Bunun yanı sıra görsellere yüzü dönük olanların Müslüman olarak varsayıldığın-
da mesajın kendileri içinde aynı anlamı taşıdığını söylemek mümkündür. Verilen mesaj 
ile camiyi kutsal bir varlık olarak benimseyenlerin, caminin burada yerinin olmadığı 
gibi kendilerinin de yerlerinin olmayacağı izlenimi vermesidir.

Sonuç ve Değerlendirme

Medyanın toplumu etkileyebilme, manipüle edebilme gücü göz önüne alındığın-
da; çeşitli yayınların içeriği ve söylem tarzı daha da önem kazanmaktadır. İslam dinine 
karşı pozitif olmayan bir algı meydana getiren iletilerin bu yayınlarda bulunması, İs-
lamofobi’ye neden olmakta, dolayısıyla toplumda Müslümanlara karşı düşmanca his 
veya saldırı içerebilecek duygu, düşünce veya tutumlarının oluşmasına neden olmak-
tadır. İşte bu nedenden ötürü İslam dininin Batılı toplumlar tarafından saldırgan, ne-
gatif duygular barındıran din algısının oluşmasında medya iletilerinin etkisi yadsına-
mayacak kadar büyüktür. Bu bağlamda medya mesajlarının İslamofobi’ye neden olan 
bu durumu döngüden çıkarabilecek tarzda, Müslümanlıkla ilgili doğru bilgileri içeren, 
negatif algıları önleyecek yayınların üretilmesinin önemi gözler önüne serilmektedir. 
Kamu kurumlarının kitle iletişim araçlarıyla halkı İslamofobik yayınlar ve bu yayınla-
rın içerikleri konusunda bilgilendirmesi de gerekmektedir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular yorumlandığında fotoğraflarda cami, 
peçeli bir kadın ve cami siluetleri, bayrak, protesto, Nazi simgesi, kilise gibi görsel un-
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surlara yer verilmiştir. Türk basınında, Avrupa’nın bu olaylara bağlı olarak dini öğeleri 
yasaklayan fotoğrafları kullanması İslamofobik haberlerde Müslümanlara karşı kin ve 
nefret duygularını içeren unsurları olduğu gibi yansıttığı söylenebilir. Son dönemler-
de artan İslamofobik söylem ve haberlerin olumsuz etkilerini azaltmak adına İslam’ın 
hoşgörü dini olduğunu gösterecek yayınların basında daha fazla yer almasını sağlamak 
İslamofobik algıların kırılmasında rol oynayabileceği düşünülmektedir.
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Distorted Image of Muslim Women in the American Ads
Ibrahim Abu-Arqoub1 

Introduction

Images of Muslim Women in the Eyes of USA Media & Pop Culture

American Muslim Women are usually stereotyped by mass media. In ads, TV and 
radio programs, newspapers, magazines, comic books, Blogs, websites, popular cul-
ture music videos, in films and video games, and popular culture as faceless, voiceless, 
oppressed, uneducated, threat to American Culture. Images of Muslim women are as-
sociated with:

Operational definition of Islamophobia:

1. Islamophobia is fear, prejudices, and discriminatory practices against racism 
and hate speech against Muslim women in the United States 

1 Professor, Jordan University, ibrahimargoub@gmail.com
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2. Islamophobia is “irrational fear of, aversion to, or discrimination against Islam 
or people who practice Islam” (Merriam-Webster).

Islamophobia is that Muslims live in fear that they will be attacked. Americans live 
in fear that Muslims will attack them. 

Operational Definition of Ads: are messages used to sell products, things, services, 
ideas, persons and programs.

The problem of the Study: Since 9/11, 2001 climate, Islamophobia, racism, hate 
speech and hate crimes are on rise in America against veiled and wearing Headscarves 
Muslim women. 

Thousands of them live in a daily fear that they will be attacked verbally, physically, 
harassed & abused by the others.  As well as “Americans live in a fear that Muslims will 
attack them.”

Methodology: This qualitative paper utilizes the framing and narrative and visual 
methods in studying the problem of Islamophobia phenomenon in American public 
ads. The study used the framing theory to have a deeper understanding of the frames 
that are used to portray Muslim women negatively in American ads to fit into specific 
agenda.  
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Objectives of the Study: This qualitative paper focuses on the negative stereo-
typical images of Muslim women in American public ads in order to understand the 
meaning beyond these messages and how to refute the negative myths behind them 
and correct them.

Questions of the Study:

1. Is America Islamophobic?

2. What are the stereotypical images of Muslim women in American public ad-
vertisements? 

3. What is the meaning beyond these images?

4. What are the messages that American ads propagate about the identity of 
American Muslim women?

5. How to correct the misrepresentation of Muslim women in the eye of Ameri-
can ads?

Myths about the Stereotypical images of Muslim women in American Public 
Ads

Myth #1: The Muslim Hijab in America: A Symbol of Terrorism

The poster at Friday’s West Virginia Republican Day in the state legislature in 
the town of Charleston showed her and the burning twin towers in New York along-
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side the words: “Never forget - you said. I am the proof - you have forgotten.“ in 2019 
US Congresswoman Ilhan Omar has condemned a poster linking her to the 9/11 at-
tacks displayed at a Republican stall in the West Virginia legislature. She said the “an-
ti-Muslim display likening me to a terrorist” encouraged threats of violence against her.

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47433419
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Myth # 2:  Muslim women are Terrorist

Myth # 3: The other: Terrorist, Time Bomb
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Myth # 4: Muslim women are Not loyal, a fifth column in the America 
I am American and I am Muslim, and I am very proud of both

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/hijab-muslim-american-wom-
an-american-flag-vector-20756515

Myth # 5: Muslim women are disloyalty to America

 “I am American and I am Muslim, and I am very proud of both.”

https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/23/womens-march-post-
er-munira-ahmed-shepard-fairey-interview
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Myth # 6: Muslim women are voiceless: Male and Backward Culture, liberate 
yourself from hijab: show your beauty because your body is your own.

Myth # 7: Muslim women are submissive victims of Hijab: a call for the wom-
en of Afghanistan to liberate themselves from hijab: Emancipation of women
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Myth # 8:  Submission to Islam (Voiceless)
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Myth # 9: Hijab is anti-modernization: it is a social Stigma. Shakirah on Twit-
ter“My Hijab, My Pride. Respect it Pls✋ Say No to #NoHijabDay ✋  #doublestand-
ard”

twitter.com.https://www.pinterest.com/pin/468726273696868927/ 
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Myth #10: covering the head is covering the mind  

Myth # 11:  Oppression: Stop the Oppression of Women in the Islamic World

https://www.adsoftheworld.com/media/print/burka
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Myth # 12: Anti-human Rights: oppression

Myth # 13: Muslim women are Oppressed Women: Home Prisoner
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Myth #14: Muslim women are so Ninja

Myth # 15: Muslim women are Faceless Woman (No Character, without Iden-
tity)
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Myth # 16: Violation of human rights: Wife beating is permitted in Quran and 
Islam

Myth # 17: Anti- human rights:  Honor Killing
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Myth # 18: Stranger, Foreigner, alien

Myth # 19:  Muslim Women Wear the Headscarf (Hijab) Because:

a. Of a bad hair day

b. Their families make them

c. They wish to dress modestly

d. They are bald
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Myth # 20:  Muslim girl oppressed to wear hijab
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Myth # 21: Hijab is anti-feminism

Myth # 22:  Islam oppressed Muslim women
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Myth #23: Take off your Hijab because it is irritating

https://www.pinterest.com/pin/183451384796542183/
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Debunking the Religious Oppression Myths: refuting the myths by present-
ing facts about images of Muslim women

Myth # 24: Muslim women are forced to wear the headscarf
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Root Causes of Islamophobia: politicians
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Root causes of this distorted Image: Ignorance

https://smokeandstir.org/2013/01/06/agency-is-agency-no-matter-what-it-
wears
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Waging awareness campaigns about positive images of Muslim women

I decided to cover my head but not mind
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Muslim women speaking up against violence are silenced

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jan/03/muslim-women-
speaking-up-against-violence-are-silenced-we-must-amplify-their-voices
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Hijab is Respect –Honor -Strength - Honored by - MARY – the Mother of JESUS
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CAIR _ Infographics _Myth and Realities about Muslim Women
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Campaign: World Hijab Day
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“My hand says it all & so does my face.

The fact that Muslim women are dealing with so much oppression just because 
they want to cover themselves is ridiculous. 

They can go ahead & ban what they want but they can never ban it from our hearts." 
Red heart -Zainah #HandsOffHijab#Hijab

https://twitter.com/WorldHijabDay/status/1394971164175446016



Distorted Image of Muslim Women in the American Ads

310



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

311

Judge my mind not on my head

https://feminisminindia.com/2018/04/30/stereotypes-muslim-women-op-
pressed/

Eliminating Islamophobia:

In order to eliminate the worrying phenomena of Islamophobia and racism, the 
researchers recommend the followings: 

1. Building up cross-cultural bridges between Islam and other faiths. passing 
strict laws against discrimination and the spread of hatred based on religion, 
sex, race, etc. 

2. Encouraging educational institutions to raise awareness among students at an 
early age about the perils of bullying, stereotyping or discriminating against 
others. 

3. Monitoring the activities of the Islamophobes in social and popular media.

4. Opening avenues of dialogue and understanding between Muslim immigrants, 
refugees and indigenous people. 

5. Bolstering organizations that combat Islamophobia and racism. 

6. and finally, holding ceremonial events that promote the culture of difference 
and pluralism

https://www.jstor.org/stable/pdf/10.13169/islastudj.5.1.0026.pdf?refreqid=ex-
celsior%3Af568af2f1c91cbf25d2bd3d83861cf1f
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Conclusion

America is islamophobic against Islam and Muslims because the political, reli-
gious, mass media, companies, popular culture discourses are racist and propagate 
hate speech and hate crimes. In general Muslim women live in a daily fear of Ameri-
cans. The American ads promote the following negative messages about Muslin wom-
en such as: anti-modernity, anti-freedom, anti-democracy, anti-culture, anti-feminism, 
anti-peace, anti-Christian culture, passive, voiceless, oppressed, without identity and 
without character.
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Islamophobia – A contemporary manifestation of racism and 
racial discrimination against Muslims based on their religion 
and the efforts made to combat this phenomenon by the Or-
ganization of Islamic Cooperation and its Independent Per-

manent Human Rights Commission
Marghoob S. Butt1

This article provides an overview of the menace of Islamophobia, key factors con-
tributing to its spread, and the efforts made by the OIC and its human rights Commis-
sion i.e., IPHRC to tackle this problem at different levels. The article also explains the 
conceptual, legal and human rights impact of Islamophobia before making few recom-
mendations on how best to address it at different levels. 

Introduction

Islamophobia is a topic of contemporary concern to the entire Muslim Ummah, 
prevailing at different levels including at the highest political offices in some countries. 
The Organization of Islamic Cooperation (OIC) and its principal human rights organ 
i.e., Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) have made strenuous 
efforts to highlight the plight of Islamophobia in different parts of the world, which has 
resulted in serious violations of the human rights of Muslim communities and minor-
ities.

Defining Islamophobia

Before dissecting the problem and explaining its impact on the affected popula-
tions, it is important to understand what does the term Islamophobia mean. A better 
understanding of this term will help in critically analyzing the situation and suggest 
possible way forward.

1 Executive Director of OIC Human Rights Commission, marghoob.butt@gmail.com
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Though this term is routinely used at different places including at the UN, unfortu-
nately, there is no legal definition of Islamophobia so far that can be cited in a court of 
law to invoke Member States’ human rights obligations. 

There are few working definitions put forward by some human rights experts in-
cluding the UN Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief and on Special 
Rapporteur on combating Racism, which cover the phenomenon as a contemporary 
manifestation of Anti-Muslim racism, based mostly on misperceptions, lack of under-
standing and negative stereotyping of Islam. 

However, the only comprehensive definition so far that approaches the phenome-
non from a legal standpoint comes from a British Think Tank called Runnymede Trust, 
which defines Islamophobia as “Any	 distinction,	 exclusion,	 or	 restriction	 towards,	 or	
preference	against,	Muslims	(or	those	perceived	to	be	Muslims)	that	has	the	purpose	or	
effect	of	nullifying	or	impairing	the	recognition,	enjoyment	or	exercise,	on	an	equal	foot-
ing,	of	human	rights	and	fundamental	freedoms	in	the	political,	economic,	social,	cultural	
or	any	other	field	of	public	life”

Principal Actors Responsible for Islamophobia

Having defined the term from a legal standpoint, one gets a better idea of how 
Islamophobic acts impact the human rights and fundamental freedoms of Muslims 
(whether practicing or otherwise and even those who may simply be perceived as 
Muslims). But before dwelling on reasons or key factors that contribute or lead to 
the spread of Islamophobia, a cursory look at the principal actors responsible for the 
spread of Islamophobia would help us get a clear picture of the dynamics behind this 
hate-based discriminatory practice. 

A simple analysis of the situation reveals that in addition to the generic acts of 
discrimination, based on ignorance and negative stereotyping, there are also certain 
groups who could be categorized as principal actors responsible for Islamophobia. 
These actors can be described as following: 

a. Ultra-religious groups in non-Muslim countries who harbor an archaic hatred 
for Islam; 

b. Non-religious and ultra-liberal groups who do not respect their own or oth-
er religions. Thus, find it acceptable to defame Islam under the pretext of freedom of 
expression (FoE). According to them Islam is a threat not only to FoE, but also to the 
contemporary Western way of life and democratic system; and 
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c. Far Right Groups and individuals who propagate hate and denigration of Is-
lam as “the	other	or	the	threat” for political purposes in their national/local contexts to 
secure or consolidate their power and privileges.

These categories of groups and individuals exist at various levels, including gov-
ernments, political parties, local communities, media, academia, NGOs and individuals 
acting in their personal capacities.

Key Factors contributing to Islamophobia

Following the demarcation of principal actors, it is equally important to ascertain 
what are the key factors that have led to this kind of racism behaviour i.e. Islamophobia. 
Analysis of the societies where this inhuman practice is more prevalent, one deduces 
that there are many factors that range from historical, political, economic, cultural, re-
ligious and demographic as well as negative media coverage.  

Historical: In the context of Western societies, a cursory look at the history of Islam 
and Muslims in Europe reveals that Islam remained a formidable ideological challenge 
to religious hegemony of Judaism and Christianity. Hence, the negative	stereotyping of 
Islam.

During Crusades, Islam was associated with paganism and fanatism distorting its 
image in early western societies. The myth of Islam as a “religion of the sword” was a 
staple of Crusader literature and art. Religious leaders like Pope Urban and scholars 
like Voltaire have been critical and negatively stereotyped Islam in Europe. In a sermon 
delivered in 1095, Pope Urban II portrayed Muslims as “a despicable and vile race, 
which worships demon”. This perception of a crusader mindset remains ingrained in 
European sub-conscience.

During the Cold-War era, this enmity was deflected into a tussle between the Cap-
italist and Socialist societies. But as soon as the bipolar world order dismantled, is-
lamophobia resurfaced both at the academic and even strategic levels. The post-Cold-
war era started with articles like “Clash of Civilizations” by Samuel P Huntington who 
portrayed Islam as the new threat. Even officials like Willy Claes, Secretary General of 
NATO declared that “Islamic fundamentalism is at least as dangerous as Communism 
was.”  Hence, we see that Islam has never been out of the shelf of hatred and skepticism. 

Political: In the recent history, 9/11 served as the watershed event that gave an 
extraordinary push to hostility against Islam and Muslims by stereotyping Islam as an 
extremist ideology and Muslims as terrorists. Thus, in the Post 9/11 era, Islamophobia 
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is no longer a spontaneous expression of emotions but an ideology employed by right-
wing extremist groups, seeking to make political gains at the cost of Islam and Muslims. 

The far-right extremists have traditionally used the bogey of Islamophobia to gain 
popularity assuring the general population that they would enact strict laws against 
Muslims. Resultantly, the far-right narrative is selling fast as reflected in the success of 
Neo-fascist parties which have entered into the German Bundestag and achieved his-
toric gains in the French, Dutch, Italian, Polish and Hungarian elections.

Ironically, the secularists have kept an indifference to the shenanigans of the far-
right against Muslims as they perceived Islam as incompatible with their concept of 
democracy and freedoms which deepened the sense of alienation among Muslims. 
Western countries in general have not made serious attempts to understand the polit-
ical conception of Islam and unfortunately the Muslim intellectuals too have not made 
enough efforts to portray the true image of Islam.

Economic / demographic: In many cases, more than the ideological differences, 
there are economic factors, which have turned the local leaders and populations hos-
tile to their Muslim populations. After the massive destruction caused by the world 
wars, Europe needed a gigantic effort to rebuild and stand on its feet. While it got the 
financial support from the US in the shape of Marshall Plan, it still needed huge man-
power to run the newly build factories and rebuild the devastated infrastructure. This 
manpower shortage was filled in many cases from the Muslim countries.  

Overtime, however, the declining economies (contributing to unemployment), fall-
ing rate of population growth and ‘Greying’ of their population (in the backdrop of 
increased migration from Muslim countries) have made western/ developed countries 
economically insecure and hostile to their Muslim population. A simple analysis of the 
demographic data, reveals that over the past 20 years, Muslim share of Europe’s total 
population has been increasing steadily and by 2050, the continent’s Muslim popu-
lation is expected to double i.e., from 4.9% to 11.2% or more. Hence the fear of being 
outnumbered. 

Cultural / Religious: Rise of far-right populist politics and extremist movements in 
different parts of Europe have strengthened the narrative of “us	against	them”	which 
has led to a gradual increase in xenophobia, manifested through hate speech, negative 
stereotyping and discrimination on the basis of race, religion, ethnic and social origin.

Lack of understanding and misperception about Islam as well as the absence of 
political will to bridge the cultural differences also contributed to the myths such as 
Muslim communities: a) don’t share democratic values and human rights standards; b) 
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want to create parallel Islamic societies; c) practice medieval and primitive traditions 
that oppress women and children; and d) practice extremism and terrorism. Hence 
don’t fit into a modern and secular culture/ society.

Negative Media Coverage: Lack of understanding and misperceptions about Islam, 
explained in the above paragraphs, have been purposefully promoted by all Islamo-
phobes in their societies. On the other hand, advancements in the Information technol-
ogy have contributed to spreading and amplifying these stereotypes. Accordingly, the 
situation of Muslim minorities in the Western societies as well as in some non-western 
societies continue to worsen due to negative portrayal of Muslims including by the 
Media.

It is a reported fact that hate crimes against Muslims have soared exponentially in 
Europe where the far-right has used different media platforms to spread xenophobia 
and hate speech. The mass media, which includes the new age of social media, with 
its ability to distort the context and content of information and disseminate it rapidly 
could fuel tensions and instill hatred. The growing reliance on the internet as the main 
source of information enables unverified statements, xenophobic views and opinions 
to go viral almost instantly evoking irrational responses with long term corrosive ef-
fects on the peace and harmony of societies. 

Negative media reporting on the arrival of asylum seekers and migrants in the 
European Union since 2015 contributed to more open manifestation of racism, xen-
ophobia and intolerance in public discourse, which led to the rise of far-right divisive 
politics. To supplement this claim, there is an interesting analysis by Craig Considine, 
an American sociologist, whose research demonstrated that out of more than 1,000 
Hollywood films depicting Arabs, 932 of these films depicted Arabs in a stereotypical 
or negative light as bearded, dark-skinned, turban-wearing terrorists.

Impact of Islamophobia on Muslim Minorities

Former UN Secretary General, Kofi Annan, said, ‘Today, the weight of history and 
the fallout of recent developments have left many Muslims around the world aggrieved 
and misunderstood, concerned about the erosion of their rights and even fearing of 
their physical safety’.

Reasons notwithstanding, Islamophobia, attempts to distort the image of Islam 
and by extensions negatively stereotypes all Muslims irrespective of their geographical 
location, beliefs, ethnicity, race or origin. As a result, we see Muslims being verbally 
and physically attacked – their symbols, holy personalities, scriptures and teachings 
are ridiculed and insulted. Such acts damage their dignity and denigrate their right to 
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be treated with equal respect. Thus, severely affecting their civil	and	political	 rights 
guaranteed under International human rights law.

Discrimination based on their religion has also affected their prospects of enjoying 
economic	rights	on equal footing. In yet another Meta-Analysis of hiring discrimination, 
it was observed that applications sent for a job with similar education/work creden-
tials but different religious backgrounds were discriminatory towards candidates with 
Muslim names.

Well known campaigns against building mosques and minarets in Switzerland, 
and imposing various restrictions against ‘hijab’ and other Islamic customs in France, 
Austria and Belgium etc., are clearly directed against Muslims, which again affect their 
well-established religious	and	cultural	rights.

One of the worst forms of discrimination directed towards Muslims is the effort to 
distort	their	identity by equating their religion as an extremist ideology and pressuriz-
ing them to follow their religion in accordance with the edicts/values of host /majority 
culture. Examples of this can be seen in the statements of many European leaders, such 
as President Macaron who talked about concepts like, ‘European Islam’ or ‘Islamic sep-
aratism’. Other examples are forcing Muslim minorities to recognize and accept rights 
of LGBT groups as well as other controversial notions such as Women Imams, restric-
tions on halal meat or forced secular outfits that deny their religious freedoms.

Having defined the term and those responsible for its spread, one can safely sug-
gest that Islamophobia	is	not	just	a	problem	for	the	Muslim	minorities	but	this	cancerous	
discrimination	is	slowly	and	discreetly	affecting	the	multicultural	fabric	/human	rights	
foundation	of	all	the	affected	societies. Time is not far when this discriminatory practice 
will turn into a normal behaviour and start affecting the rights of other minorities and 
vulnerable segments of those Societies.

Islamophobia a contemporary manifestation of Racism and its place in In-
ternational Human Rights Law

Though Islamophobia is not yet legally defined, all the Islamophobic acts such as 
discrimination, intolerance, and incitement to hatred based on one’s race or religion 
are prohibited under International Human Rights Law as well as relevant regional hu-
man rights conventions.

There is no denying the fact that freedom of expression is a key human right, which 
is vital for development of stable, peaceful and progressive societies. However, the 
scope of freedom of expression as provided in the international human rights law stip-
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ulate that this right is not ‘absolute’ rather its exercise is subject to ‘special duties and 
corresponding responsibilities’ based on the principle of ‘avoidance of harm to others’.

Articles 18, 19 and 20 of International Covenant on Civil and Political Rights (IC-
CPR), provide clear freedom to all ‘to manifest his/her religion or belief in worship, ob-
servance, practice and teaching’ and impose limitations, including the duty of the State 
to prohibit, by law ‘any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes 
incitement to discrimination, hostility or violence’. Article 4 of International Conven-
tion on Elimination of All forms of Racial Discrimination affirm that the prohibition of 
the dissemination of all ideas based upon racial superiority or hatred is compatible 
with the right to freedom of opinion and expression. Islamophobia or incitement to 
hatred against Muslims negates the underlying reason for freedom of expression as it 
eliminates the space for pluralism.

Article 2 of International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICE-
SCR) guarantees that the “rights will be exercised without discrimination of any kind 
as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social 
origin, property, birth or other status”. Article 27 of ICCPR guarantees that ‘minorities 
shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to 
enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own 
language’. 

Article 9 & 10 of the European Convention on Human Rights clearly guarantee 
freedom of religion to all and also sets the limits on freedom of expression to avoid 
harm to others. European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) Gener-
al Policy Recommendation No. 5 recognizes that Muslim communities are subject to 
prejudice, which “may manifest itself in different guises, in particular through negative 
general attitudes but also to varying degrees, through discriminatory acts and through 
violence and harassment”. ECRI General Policy recommendation No. 7 defines racism 
as “the belief that a ground such as race, colour, language, religion, national or ethnic 
origin justifies contempt for a person or a group of persons, or the notion of superiority 
of a person or a group of persons”.

Efforts made by the OIC and IPHRC to combat Islamophobia

OIC, since its inception, has accorded attention to the plight of Muslims as the sit-
uation of Muslim minorities in non-Member States remains a permanent item on its 
agenda. There is a special department in the OIC that monitors the matters relating to 
Muslim minorities, including the exercise of their human rights in those societies. In 
addition to regularly pronouncing its concerns on situations of concern, this depart-
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ment stays in contact with relevant States to urge them to take measures to ensure the 
preservation of the human rights of their Muslim minorities. Overtime, it has worked 
closely with a number of countries including the Philippines, Thailand, Myanmar and 
Sri Lanka etc.

The OIC also has an Islamophobia Observatory, which regularly monitors all acts of 
Islamophobia around the globe. Based on its observations as well as credible reports, 
the department prepares and issues periodic reports on the state of Islamophobia in 
different parts of the world and makes appropriate recommendations to the OIC’s CFM 
and other stakeholders to address it. 

The OIC also has mechanisms such as the Islamic	Fiqh	Academy and the Depart-
ment of Saut-al-Hikmat	(voice	of	wisdom	Centre), which confront Islamophobia by ad-
dressing misperceptions, spreading the true/peaceful message of Islam and encourag-
ing the values   of coexistence. Their assertions not only help clarify misgivings in the 
non-Islamic world but also help in defusing the extremist tendencies and false ideolo-
gies in Islamic countries.

The Secretary-General of the OIC also regularly raises the issue of Islamophobia 
and rights of Muslim minorities at all relevant international forums as well as with 
dignitaries of the affected countries. His advocacy of rights of Muslims and raising of 
concerns about Islamophobic acts with concerned quarters have led to many positive 
developments. Depending on the gravity of the situation, the Secretary General of the 
OIC has also been appointing Special Envoys to deal with a specific situation or the 
problem as a whole such as Islamophobia. These Special Envoys regularly interact with 
the concerned countries and officials at all relevant forums and make efforts to defuse 
/rectify the problem.

At the United Nations level too, the OIC continues to make efforts to combat the 
scourge of Islamophobia. Over the past two decades, the OIC has introduced numer-
ous resolutions in the UN to highlight the growing menace of Islamophobia and the 
resultant discrimination faced by Muslims in all parts of the world. Efforts made by the 
OIC have not only resulted in broader awareness of the problem but through concert-
ed efforts, the United Nations Human Rights Council also adopted an OIC Resolution 
(commonly known as HRC Res 16/18), which since 2011 is adopted by consensus, that 
provides a clear roadmap / action plan on how to combat incitement to hatred, dis-
crimination and violence based on one’s religion. 

Where needed the OIC has gone further to defend the rights of Muslims in a legal 
fashion. The example is the filing of a legal case against Myanmar at the International 
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Court of Justice (ICJ) for human rights violations against the Rohingya Muslims. This 
led to a favourable judgment by ICJ, the first of its kind, to redress Muslims in Myanmar. 
The OIC is still following up the case. 

The OIC’s Independent Permanent Human Rights Commission provides expert 
advisory opinion on all issues of concern to the OIC countries from the internation-
al human rights perspective while fully preserving the Islamic teachings and values. 
Since its establishment in 2012, this Commission has kept Islamophobia as one of its 
priority areas of work and has taken pains to raise and highlight all acts of discrimina-
tion against Muslims in different parts of the world. The Commission has a permanent 
Working	Group	on	 Islamophobia, which regularly dwells on the global Islamophobia 
situation and suggests concrete steps to be followed by all relevant stakeholders at 
different levels. 

The Commission has also written a number of thematic	 reports	on the subject, 
which aptly describe the scourge of Islamophobia as violative of Muslims’ human rights 
and a contemporary manifestation of racism against Muslims based on their religion. 
These reports have covered a wide range of subjects including “Countering Islamo-
phobia: An Unfinished Business” and “Islamophobia and the Counter-Terrorism Strate-
gies”. The Commission has also crafted a detailed strategy	to	combat	Islamophobia from 
an OIC perspective at different levels. After its consideration by the Member States, the 
draft Strategy is expected to be approved by the OIC Council of Foreign Ministers. 

The Commission is also pursuing	the	implementation	of	UNHRC	Resolution	16/18 
through its well-known Istanbul	 follow	up	process. During these meetings, the Com-
mission not only shares its assessment about the prevailing situation of Islamophobia 
but also makes recommendations on how to strengthen the ongoing efforts to combat 
Islamophobia at different levels both in the OIC and non-OIC countries. 

Conclusion

Living together in a pluralistic society is not possible if its members feel threat-
ened, discriminated and insecure. Hate speech or incitement to hatred or discrimina-
tion negates the spirit underlying the multicultural societies, which are being adverse-
ly affected by the scourge of Islamophobia. Indeed, Islamophobia is a contemporary 
manifestation of racism, which is gaining currency in different parts of the world. It is 
not only adversely impacting the enjoyment of human rights by the Muslim minority 
but is equally dangerous for the multiculturalism as well as peace and stability of the 
affected societies.
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Islamophobia is bound to weaken the human rights protections afforded to the 
Muslim minorities. But if not checked, this regressive trend will prevail and start affect-
ing all vulnerable segments of the society, which would be a serious blow to the pro-
gress made thus far in strengthening international human rights norms and standards. 

Therefore, it is imperative to reconcile the right to freedom of expression with 
other rights, such as the right to freedom religion or the right to be free from discrimi-
nation to protect the minorities against the diktat of the majority as guaranteed under 
the international human rights law.

Recommendations

To address the malaise of Islamophobia, it is imperative to break the vicious cycle 
of discrimination. To that end, this article proposes a ‘five-d’ approach, which includes: 
(a) defining islamophobia; (b) documentation and deterrence; (c) taking care of dou-
ble standards; (d) deconstruction of narrative through dialogue; and (e) development 
of a positive and realistic narrative about Islam.

Defining Islamophobia: As	there	is	No	legally	binding	obligation	on	States	to	law-
fully	combat	or	address	this	menace	in	an	organized	or	institutional	manner;	a legal defi-
nition of Islamophobia is needed to create a commonly accepted understanding of the 
phenomenon and to unify efforts to combat it on all fronts. This can be done by the OIC 
countries through concerted efforts at the UN level.

Deterrence and Documentation: Anti-Muslim hate crimes are either under-re-
ported or not recorded as Islamophobic hate crimes at all, which means that hostility 
against Islam is purposefully blurred out. Hence, the need for establishing Islamopho-
bia observatories for proper documentation of these crimes. OIC already has one but 
there is a need to create more at the national, regional and UN levels. 

Muslim Communities should also exhaust all legal remedies to counter Islamo-
phobic Acts and policies in the relevant domestic and regional courts of Human Rights. 
There is a growing jurisprudence including in the European Court of Human Rights 
and legal provisions, which support the Muslims cause. 

At its end, the OIC should push for full implementation of HRC Res 16/18 and use 
all diplomatic means to press UN Member States to amend their national legislation to 
criminalize the acts of Islamophobia. OIC Member States should also consider intro-
ducing the concept of “collective action” against countries whose official policies either 
constitute, encourage or tolerate acts of Islamophobia and discrimination against Mus-
lims.
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Double Standards: This approach is compatible with the existing ‘Anti-Semitism 
Laws’ and ‘Holocaust Denial’ laws in Europe, which imposes criminal liability for such 
acts. It’s time to do away with the double	standards and demand for same treatment for 
Islamophobic acts; (Anti-Semitism,	in	traditional	Western	legal	discourse	is	included	in	
various	racial	discrimination	laws	under	the	category	of	ethno-religious	prejudice.	Also,	
criminalization	of	holocaust	denial	 is	well	 ingrained	 in	many	Western	countries’	 legal	
systems	including	as	a	criminal	offence	making	it	indisputable.) 

Deconstruction of narrative through Dialogue: Non-Muslim individuals or 
countries cannot be squarely blamed for not understanding Islam or its values. Efforts 
must be made to initiate interfaith and intercultural dialogue at different levels. Im-
proved understanding of each other’s values, sensitivities and reconciliation among 
followers of different religions greatly helps defusing hostility and promoting inter-
faith harmony. 

All media actors should be involved to prioritize respect for human rights, pre-
venting incitement to hatred and stereotypes with positive messages of inclusivity, 
multiculturalism and interfaith harmony while building trust and promoting reconcil-
iation. It can be achieved through effective Media strategies including through volun-
tary Codes of Conduct.

Development of Positive / realistic narrative about Islam: Islamophobia is not 
only an expression of Western narrative based on their experiences within their own 
societies but also what they see how Islam is practices in Muslim societies. According-
ly, the acts of extremism, terrorism, socio-cultural practices of discrimination and in-
tra-religious acrimony have strengthened the negative stereotypes against Islam. OIC 
countries also need to do their homework to ensure that the true spirit of Islam, which 
is the religion of peace, tolerance, avoidance of extremes and the one that guarantees 
the human rights of all segments of society, needs to be practiced, promoted and pro-
jected at all levels. 

Islamic countries should also promote intra-religious and intra-faith dialogue to 
suppress the differences and project the strengths of their religion. This will not only 
help dispel the Islamophobic narrative abroad but would also bring socio-cultural de-
velopment as well as peace and harmony among Muslim societies. 

Last but not the least, human rights education must be mainstreamed in national 
curricula with emphasis on tolerance and respect for cultural diversity and particular-
ities.
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Din Karşıtı Propaganda ve İslamofobi: 11 Eylül Örneği
Ekmel GEÇER1 / Ömer AKGÜL2

1. Giriş

Toplumsal ve psikolojik hayata en çok etki eden olgulardan biri olan dinin insan ha-
yatındaki önemi fark edildikçe araştırmacıların ilgileri dine yönelmiş, araştırma sayıları 
artmış, din psikolojisi ve sosyolojisi alanında yeni açılımlar elde edilmiştir. Bu araştır-
malar zaman zaman dinin insan üzerindeki etkisini incelerken zaman zaman da çeşitli 
sosyal ve kişisel algılamaların insanın dinle ilgili tutum ve davranışlarını nasıl etkiledi-
ğini gözlemlemektedir. Bu araştırmada ise; propaganda ile din arasındaki ilişki incelen-
mektedir. Araştırmada bu konunun seçilmesinin sebebi, Müslümanların İslam’ı yaşama 
biçimleri ile baskı ve propaganda arasında bir ilişkili olup olmadığını tespit etmektir. 

Din; bireysel ve toplumsal açıdan çok geniş bir çerçevede işlev gören, insanların iç 
dünyalarındaki ahenk ve davranışlarının şeklini ve yönünü belirlemedeki denge sağ-
layıcı rolü itibariyle, bir varoluşsal çözümleme ve hayatı anlamlandırma misyonuna 
sahip güçlü bir olgudur (Karacoşkun, 2004). 

Victor Frankl, “insanın en temel motivasyonunun var oluşunu anlamlandırmak ol-
duğunu” söyler (Frankl, 1991). Erich Fromm ise “insanların varoluşlarından kaynak-
lanan temel ihtiyaçları, kimlik, köklülük, aşkınlık, bir yönelim ve bağlanma nesnesine 
yönelip bağlanmaktır ki bu yönelip bağlanma çerçevesinde şekillenen dini inanç, yaşa-
mın doğasını oluşturan oldukça önemli bir unsur ve insan ruhunun temel dinamiğidir.” 
der (Gençtan, 1990, s. 22).

İnsan psikolojisinde dinin önemli bir yer tuttuğunu ifade eden bir başka psiko-
log Karen Horney ise; “insanın güçsüzlüğünü ve çaresizliğini giderme, kendinden 
daha güçlü ve kutsal olana sığınma ihtiyacını dinin karşılayabileceğini” ifade eder 
(Budak, 1994, s. 27).

1 Doç. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi, gecerekmel@gmail.com
2 Dr. Öğr. Üyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi
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2. Din Karşıtlığı

11 Eylül saldırılarının ertesinde ABD’de, Anayasa Araştırma Merkezi adlı bir ku-
ruluşun 1000 yetişkinle yaptığı anket sonuçları da Müslümanlara yönelik tepkinin bir 
göstergesi niteliğindedir. Ankete göre, Amerikalıların yüzde 48’i hükümetin terörle sa-
vaş kapsamında dini grupları gözetim altına almasını doğru bulmakta, yüzde 42’si de 
güvenlik görevlilerine Müslümanlara denetim uygulamak konusunda daha fazla yetki 
verilmesi gerektiğini belirtmektedir (Yaman, 2011). 

“11 Eylül saldırıları sonrasında ABD yönetiminde ve kamuoyunda potansiyel terör 
tehdidine bağlı psikolojik bir travma ortaya çıktığı görülmektedir. Bu travma iki önemli 
sonuca neden olmuştur. Bunlardan ilki, saldırılardan psikolojik olarak etkilenen halk 
için rehabilitasyon programlarının faaliyete geçirilmesi, ikinci ve daha önemlisi de sal-
dırıları gerçekleştiren teröristlerle aynı etnik kimliği taşıyan kişilere, Asyalı veya Müs-
lümanlara karşı ciddi bir ayrımcılık politikasının uygulanmasıdır” (Yaman, 2011). 

“Ancak terör saldırıları sonrasında bu kişiler ten renkleri veya başörtüsü gibi İs-
lam’a ya da Asyalılığa özgü bir takım fiziksel öğeleri taşıdıkları gerekçesiyle potansiyel 
birer terörist olarak algılanmış ve saldırılara maruz kalmışlardır. Ermeniler ve Hintlile-
rin bir kısmının da Müslümanlarla benzerlikleri nedeniyle saldırıya uğradıkları görül-
müştür. Terör eylemleri sonrasında artan nefret suçları ve yükselen ırkçı faaliyetler, iş 
yerlerine yönelik saldırılarla da kendisini göstermektedir. Bir kitapçı mağazasına yapı-
lan saldırı sonrasında mağazaya bırakılan ‘Arap katillere ölüm’ notu, nefret suçları ve 
ırkçı faaliyetlerde gelinen noktayı gösterir niteliktedir” (Yaman, 2011). 

11 Eylül sonrasında çok sayıda cami, Müslüman okul ve sosyal tesisleri kundaklan-
mıştır. “Binlerce kişinin de ırkçı nedenlerle işlerini kaybettikleri bilinmektedir. Fiziksel 
saldırıların yanı sıra Müslüman ve Arapların işlerinden hiçbir gerekçe gösterilmeksi-
zin çıkarılmaları, tehdit telefonlarıyla korkutulmaya çalışılmaları ve bu şekilde Müslü-
manlar üzerinde ‘bizden değilsiniz’ imajının yaratılması da olayın bir başka boyutunu 
oluşturmaktadır. Güvenlik güçleri, bu saldırılar sonrasında gereken önlemlerin alındı-
ğını vurgulamış, hatta FBI yöneticisi Robert Mueller, kendi başına kuralları uygulamaya 
çalışan kişilerin Arap asıllı Amerikalılara yönelik tehdit ve saldırılarının tolere edilme-
yeceğini belirtmiştir. FBI, Arap asıllı Amerikan vatandaşlara ve kurumlara karşı girişi-
len saldırılar sonrasında yapılan bildirimlerin ertesinde 40 kişi ve kuruma karşı nef-
ret suçu soruşturması başlatmıştır”. Hatta Avrupa Konseyi üyesi 46 ülkenin bir araya 
geldiği tarihi zirvede, Türkiye’nin ısrarı sonucu İslam düşmanlığı, mücadele edilmesi 
gereken tehlikeli eğilim olarak metne girmiştir. 3. Avrupa Konseyi Zirvesi Varşova Bil-
dirisi’nin 9. paragrafında: “İslam korkusu ve Yahudi düşmanlığını kapsayacak şekilde  
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özellikle cinsiyet, ırk ve din temelli her türlü hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığı şiddetli bir 
şekilde tel’in ederiz” denerek ilk defa İslam korkusuna yer verilmiştir (Yaman, 2011).

Yaşanan bu islamfobia’nın engellenmesi için “İslam Korkusuna Karşı Çıkma: Hoş-
görü ve Anlayış Eğitimi” konulu seminerde konuşan İranlı ünlü düşünür Prof. Seyyid 
Hüseyin Nasr Osmanlı’yı örnek göstererek, Osmanlı’nın dini azınlıklara gösterdiği hoş-
görünün bugün bile, model alınabilecek düzeyde olduğunu dile getirmiştir. Nasr, “İs-
lam tarihinde bir 1492 veya Auscwitz yoktur. II. Dünya Savaşı sırasında Polonya’daki 
Auscwitz kampında toplanan 15 bine yakın Yahudi, Naziler tarafından öldürülmüştür. 
1492’de ise İspanya’daki Engizisyon zulmünden kaçan Yahudiler Osmanlı topraklarına 
sığınmış ve yıllarca Müslümanlarla barış içinde yaşamıştır. Zulümden kaçan Avrupalı 
Hristiyanlar ve Yahudiler, Osmanlı modelinde hiçbir farklı muamele görmemiştir” şek-
linde sözlerini tamamladığını aktaran Ülker, BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın da İslam 
dünyasının tek bir vücut gibi görülmemesi ve bu yanlışın meydana getirdiği İslam fobi-
sinin bir an önce sona erdirilmesi çağrısına yer vermiştir.

Aynı haberin devamında Georgetown Üniversitesi’nden John Esposito ise Batı 
medyasının Müslümanlara karşı ön yargı oluşturduğuna dikkat çekerek “11 Eylül sal-
dırısından sonra artış gösteren İslam karşıtlığı kolay kolay ortadan kaldırılamayacak. 
1,2 milyar insanı temsil eden İslam’a karşı korkunun ve düşmanlığın giderilmesi için 
Batı'daki medya, akademik ve siyasi çevreler kadar Batı ülkelerinde yaşayanlar dahil 
olmak üzere bütün Müslümanlara büyük görevler düşmektedir” demiştir. Nasr, 2. Dün-
ya Savaşı sırasında Pearl Harbor saldırısı dolayısıyla Hollywood’da pek çok Japon kar-
şıtı film yapılmasına rağmen, Japonların inancı olan Şintoizm karşıtı bir akıma rastlan-
madığını, oysa bazı Müslümanların yaptıklarından dolayı son dönemde İslam’ın hedef 
alındığını dile getirmiştir. Nasr, İslam korkusunun, İslamiyet’in Fransa’dan Çin’e kadar 
bir bölgeyi bir yüzyıl gibi kısa bir sürede kaplamasından sonra, Hristiyan Batı’da dini 
ve politik olarak ortaya çıktığını söylemiştir. Son zamanlarda hafızalarda yatan tarihi 
bilincin yeniden canlandığını kaydeden Nasr, ‘İslam korkusunun sadece bir korkunun 
değil aynı zamanda bir nefretin sonucu olduğunu belirtmiştir (Rabasa, Waxman, Lar-
son, & Marcum, 2004) 

3. Propagandanın Tanımı ve İlgili Bazı Kavramlar

Propaganda, “sosyal psikologların onu tanımlarken yaptıkları gibi, en geniş anla-
mıyla kullanıldığında, yalın olarak tüm iletişimi, eğitimi ve tanıtımı kapsayan fikir ve 
kanaatleri etkilemek amacıyla yapılan bir girişimi ifade eder. Dar anlamıyla ise pro-
paganda, toplumu etkilemek amacıyla simgeler ve semboller aracılığıyla bireylerin ve 
grupların inançlarını, tutumlarını ya da eylemlerini etkileme yönündeki sistemli gay-
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retlerin tümüne verilen ad olmaktadır. Propagandayı değer yüklü tanımlardan arındı-
rılmış, çağdaş bir bağlam çerçevesinde değerlendirmek gerekmektedir. Böylesine bir 
değerlendirme yaparken üç amaca ulaşmayı hedeflemektedir: (1) Propaganda ve ikna 
etme kavramlarının özlü bir incelemesini yapmak, (2) Propagandanın iletişim çalış-
malarının bir alt dalı olarak oynadığı rolü incelemek, (3) Propagandayı tarihsel süreç 
içerisinde ve modern çağda görülen toplumsal, dinsel ve siyasal sistemlerin bir parçası 
olarak tetkik etmek” (Casey, 2008).

Propaganda, bireyler ve gruplar aracılığıyla diğer grupların kanılarını, görüşlerini 
ve davranışlarını iletişim araçlarını kullanarak propagandacının istekleri doğrultusun-
da etkileme, değiştirme veya kontrol altında tutmaya yönelik bilinçli bir davranıştır 
(O’Shaughnessy, 2004). Bir ideolojiyi, düşünceyi, inancı ve benzeri fikri, başkalarına 
tanıtmak, benimsetmek ya da daha ileri giderek, onları kazanmak amacını güden sözlü, 
yazılı, simge, gösteri vb. iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen örgütlü eyleme propagan-
da denir. Çok kapsamlı bir tanım yapılmak istendiğinde, bunun zıddını da göz önünde 
bulundurmak gerekir. Bu bağlamda bir ideoloji, düşünce veya inancı yıkmak; örgütü 
çözmek, sempatizanlarını dağıtmak amacını yine söz, yazı, simge, gösteri ve benzeri 
iletişim araçlarıyla gerçekleştiren örgütlü eyleme de propaganda denilmektedir. Kul-
landığı iletişim araçlarıyla göze ve kulağa yönelik olmakla birlikte, zaman zaman sıra-
lanan araçların dışında ‘zorlama’ ve ‘menfaat sağlama’ yollarından da yararlanıyor ol-
ması, propagandayı entelektüel düzeyde bir eylem türü olmanın ötesine taşımaktadır. 
Bir sapma olarak nitelense bile, bireyler ‘inandırılmak’ yerine; ‘yılgınlığa düşürülmek 
veya menfaat sağlanarak satın alınmak’ suretiyle de kazanılmaktadır. Düşmanını ta-
nımayan, savaşta yenilir. Hem kendisini hem düşmanını tanımayan, savaşta yenildiği 
gibi savaştan sonra da toparlanamaz. Düşmanını tanımayıp kendisini tanıyan, savaştan 
sonra başarıya ulaşabilir. Hem kendisini hem düşmanını tanıyan gücün ise, yenik düş-
me ihtimali yok gibidir. Kendisini tanımayıp düşmanını iyi tanıyan gücün, savaşta yenik 
düşme ihtimali çok yüksektir (Domenach, 1969). 

A. Strateji: “Bir gücün siyasi, askeri, ekonomik ve psikolojik kuvvetlerini istenilen 
alanda kullanma, istenen hedeflerin elde edilmesi için plan yapma sanat ve bilgisidir”.

B. Taktik: “Belirlenen hedef ve strateji doğrultusunda en iyi hareket tarzının sanat 
ve bilgisidir”.

C. Askeri Psikolojik Savaş: “Psikolojik hedef, psikolojik konu belirlendikten sonra 
savaşta veya olağanüstü durumlarda düşman ve dost toplulukların duygularını, düşün-
celerini ve hareketlerini, inançlarını, hayat görüşlerini, savaşın başarısını desteklemek 
üzere, etkili propaganda ve önlemlerin planlanarak kullanılmasıdır”.
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D. Askeri Psikolojik Faaliyet: “Barış halinde iken veya harekât alanı dışındaki 
bölgelerde uygulanan, planlanan, sevk ve idare edilen psikolojik çalışmalardır”.

E. Bilgi Savaşı (Information Warfare): “Bilgisayar çağında habercilerin kurşunla 
öldürülmesi, istihbarat ve komuta merkezinin bomba ile tahribi yerine, düşmanın bil-
gisayarlara girerek enerji şebekesi, telefon sistemi, mali şebeke, ulaştırma tesisleri ve 
akaryakıt ikmal hatlarına taarruz etmesidir. Sosyal hayatı büyük ölçüde tahrip etmek 
hedeflenir”.

F. Elektronik Savaş: “Mikrodalga, FM kanallarını kullanarak düşman askerini et-
kisiz hale getirmek, planlanan hedefe gidişi kolaylaştırmaktır”.

G. Kişilik: “Bireylerin sosyal durumlar karşısındaki özel olan veya olmayan bütün 
duygu, düşünce ve davranış kalıplarıdır”.

H. Güdüler: “İnsanın eylemde bulunmasına neden olan içsel sevk edicilerdir”. 
Bunlar 3’e ayrılmaktadır:

Fizyolojik	güdüler: “Açlık, cinsellik, dinlenme, uyuma, korunma”.

Psikolojik	 güdüler: “Başarma, güvenme, inanma, sevme-sevilme, övme-övülme, 
kontrol duygusu”, mutmain ve müsterih olma, iç huzuru.

Sosyal	güdüler: “Aile sahibi olma, sosyal gelecek, kendini güvende hissetme”.

I. Psikolojik Hedef: “Düşmanda korku, dehşet, ümitsizlik, gelecek kaygısı, yor-
gunluk duyguları uyandırarak onu kendi etkisi altına sokmaktır”.

J. Kitlesel iç Düşman: “Barışta kullanılan bir yöntemdir, işgal edilen bir bölgede 
yasalara saygılı olmayan, ayaklanabilecek grupların potansiyel tehlike ilan edilmesidir. 
Faşizmde, yasalara saygılı olan halk, etnik ve dini gruplar, yönetenler gibi düşünmeyen 
her birey veya grup iç tehdit olarak algılanır. ‘Elma yemek yasaktır’ gibi basit bir yasa 
çıkarılır. Bu yasaya uymayanlar, ‘Devlete karşı geliyor’ diyerek eylem planına alınır. 
ABD’de Komünizmle mücadele döneminde Mc Charty, Almanya’da da Hitler Yahudilere 
karşı kitlesel iç düşman yönetimi kullanmıştır”.

3.1. Propagandanın Tarihi

Kitlelerin ruh halini etkilemek, savaşların kazanılmasında veya kaybedilmesinde, 
barışın sürdürülebilmesinde propagandanın yeri insanlığın ilk yaratılışından ve alda-
nışından itibaren vardır. Propagandanın geçmişi Hz. Adem’in şeytan tarafından yön-
lendirilip kandırılarak yasak meyveyi yemesi ile başlar. Kabilin nefsine yenik düşük 
kardeşini öldürmesiyle devam eder. 



Din Karşıtı Propaganda ve İslamofobi: 11 Eylül Örneği

330

“Propaganda terimi, 1622 yılında, Katolik Kilisesi tarafından oluşturulan Congra-
gatio de Propaganda Fide (İtikati Yayma Cemaati’nden) gelir. O dönemler Galile’nin 
Dünya’nın Güneş’in çevresinde döndüğünü iddia ettiği dönemlerdir. Bu iddia da kilise-
nin yasakladığı temel önermelerden biridir. Galile 1663’te yargılanıp, mahkûm edilir ve 
zorla Dünya’nın Güneş’in çevresinde döndüğü iddiasından da vazgeçirtilir. O dönem-
de kilise haklılığını savunmak için de çeşitli yollara başvurur. Bu yüzden propagan-
da terimi bilimsel olarak yanlışlığı kanıtlanabilecek bir durumu kilisenin savunması 
üzerinden ortaya çıkan bir terimdir”. İfadelerini kullanan Bir, propaganda üzerine ilk 
klasik bilimsel çalışmanın Lasswell tarafından Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Dünya 
Savaşında Propaganda Taktiği (1927) ile yapıldığını” ifade eder. Bir, o çalışmada Las-
swell’in propagandayı “...sadece anlamlı semboller, ya da daha somut ve daha az kusur-
suz konuşursak, öykülerle, söylentilerle, haberlerle, resimlerle ve sosyal iletişimin di-
ğer biçimleriyle düşüncenin denetimini ifade eder” şeklinde tanımladığını belirtmiştir 
(Lasswell, 2015). 

Bir, Lasswell’in propaganda ile iknayı (persuasion) aynı kefeye koyarak “Hem 
reklamcılık hem de halkla ilişkiler propaganda içinde yer alır” dediğini aktarmıştır. 
1958 yılında Roger Brown’ın propaganda ile iknayı birbirinden ayırdığını ifade eden 
Bir, Brown’un “eğer bir kişi ikna çabası olan eylemin ikna edilenden çok ikna edenin 
yararına olduğu yargısına varıyorsa ortada ikna yok propaganda vardır” dediğini ak-
tarır ve şöyle devam eder: “Propaganda ve propaganda eğitiminin en önemli olduğu 
dönem ise ikinci dünya savaşı oldu. ABD özellikle Hitler dönemindeki Goebbels pro-
pagandalarının kendi üzerinde kullanılmasından endişe duydu. 1937’de Propaganda 
Analizi Enstitüsü kuruldu. Özellikle faşist rahip Charles E. Coughlin radyo programında 
30 milyon Amerikalıya her gün faşizm aşılayabilince Propaganda Analizi Enstitüsü’nün 
çalışmaları hızlandı. Enstitü propaganda araçlarını yedi başlık altında özetledi ve bu 
taktiklere çok kolay başlıklar vererek, okullarda çocuklara okutulmasını sağladı”. Bu 
sayede propagandanın daha yaygın kullanılmaya başlandığı düşünülmektedir (O’Sha-
ughnessy, 2004).

“Bilinçli ve sistematik olarak 1622 yılında Papa 15. Gregor Kardinalleri tarafın-
dan Hristiyan dinini yaymak amacıyla kullanıldığı biliniyorsa da Yunan Tiranlarından 
Pisistrate’nin (M.Ö. 600-527)’de, çağdaş anlamda propagandaya benzeyen uygulama-
lar gerçekleştirdiği de bir gerçektir. İnsanların toplu yaşamla birlikte bir lidere ihti-
yaç duymaları, bu liderin kim olacağı ve nasıl seçileceği sorununu da beraberinde ge-
tirmiştir. İşte bu noktada yönetime talip olanlar kendilerine destek toplayabilmek ve 
yönetimi elde tutabilmek amacıyla bir takım propaganda faaliyetlerine girişmişlerdir. 
1622 yılında kurulan dinsel örgüt, Hristiyanlık dinini kitlelere yaymak için siyasal ve 



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

331

dinsel anlamda çalışmalar yapmış ve ilk kez bu çalışmalarda “propaganda” sözcüğü 
kullanılmıştır” (Asna, 1979, s. 249).

Antik Yunan’da Aristofenes tiyatrolarıyla, İskender ve Sezar söylemleriyle, savaşla-
rıyla, Herkül gücüyle; Çiçero gibi hatipler konuşmalarıyla, şehirlere tellallar çıkarmakla 
propaganda yaptırılıyordu. Daha sonra Kilise ve Hristiyanlık, önce dinin yayılmasında, 
sonra belirli odaklarca kontrol altına alınmasında, hatta başka odaklara karşı (Luther) 
mücadele edilmesinde ve haçlı seferlerinde ve son dönemlerinde broşürler, duyurular 
ve bildiriler şeklinde propaganda kullanılmıştır (Casey, 2008). 

Dinsel propagandanın siyasi ve ekonomik emellere ulaşmak amacıyla kullanılma-
sına verilebilecek en güzel örneğin Haçlı Seferleri öncesinde yapılan propaganda faali-
yetleri olduğunu ifade eden Bektaş, Papa II. Urban’ın Haçlıları savaşa davet edişinden 
ve sonrasında gelişen olaylardan Jowett ve O’ Donnell’in ‘Propaganda And Persuasion’ 
adlı eserlerinden alıntı yaparak şöyle bahseder: “Bizans İmparatoru Aleks Komenus, 
egemenliği altındaki topraklara Selçuklular tarafından yapılan ve belirli bir ivme ka-
zanmış olan akınlara karşı Papa II. Urban’a başvurmuş ve ‘Hristiyanlığı’ korumak için 
askeri yardım talep etmişti. Bu başvuru üzerine Papa, Güney Fransa’da gerçekleşecek 
Cleremont Konseyi’nde yapacağı konuşmayı özenli bir biçimde hazırlamıştı. Kendisi, 
konuşma öncesinde önemli bir açıklama yapacağını ilan ederek kalabalık bir dinleyici 
kitlesi yaratılmasını garanti altına almıştı. Toplantının görkemi göz kamaştırıcıydı. Kar-
dinaller, piskoposlar ve asiller göz alıcı elbiseleriyle kilisenin içinde yerlerini almışlar, 
halk toplulukları ise dışarıda toplanmıştı (Peled-Elhanan, 2012).

Dinsel işler halledildikten sonra Urban dışarıya, evvelce bu toplantı için hazırlan-
mış, büyük bir kürsüye çıkmış ve Haçlı Seferini ilan ettiğinde daha konuşmasını ta-
mamlamadan kalabalık içindeki bazı kimseler ‘Deus Volt! Deus Volt! (Bu Allahın Emri-
dir)’ diye bağırmaya bağlamışlardı. Kuşkusuz bunun kendiliğinden oluşan bir tepki mi 
yoksa evvelden planlanmış bir eylem mi olduğunu bilmek olanaklı değildir ama Urban 
fırsatı kaçırmayarak bunun gerçekten ‘Allahın Emri’ olduğunu ilan etmişti. ‘Deus Volt! 
(Allah’ın Emri)’ sloganı kendilerince ‘putperest’ düşmanlara karşı kullanılan bir savaş 
narası haline geldi”. Göksel, Papa II. Urban’nın propaganda amaçlı konuşmasına: “Biz-
leri buraya getiren, sizleri ve tüm inananları tehdit eden ve gerçekleşmesi fazla zaman 
almayacak olan tehlikedir. Kudüs sınırlarından ve Konstantinopolis şehrinden korkunç 
bir haber yayılıyor. Bir lanetlenmiş kavim, Allah’tan tamamen uzaklaşmış bir kavim 
oralardaki Hristiyanların ülkelerini kılıçtan geçirerek, yağma ederek ve yakarak istila 
etti ve nüfuslarını kırdı” diyerek başladığını aktarmaktadır (Göksel, 1994). Bu konuş-
ma tahrik ve iknanın propaganda da ne kadar etkili olduğuna örnek teşkil edebilir (Pe-
led-Elhanan, 2012).
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“Kilise, Ortaçağ olarak adlandırılan döneminde, Haçlı seferlerini organize ederken 
propagandasını ‘inandırmak, korkutmak ve menfaat, saygınlık sağlamak’ gibi her üç 
unsurun üzerine kurmuştur. Avrupalı halk, bunun bir dini görev olduğuna inandırılmış, 
Tanrının ve Kilisenin hışmı/aforozu ile korkutulmuş, yöresel önderler; kontlar, baron-
lar ve krallar daha fazla saygınlık, egemenlik ve zenginlik vaatleriyle satın alınmışlardı. 
Propagandayı toplumların üzerinde sürekli kılan asıl unsur yirminci yüzyılın ideolojik 
mücadeleleri olmuştur denebilir. Nitekim ‘toprak ve barış’ sloganını işleyen Lenin’in 
öncülüğündeki komünizm propagandası Çarlık Rusya’sında milyonlarca asker ve köy-
lüyü etkisi altına almayı başararak, ülkede 1991’de yıkılan Marksist rejimi kurabilmiş-
tir. Nazizm ise, Hitler’in önderliğinde ‘Tek ülke, tek millet, tek önder’ sloganını işleyen 
‘En büyük Almanya’ parolasını tekrarlayan propagandası ile önce iktidarı ele geçirmiş, 
daha sonra ülkeleri ikinci dünya savaşına sürüklemiştir. Naziler, propagandayı taktik 
ve stratejik silah olarak kullanmışlardır. Öyle ki 1943–45 arasında ‘Nazi propaganda 
makinesi’ deyimi ün kazanmıştır” (Brown, 1994). 

Bilginin daha geniş alanda yayılması ve toplumun her düzeyindeki fikirlerin çeşitlili-
ğini geliştirme ve yayma özgürlüğü, birbirine yakın cereyan eden iki tarihi olayla yeni bir 
döneme girmiştir diyen Brown, bu olayların ilkini 1454 yılında seyyar baskı makinesinin 
icadı, ikincisini ise sonraki yüzyılda meydana gelen Reform hareketleri olarak belirtmiş-
tir. “Bunlardan ilki, fikirlerin ve gerçeklere ilişkin bilgilerin daha önceki dönemlere oran-
la büyük bir hız ve genişlikte yayılmasını teknik olarak mümkün kıldı. Bununla birlikte 
matbaa, zorunlu eğitim başlayıncaya kadar etkisini tam gösteremedi. Reformun etkisi 
ise, reformcuların kendilerinin de tümüyle tahmin edemediği etkide büyük oldu. Aslın-
da reformcuların çoğu da kendilerinden öncekiler gibi bağnaz ve hoşgörüsüzdü. Reform 
kiliseyi zayıflattı ve gücünü de azalttı. Fakat Protestanlar İncil okuma alışkanlığını yay-
gınlaştırarak okur-yazarlığı teşvik ettiler ve Marthin Luther, John Knox gibi reformcular 
eğitim sistemlerinin kurulmasında büyük ölçüde pay sahibi oldular” (Brown, 1994). Bu 
örnek basının propagandaya katkısına örnek teşkil edebilir.

“1450′de matbaanın icadı ile psikolojik savaşta amaçlar farklılaştı. Yakıp yıkma ve 
öldürmeyle hedeflenen, basın yolu ile elde edilmeye başlandı. Yazılı propagandayı en 
iyi kullanan lider, Hitler’di. Savaş öncesi evlenen her çifte, “Kavgam” isimli kitabını he-
diye ediyordu. Beş milyon adet basılıp dağıtıldığı söylenen bu kitapla halk, Alman ırkı-
nın üstün olduğuna, üstün ve güçlünün hâkim olabilmesi için zayıf olanı yok etmesi ge-
rektiğine inandırıldı. Bu fikirde argüman olarak Darwin’in biyolojideki tezi kullanıldı. 
Nazizm doktrinini geliştirerek halkını savaşa hazırladı. Psikolojik savaş yöntemi olarak 
I. ve II. Dünya Savaşlarında en çok, havadan ve yerden atılan beyannameler kullanıldı” 
(Domenach, 1969).
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Siyasal propaganda gerçek anlamıyla Fransız Devrimi’nden sonra başlamıştır di-
yen Domenach ilk propaganda söylevinin, ilk propaganda görevlilerinin devrim komi-
te, kulüp ve meclislerinden çıktılarını ifade ederek “ilk propaganda savaşına ve ilk sa-
vaş propagandasına da bunlar girişmişti” (Domenach, 1969) demiştir.

“Çağdaş Batı medeniyeti geliştikçe, ekonomik ve siyasal iktidar savaşındaki rakip-
lerin yaydıkları görüşleri eleştirme ve kendi görüşlerini yayma çalışmaları toplumsal 
çatışma sürecinin bir parçası haline gelmiştir. l7. yüzyılın sonunda ve l8. yüzyılda mey-
dana gelen devrimlerde ise yoğun bir propaganda faaliyeti gözlemlenmiştir (Casey, 
2008). 

19. yüz yılda gerçekleşen Pearl Harbor baskınını savaş açmak için değerlendiren 
ABD 11 Eylülde de iddia edildiği gibi II. Dünya Savaşı’nda Japonların Pearl Harbor 
baskını sırasında kasten tedbir alınmaması ve karşı koyulmamasını, ABD kamuoyuna 
savaşa girme olayını onaylatmak olarak yorumlayanlar vardır. Eğer kamuoyu destek-
lemezse kamuoyunun desteklemediği Vietnam, Somali örneklerinde olduğu gibi, ABD 
başarılı olamadığının bilincinde olduğu için kamuoyundan destek almak için propa-
ganda yapmıştır (Twomey, 2016).

Tarhan’a göre, tarihimizde ecdadımız propagandayı şöyle kullanmıştır: “Osman-
lılar ise Moğollar gibi gözdağı verme yerine fethettikleri yerlerin halkına hoşgörü ile 
yaklaşarak, onları rahat ettirecekleri propagandasını yaparlardı. Bunun için fethetmeyi 
planladıkları bölgelere önceden dervişler ve tüccarlar gönderirlerdi. Benzer uygulama 
İslam dininin yayılması yöntemidir. Yavuz Selim’in, Çaldıran’a giderken askerler ara-
sında huzursuzluk çıkması üzerine ‘isteyen karılarının yanına dönebilir’ demesi Yeni-
çerinin ruh halini etkileyerek” propagandanın başarısını göstermiştir (Tarhan, 2013).

Tarhan’a göre cumhuriyet tarihinde de propaganda kullanılmıştır. “Türkiye Cum-
huriyeti tarihinde ise Atatürk’ün savaş sonrası, toplumu yapılandırma projesini uygu-
larken halkın, çok sevdiği Fevzi Çakmak Paşayı hiç yanından ayırmaması, onun dindar 
kimliğinden yararlanması örnek olarak gösterilebilir. Atatürk, Fevzi Paşa geldiğinde 
ayağa kalkar, onun dindarlığına saygı duyar, sofradan içkileri kaldırtarak” kamuoyunu 
etkilerdi. Bu ve benzeri propagandalar sayesinde liderlerin halkların saygısını kazan-
dığı düşünebilir (Tarhan, 2013).

3.2. Propaganda ve Psikolojik Savaşın Stratejik Amaçları

Propagandanın amacı, “propagandayı yapana doğrudan veya dolaylı fayda sağ-
lamasıdır” diyen Tarhan, bununla birlikte, propaganda ile hasım grubu ekonomik ve 
politik yalnızlığa itmenin amaçlandığını ifade eder. “Bir savaşta nihai zafer, düşmanın 
yenilgiyi kabulüne bağlıdır. Yenilgiyi kabul etmeyen düşman, ileride tekrar sorun oluş-
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turacaktır. Düşmanın moral gücü olan maneviyatının çökmesi ancak propaganda ve 
psikolojik savaş yöntemi olan propaganda ile mümkündür” diye ifade etmektedir (Tar-
han, 2013).

“Propagandanın amacı belirli bir hedef kitle içerisinde belirli bir durum ya da du-
rumlar yaratmaktır. Bu nedenle propaganda, önceden tasarlanmış bir amaca ulaşmak 
için yapılan bir iletişim girişimidir. Arzulanan durum kavramsal, bilişimsel, davranışsal 
ya da bunların her üçünü de kapsayacak nitelikte olabilir” (Bektaş, 1996).

“Propagandanın tüm tanımlarında ortak olan husus; propagandanın en temel gö-
revinin insan düşüncelerini her türlü imkândan yararlanarak etkileme olgusudur. Bu 
yapılırken kişinin serbest iradesini kullanarak bir karara varması büyük ölçüde etkile-
nirken bireye verilmesi istenilen düşünce şekli otomatik olarak bilinçaltına yerleştiril-
mektedir” (Göksel, 1994, s. 40). 

“Propaganda yoluyla yayılan fikir ve inançlar insan fikir ve davranışlarına çevril-
mekte; propaganda bunları değiştirmeye, gerekiyorsa kuvvetlendirmeye çalışmakta-
dır (Tortop, 1998, s. 8).

Propagandanın örgüt, tema ve hedef kitle olmak üzere üç unsuru vardır. Tesirli 
bir propaganda da bu üç unsurun ve kullandığı araçların niteliğine göre şu özelliklerin 
bulunması istenir (O’Shaughnessy, 2004): 

A. Kitle ve bireylerin mutluluk ve ihtiyacına yönelmelidir.

B. Zamanlamayı ve ortamı sağlıklı belirlemelidir.

C. Hedef kitlenin ruhi ve maddi yapısını, geleneklerini, yöneliş zaaflarını; tüm özel-
liklerini iyi tespit etmelidir.

D. Karşıtlarını çoğaltıcı değil, en aza indirgemelidir.

E. Karşıt propaganda veya malzemeyi çürütebilmelidir.

F. Sık sık tekrarlanmalı, şayia haline gelebilmelidir.

G. İtibarlı, saygın ve hedef kitlenin kendinden saydığı kişi ve kişilerce seslendiril-
melidir.

H. Gerçek haberlere dayanarak inandırıcılığını yükseltmelidir.

I. Gruplaşmaya ve dayanışmaya yönelme ihtiyacı doğurmalıdır.

J. Kendi aleyhine haber ve oluşumları örtmeye, unutturmaya, gözden kaçırmaya 
veya yalanlamaya muktedir olmalıdır.

K. Kullanacağı araçları, yerini, sıralamasını, baştan planlamalıdır. 

Lasswel’e göre propagandanın dört temel hedefi vardır: Düşmana karşı nefret 
uyandırmak, müttefiklerle dostluğu korumak, tarafsızlarla dostluğu korumak, eğer 
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mümkünse iş birliği sağlamak ve düşmanın moralini bozmak. Bilginin en büyük güç 
olarak kullanılacağı gelecekte, psikolojik savaşın amaçlarının daha büyük önem taşı-
dığını, bu savaşın stratejik amaçlarını kavramanın çok önemli olduğunu ifade ederek 
propagandanın amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamıştır (Lasswell, 2015)

A. Düşmanın siyasi, ekonomik, sosyal ve moral bakımından zayıflığı istismar edile-
rek onun savaş gücünü zayıflatmak,

B. Kurtarılan bölgeleri teşkilatlandırıp kontrolü kolaylaştırmak,

C. Düşmanın tam yenilgisini sağlamak için, düşünceler, heyecanlar, eğilimler ve 
davranışlar üzerine ısrarlı etkiler yaparak; direnişi ve savaş azmini kırmak, morali 
bozarak manevi çöküntüye uğratmak ve korku duygusu uyandırarak cesaretlerini kır-
maktır” (Tarhan, 2013).

Tarhan’a göre propaganda ve psikolojik savaşın beş taktik hedefi vardır: Tarhan 
bunları aşağıdaki gibi açıklamıştır (Tarhan, 2013):

A. “Psikolojik savaş ve propagandayı millete, halka yönelterek toplumda itaat duy-
gusunu arttırmak, korku duygusunu uyandırarak doğabilecek tepkileri önlemek amaç-
lanır. Barış şartlarında düşman hedeflerine yöneltilen propaganda ve psikolojik savaşa 
‘soğuk savaş’ denilir. Nitekim yaşanan soğuk savaşlarla Rus toplumu, Batı değerlerine 
karşı sempati duymaya başladı. Kendine olan güveni azaldı. Çernobil gibi olaylar abar-
tılmak suretiyle kamuoyunun sisteme olan bağlılığı zayıflatıldı. Soğuk savaş; yoğun 
film, radyo ve diğer basının yaptığı propagandaların etkisi ile Sovyetler toplumunda 
amacına ulaşmış oldu. Bu, silaha başvurmadan kazanılan bir savaştı”.

B. “Uluslararası kamuoyuna yöneltilen bir psikolojik savaş ve propaganda örneği 
vardır. Yunanistan’ın Türkiye’ye uyguladığı, ABD’nin de İran ve Sudan’a uyguladığı bir 
yöntemdir bu. Hedef olarak seçilen ülke, ekonomik ve politik olarak yalnızlığa itilir”.

C. “Halkla yönetimin arasını açarak güvensizlik oluşturmak. Burada çatışma çıkar-
mak hedeflenir. 2002 yılında Irak toplumu yönetime karşı tepkilendirilmeye uğraşıl-
dığı halde, bundan 2007’e kadar sonuç alınamamıştır”. Turuncu devrimler bu taktiğe 
örnek olarak gösterilebilir.

D. “Komutanları yanıltmak, savaşta komuta katının yanlış karar vermesini sağ-
lamak işidir. Yanlış bilgilendirilmiş komuta kademesi elindeki veriler sebebiyle yan-
lış karar verecektir. Körfez savaşında Irak, Kuveyt’i denizden işgal etmesi gerektiğine 
inandırıldı. Iraklı komutanlar bu sebeple 125 bin askeri denizde bağladılar. Bu durum 
CNN haberleri ile sağlandı. DBS sayısal yayın uydusu ile bu propaganda yoğun şekilde 
yapıldı”.
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“Barış şartlarında dost ülkenin iç düşmanına yöneltilen bir propaganda ve psiko-
lojik savaş veya psikolojik faaliyet örneğini de Türkiye yaşadı. Türkiye’de komutan-
ların hassasiyetleri hesaba katılıp yanlış bilgilendirildi. Dini siyasallaştırmış görünen 
gruplar abartılarak sunuldu ve toplumun dini değerlerini değiştirme, toplumu eğitme, 
inançlarına göre yaşamayı kısıtlatma gibi kararlar aldırıldı. Böylece din istismarının 
istismarı yapılmış oldu”. 2007 Haziran ayında ise pkk tarafından Tunceli’de bir kara-
kol bombalanarak Türkiye sınır ötesi harekata zorlandı. Bu sebepten dolayı, operasyon 
Türkiye’nin beklendiği bir savaşa girmesine sebep olacak bir propaganda halinde su-
nularak tedbirli olunması önerildi.

E. “Kültür ihracı yoluyla yapılan propaganda ve psikolojik savaşın örneğini bugün 
bütün dünya yaşıyor. Birçok kültürler yok olmak üzereyken Amerika kültürü dünya-
da tek kültür olma yolunda. Hollywood yapımı filmler, blucin, kola ve fast foodlarda 
insanların yüzyıllara dayanan kültürel dokuları, yaşama biçimleri ve damak zevkleri 
değiştirilmeye çalışılıyor. Fransa ve İtalya bu durumun farkında olan ülkeler olarak İn-
gilizceyi günlük yaşamda kullanmıyor, kendi mutfak, sanat ve dillerini böyle koruyabil-
mektedir”.

“Kendilerine güveni az, eksiklik duygusu içerisinde yaşayan toplumlar, propagan-
da edilen kültürü kabul etmek için para harcamaya başlarlar. Zorlayarak değil, sempa-
tik şekilde uygulanan bu yöntem yavaş yavaş sonuç verir”.

4. Metodoloji

Bu araştırma, şu anda ya da geçmişte var olan bir durumu, olduğu gibi tasvir ede-
rek, mevcut durum ve şartları olduğu gibi ortaya koyan, tarama modeli kapsamında 
hazırlanmış bir çalışmadır. İlişkisel tarama modeli ise iki ya da daha fazla değişken 
arasındaki ilişkinin derecesini belirler3. 

Betimsel ve ortaya çıkarıcı tarama modellerlinden ilişkisel tarama modeli kullanı-
lan bu araştırmada modele uygun olarak cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, ekonomik gelir, 
en sık takip edilen haber alma organı, en sık takip edilen program/yayın türü, dini bilgi 
düzeyi, öznel dindarlık algısı, dini bir gruba/cemaate mensubiyet, din ile ilgili bilgilerin 
öğrenildiği kaynak, 11 Eylül sonrasında gerçekleşen propagandanın anlamı, dini duy-
gulara etkisi ve son dönemde yaşanan önemli değişikliklerle algılanan propaganda (11 
Eylül sonrasında yaşanan din karşıtı propaganda) ve dini değişim aralarındaki ilişkiler 
ve bazı farklılıklar incelenmektedir.

3 Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Bilim Yayınları, 1986, s.80-81.
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5. Bulgular

Demografik Özellikler ve Dini Değişimle İlgili Sonuçlar

Dini değişim ölçeğinin tüm boyutlarında, ölçek parametrelerine göre, dinle ilgili 
tutum ve davranışların değişimi, dini eğilim sergilemektedir. Kanaatleri ifade eden bu 
bulgu ve sonuçlardan, deneklerin 5 yıl öncesine göre kendilerini daha dindar gördük-
leri anlaşılabilir.

Cinsiyet ve Dini Değişim

Dinle ilgili tutum ve davranışlardaki değişim, cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Dini 
değişim ölçeğinin sosyal etki boyutuna giren tutum ve davranışlardaki değişim; sosyal 
hayattaki dış görünüm, giyim, tesettür, makyaj, sünnet sakal konusunu kapsamaktadır. 
Erkeklerin bu boyuta giren tutum ve davranışlarının değişimiyle ilgili kanaatlerinin, 
kadınlara göre daha yoğun dini eğilim gösterdiği anlaşılmaktadır. Erkeklerin kadınlara 
oranla dinin lehine daha yoğun dini eğilim tutumu sergilemesinin sebebi, sosyal ha-
yatta daha etkin olmalarından kaynaklanabilir. Dini değişimin inanç, etki, bilgi, ibadet, 
iktisadi etki boyutlarına giren tutum ve davranışlardaki değişim de ise kadınların ve 
erkeklerin benzer özellikler taşıdıkları söylenebilir.

Yaş ve Dini Değişim

40 yaş ve üstü grup diğer yaş gruplarına göre daha yoğun dini eğilim sergilediği 
kanaatindedir. Dini değişimin etki, bilgi, ibadet boyutlarına giren tutum ve davranış-
larla ilgili değişim hakkındaki kanaatlerinden, dinin etkisine daha çok girdikleri, dini 
bilgilerini daha çok arttırdıkları, ibadetlerini daha sık eda ettikleri anlaşılabilir. 

Bununla beraber 20 yaş ve öncesi grubun, dini değişimin inanç boyutunda en yo-
ğun dini eğilimi sergiledikleri görülmektedir. Soyut işlemler dönemine girmek, idea-
lizm ve dinle yeni tanışmak, gencin, dini eğiliminin yoğunlaşmasına sebep olabilir. En 
seyrek dini eğilim sergileyen grubun ise 21-39 yaş arası olduğu söylenebilir. Özetle 
genç ve yaşlıların orta yaş grubuna göre daha çok dini eğilim sergiledikleri kanaatinde 
oldukları görülmüştür.

Eğitim Düzeyi ve Dini Değişim 

Eğitim düzeyine göre dini değişimde farklılaşmalar vardır. İlkokul mezunlarının, 
daha üst eğitim kurumlarından mezun olanlara göre dini bilgilerini ve inançlarını art-
tırarak dinden daha çok etkilendiği söylenebilir. Ortaokul mezunlarının ibadetlerini 
daha sık eda ettikleri, lise mezunlarının ise dinin sosyal etkisine daha çok girdikle-
ri anlaşılmaktadır. Lisansüstü eğitim mezunlarının, dinin iktisadi ilkelerini daha çok 
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benimsediği gözlenmiştir. Tüm gruplar en yüksek grup ortalamalarıyla dini bilgilerini 
arttırdıkları kanaatindedirler. Genel olarak; eğitim düzeyi düştükçe dini eğilimin yo-
ğunlaşmakta olduğu söylenebilir.

Ekonomik Düzey ve Dini Değişim

Araştırmada, gelir durumunun dinle ilgili tutum ve davranışlardaki değişimi et-
kilediği tespit edilmiştir. Dinden en çok orta düzey ekonomik gelir seviyesine sahip 
olanların etkilendiği görülmüştür. Yüksek ekonomik gelire sahip olanların ise düşük 
ekonomik gelire sahip olanlara göre dinden daha çok etkilendikleri görülmüştür. 

Orta düzey gelir grubunun diğer gelir gruplarına göre daha yoğun dini eğilim gös-
termesinin sebebi zenginlerin kibir; fakirlerin de suçlama yüzünden dine mesafeli dur-
maları olabilir. Orta gelir düzeyine sahip olanların daha yoğun dini eğilim sergilemeleri 
ise şükür ve dua arasında bulunmalarından kaynaklanabilir.

5.1. Kişisel özellikler ve dini değişimle ilgili sonuçlar

Takip Edilen Haber Alma Organı ve Dini Değişim 

Haber alma organı olarak radyoyu tercih eden bireylerin, dinle ilgili tutum ve dav-
ranışlarındaki değişim daha yoğun dini eğilim göstermektedir. Radyo dinleyicilerinin 
genel olarak takip etmeyi tercih ettikleri bir frekans olması bu sonuçta önemli rol oy-
nayabilir. Gazetenin de aynı sebepten dolayı radyodan sonra dini eğilimin en yoğun 
görüldüğü haber alma organı olduğu düşünülebilir. 

Takip Edilen Program Türü ve Dini Değişim 

Program kategorisinden, dini program türünü en sık takip edenlerin, dinle ilgili 
tutum ve davranışlarındaki değişim daha yoğun dini eğilim göstermektedir. Burada da 
kişinin tercihinin kendi dindarlığını etkilediği görülmektedir. 

Bu sonuç insanın başına gelenlerin kendi elleriyle yaptıklarından kaynaklandığını 
hatırlatabilir4.

Dini Bilgi Düzeyi ve Dini Değişim 

Dini bilgi seviyesi düşük olanların, dinle ilgili tutum ve davranışlarındaki değişim 
daha yoğun dini eğilim sergilemektedir. Dini bilgi seviyesi düştükçe dini eğilim yoğun-
laşmış, dini bilgi yükseldikçe dini eğilim daha seyrek görülmüştür. Bu sonuç, dini bilgi 
seviyesi düşük olanların, dini bilgilerini ve yaşayışlarını hızla arttırdıklarını gösterebilir. 

4 Kur’an-ı Kerim, Şura Suresi, Ayet 30.
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Ayrıca, dini bilgi seviyesini yüksek olarak ifade edenlerin, gerçekten din konusun-
da çok bilgili oldukları ve dini bilgi artışı olarak niteledikleri bilgi kümesinin muhte-
viyatının çok fazla bilgi içermesi, bu gruptakilerin dini bilgilerini daha az arttırdıkları 
kanaatinde olmalarına sebep olabilir. Gene aynı şekilde dini bilgi seviyesi yüksek olan-
ların dinle ilgili tutum ve davranışlarındaki dini eğilimin diğer gruplara nazaran daha 
seyrek görülmesinin sebebi, bu kişilerin dini bildikleri kadar da yaşadıkları kanaatinde 
bulunmaları olabilir.

Öznel Dindarlık Algısı ve Dini Değişim 

Araştırma örneklemi çerçevesince, bireylerin öznel dindarlık algısı arttıkça din-
le ilgili tutum ve davranışlarındaki dini değişim, daha yoğun dini eğilim sergilemiştir. 
Öznel dindarlık algısı azaldıkça da dini eğilimin daha seyrekleştiği görülmüştür. Öznel 
dindarlık algısı arttıkça sanılanın aksine dinle ilgili tutum ve davranışların değişiminde 
daha yoğun dini eğilim görülmesinin sebebi, dinle ilgili tutum ve davranışlar, dini eği-
lim gösterdikçe öznel dindarlık algısının da artması olabilir.

Cemaate/Görüşe/Gruba Mensubiyet, Dinin Öğrenildiği Kaynak ve Dini 
Değişim 

Dini bir gruba mensubiyetin; dinle ilgili tutum ve davranışlardaki değişimde, men-
sup olanların lehine rol oynadığı görülebilir. Aynı zamanda dinin, mensubiyet çerçe-
vesinde öğrenilmesi de, dinle ilgili tutum ve davranışların değişimindeki dini eğilimi 
yoğunlaştırabilir. 

İnsan kelimesinin kökünde olan ‘üns’iyetin (yakınlık), fıtri bir olgu olması, mensu-
biyetin dindarlaşmaya sağladığı katkıyı açıklayabilir. Bundan dolayı din ile ilgili birçok 
tutum ve davranışın mensubiyetle ilgili olduğu düşünülmektedir.

11 Eylül’ün Nasıl Anlamlandırıldığı; 11 Eylül Sonrasında Yapılan Propagan-
danın Dini Duygulara Etkisi ve Dini Değişim 

11 Eylül sonrasında yaşanan din karşıtı propagandaya maruz kalanlardan, propa-
gandayı haçlı seferi olarak algılayanların ve çok rencide olanların, dinle ilgili tutum ve 
davranışlarındaki değişim daha yoğun dini eğilim göstermektedir. 

Bu sonuç, 11 Eylül sonrasında maruz kalınan propagandayı haçlı seferi olarak an-
lamlandıranların ve bu propagandadan dini duyguları rencide olanların, içe kapanıp 
dindarlıklarını daha yoğun yaşadıklarını, musibetlerden kurtulmak için dualar ettik-
lerini, din adına daha çok çalışmaya motive olduklarını ve partikülarizm yaparak daha 
fazla dini eğilim sergilediklerini düşündürebilmektedir. 
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Bununla beraber, maruz kalınan din karşıtı propagandaya direnç gösterenlerin 
dini kimliklerini daha da güçlendirerek, dini savunmacı bir yaklaşımla daha yoğun dini 
eğilim sergilemesi, savunmacı dindarlığa bir örnek olarak gösterilebilir.

5.2. Demografik ve kişisel özelliklerle ilgili sonuçlar

Cinsiyet ve Mensubiyet 

Erkeklerin, kadınlara göre herhangi bir cemaate/tarikata/görüşe daha çok men-
sup oldukları görülmektedir. 

Erkeklerin, Türk toplumunda daha sosyal olması ve ev dışındaki işlerle daha çok 
ilgilenmesi neticesinde, erkeklerin daha çok mensubiyeti tercih ettikleri düşünülmek-
tedir.

Propaganda ve Dini Değişimle İlgili Sonuçlar 

Dini değişimin iktisadi etki ve sosyal etki alt boyutuna giren tutum ve davranış-
lardaki değişim ile din karşıtı propaganda arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler ol-
duğu görülmüştür. Propaganda arttıkça, dini değişimin dindarlık lehine yoğunlaştığı 
görülmektedir. Başka bir ifade ile din karşıtı propaganda arttıkça dinle ilgili tutum ve 
davranışlardaki değişimin daha yoğun dini eğilim gösterdiği söylenebilir. 

Bu sonuçtan, maruz kalınan din karşıtı propagandanın şiddeti ne kadar artarsa, 
savunmacı dindarlığın o kadar artacağı, dinle ilgili tutum ve davranışların değişimin-
deki dini eğilimin daha yoğunlaşacağı, propagandanın ters tepebileceği için propagan-
distin hedefine ulaşamayacağı anlaşılabilir.

Sonuç

Dinle ilgili tutum ve davranışlardaki değişim ve propaganda birbiriyle ilişkili kav-
ramlardır. Din, insana varoluş amacını açıklar, hayatın anlamı hakkındaki soruları ce-
vaplar, insana huzur verir ve kalbin mutmain olmasını sağlar. Din, insanı varoluşsal 
boşluklardan korur; insana iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar. Böylece din, insan ve 
toplum hayatında karmaşa oluşmasını engeller. Din, bireyin hayatını kuşatır, hayatın 
tüm alanlarına hitap ederek etkili olur. Dindarlık, dini kurallara uymayı gerektirirken; 
dinden uzaklaşmak, kuralsızlık doğurabilir. Dolayısıyla dinin, toplumda koruyucu ve 
onarıcı bir unsur olduğu düşünülebilir. 

Bir toplumun dine olan inancı zayıflatılarak, insanların tutum ve davranışları şe-
killendirilebilir. Dini zayıflatmak için kullanılan en önemli araçlardan birisi ise pro-
pagandadır. Din karşıtı propaganda, dini etkilerken, din de propagandanın etkisini 
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kırabilmekte hatta dinin lehine çevirebilmektedir. Başka bir ifade ile propagandist, 
propagandasıyla, savunmacı dindarlığı geliştirebilir, planlamadığı bir sonuç alabilir. 
Araştırmada yanıtı aranan problemler için yapılan analizler neticesinde, varılan sonuç-
lar aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Alınan bu sonuçlar neticesinde, deneklerin kendilerini 5 yıl öncesine göre daha 
dindar gördüklerine dair kanaatlerinden anlaşıldığı kadarıyla, Türkiye’deki Müslüman-
ların dinle ilgili tutum ve davranışlarındaki değişimin, 5 yıldan bu yana, dini eğilim ser-
giledikleri anlaşılabilir. Ayrıca din karşıtı herhangi bir propaganda algılayan bireylerin, 
savunmacı dindarlıklarını geliştirerek, daha yoğun dini eğilim sergilediği görülebilir. 

Tüm dünyada ve Türkiye’de yapılan din karşıtı propagandanın maksadına ulaşa-
madığı, aksine Müslüman kimliğinin daha çok sahiplenilmesine, İslam dinin daha çok 
benimsenmesine katkı sağladığı düşünülmektedir. 

Özetle; din karşıtı propagandanın, bireylerin daha yoğun dini eğilim sergilemesine 
sebep olduğu düşünülmektedir.

Öneriler

Din karşıtı propagandanın etkilerini azaltmak ve bu propagandayı dinin lehine 
çevirmek için din çok etkili bir faktördür. Din karşıtı iç-dış propagandaların olumsuz 
etkilerini azaltmak mümkündür. Bu anlamda yapılacak din eğitiminde, bireyin ve top-
lumun özgüvenini, barışını güçlendirecek dini bilgi ve beceriler kazandırılmalıdır. 

Bir dine veya dini gruba/cemaate vs mensup olmak, doğru dini bilgi ve becerile-
ri mensubiyet çerçevesinde kazanmak, eğitim düzeyini arttırmak, ekonomik seviyeyi 
orta düzeyde tutmaya çalışmak (zenginlerin infak ederek, fakirlerin daha iyi iş çıka-
rarak), haber alma organı olarak radyoyu tercih etmek, dini içerikli programları takip 
etmek, öznel dindarlık algısının yüksek tutmak, propaganda saldırısı algılandığında 
savunmacı dindarlığı geliştirmek gibi olgusal durumlar din karşıtı propagandaların 
etkisini kırarak, dini tutum ve davranışların dini eğilimini güçlendirebilir. Dolayısıyla 
bu hususlarda yapılacak yorum ve değerlendirmelerde dikkatli olmak gerekir. Bireyle-
rin, yukarıda bahsedilen faktörlere dikkat etmeleri durumunda, kendilerine yöneltilen 
propagandayı daha iyi anlayacağı ve gerekli, tedbirleri alacağı düşünülmektedir. Ayrıca 
bu çalışmanın sınırları dahilinde elde edilen bilgi ve sonuçlar dikkate alınarak yeni ve 
daha kapsamlı araştırmalar yapılmalıdır.

Alanında ilk olan bu çalışmanın yapılacak araştırmalara katkı sağlamasını ve geniş 
kapsamlı yeni çalışmalarla, konunun daha anlaşılır hale getirilmesini temenni ederim. 
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Kur’ân-ı Kerim Bağlamında İslamofobi
Mehmet DEMİRCİ1

1. Giriş

İslamofobi, “İslam” kelimesiyle Yunanca’daki “phobos” kelimelerinin terkibinden 
oluşan modern bir ifadedir (Karslı, 2013: 80). İslâm’a ve Müslümanlara karşı üretilen 
korku kapsamında husumeti çağrıştıran İslamofobi, başta Batı olmak üzere dünyanın 
birçok yerinde İslam düşmanlığını belirtmek üzere başvurulan bir kavram olmuştur 
(Bodur, 2017: 71).

Aslında İslamofobi, kökü eskilere dayanan bir korkuyu ifade etmek üzere üretil-
miş yeni bir kelimedir. Çünkü İslamofobik tutumların geçmişi İslam dinin başlangıcına 
kadar gitmektedir. İslam’ın doğuşu ile birlikte onun muhaliflerinde İslam dinine kar-
şı düşmanlık ve saldırganlık içeren eylemler olarak kendisini göstermeye başlamıştır 
(Karslı, 2013: 80-81).

“Kur’an-ı Kerim Bağlamında İslamofobi” isimli bu tebliğde kökeni bundan 1400 
küsur yıl öncesine dayanan İslamofobinin Kur’an’daki işaretlerine dikkat çekmeye ça-
lışacağız. Kur’an-ı Kerim’de söz konusu korku ve düşmanlığın ipuçlarını gösteren bazı 
işaretler ve bir dizi ayet-i kerime mevcuttur. Ayetler mealen şöyledir: 

“O	Allah	ki,	Peygamberini	hidâyet	kanunu	ve	hak	dini	ile	gönderdi.	Onu	bütün	dinle-
rin	üstüne	galip	kılmak	için,	müşrikler	bunu	hiç	arzu	etmeseler	de.” Bu mealdeki ayetler 
Tevbe suresinin 32., Saf suresinin 8. ve Fetih suresinin 28. ayetlerinde tekrar edilmek-
tedir. Bu surelerde o dönemdeki İslam düşmanlarının hidayet nurunun yayılmasından 
ve Hakk’ın dininin üstün gelmesinden duydukları rahatsızlık, açık bir şekilde dile geti-
rilmektedir. Ayetlerde buna ilaveten, İslam’a muhalif olanların bütün rahatsızlıklarına, 
nefretlerine ve engelleme çabalarına rağmen, Yüce Allah’ın dinini bütün dinlere üstün 
kılacağı vaat edilmektedir.

1 Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, hmehmetdemirci@hotmail.com



Kur’ân-ı Kerim Bağlamında İslamofobi

344

İslam dininin üstün geleceğinden söz eden ayetler grubunda yer alan bazı ifade-
ler konumuz açısından dikkat çekicidir: “Hak dini”, “hidayet”, “Kur’an” ve “Peygamber”. 
Kur’an-ı Kerim de bu kavramları gündeme getirerek Hakk’ın dininin üstün gelecek ol-
masından hoşlanmayanların birtakım faaliyetler içinde bulunduklarına ve bulunacak-
larına işaret etmiştir. İşte tarih boyunca bu büyük gerçeği örtmeye yönelik faaliyetlerin 
adı bugünün tabiriyle İslamofobi olarak karşımıza çıkmıştır.

İslamofobi konusunun Kur’an-ı Kerim bağlamında ele alınmasında iki hareket 
noktası bulunmaktadır.

Birincisi: Yüce Allah tarafından gönderilmiş olan bu aziz Kitap, insanlığın geçmişi-
ne ve geleceğine hidayet nuruyla ışık tutan bir özelliğe sahiptir. Bu yönüyle onun nuru 
zamanı ve mekânı aşar. Bu nurla o, geçmişi de anlatır geleceği de gösterir; bugünü tas-
vir ederken yarını da anlatır (Yazır, 2009: 297). Bu özelliği sebebiyle Kur’an, insanlığın 
ve Müslümanların her dönemdeki sorunlarına ışık tutmaya devam edecektir. Dolayı-
sıyla Kur’an, günümüzde İslamofobi olarak çıkan problemin kökenlerine de ışık tuta-
cak bir nitelikte bir Kitaptır. 

İkincisi: Adına İslamofobi denilen ve insanları korkutup yıldırarak İslam dinine 
karşı bir ön yargı oluşturmayı amaçlayan bu kavram, aslında büyük bir gerçeği örtme-
ye yönelik olarak geliştirilmiştir. Bu büyük gerçek, Kur’an-ı Kerim’de “Hak dini” veya 
“Hakk’ın dini” olarak takdim edilir. Kur’an-ı Kerim’e göre İslam dininin en önemli özel-
liği, gerçek olması, gerçeğe ve hakka dayanmasıdır. Bu özellik onun yalnızca gerçeği 
ve doğruyu temsil ettiğini göstermekle kalmaz, ihtiva ettiği prensipler sayesinde onu 
diğer bütün dinlere karşı da üstün ve güçlü kılar.

Bu noktada İslam dini ile yolu kesişen diğer din mensuplarından beklenen dav-
ranış, onu öncelikle aklın yol göstericiliği çerçevesinde değerlendirmeleridir. Ancak 
tarihte ve günümüzde durum, maalesef her zaman beklendiği gibi olmamış, çeşitli ön 
yargılar ve olumsuz propagandalar zaman zaman gerçeğin önüne geçmiştir.  

Gerçekten uzaklaşmış kişiler ve onların olumsuz propagandasından etkilenen bazı 
çevreler, aklı ve vicdanı esas alarak tutum belirlemek yerine korku ve ön yargılarıyla 
hareket etmişlerdir. 

Gerçekten iyice uzaklaşarak hak ve hakikat düşmanı haline gelmiş bazı çevrelerse 
daha ileri giderek İslam diniyle mücadele etmeye başlamış, onu ortadan kaldırmak için 
pek çok teşebbüste bulunmuşlardır. Bu çevreler, karanlıklar içinde örtülü kalmış çir-
kinliklerinin ortaya çıkmaması için bir fazilet güneşi gibi parlayan İslam’ı söndürmek 
istemişlerdir.
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İslamofobi konusunu Kur’an-ı Kerim bağlamında ele alan bu tebliğde öncelikle il-
gili ayetlerin nazil olduğu ortama dair bilgiler verilecek ardından bu ayetlerde yer alan 
bazı önemli kavramlara açıklık getirilecektir.

2. İslam Korkusuna İşaret Eden Ayetlerin Nazil Olduğu Dönem

İslam dininin bütün engellemelere rağmen tebliğinin durdurulamayacağından ve 
tüm dünyaya yayılacağından söz eden ayetlerin nüzulü, onun Arap toplulukları arasın-
da hızla yayıldığı ve yükselişinin artık önüne geçilemediği bir dönemde gerçekleşmiş-
tir. Sözü edilen ayetlerin yer aldığı sureler, Medine döneminin sonlarına doğru nazil 
olmuştur. Yine ayetlerde tekrar tekrar vurgulanan “onu bütün dinlerin üstüne galip 
kılmak için” mealindeki ifade, İslam dininin o dönemde kendisine alternatif gibi görü-
nen diğer dinleri geride bırakacağını bildirir.

Maide suresindeki “Bugün	size	dininizi	kemale	erdirdim,	nimet	ve	ihsanımı	tamam-
ladım” (Mâide 5/3) mealindeki ifade nazil olduğu gün, bu ilahi vaat gerçekleşmiş ve 
hakikat nuru ortaya çıkmış bulunuyordu. Ne putperestlik ne Sabiîlik, ne Mecusilik, ne 
Yahudilik, ne de Hristiyanlık hiç biri İslam’ın karşısında duramıyor ve tutunamıyordu. 
O günden itibaren bütün âleme karşı şu hakikat tamamen açıklık kazanıyordu ki, Al-
lah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah’ın elçisidir (Yazır, 1979: 4/2518). 

Söz konusu ayetler grubunun yer aldığı sureler içinde en son nazil olanı Tevbe 
suresidir. Tevbe suresinin bu ayetlerin de içinde yer aldığı ilk nazil olan bölümü Mek-
ke’nin fethinden sonra hicretin dokuzuncu yılında nazil olmuştur. Sure nazil olunca Hz. 
Peygamber (s.a.v.) Hz. Ali’yi (r.a.) yanına çağırmış Mekke’ye giderek hac esnasında bu 
sureyi insanlara okumasını emir buyurmuştur. Hz. Ali (r.a.) bayram günü Akabe cemre-
sinin yanında insanlara Hz. Peygamber’in (s.a.v.) elçisi olarak huzurlarında bulunduğu-
nu bildirdi ve bu ayetlerin de içinde bulunduğu Tevbe suresinin ilk bölümünü okudu. 
Ardından onlara bu ayetlerin özeti mahiyetinde olan dört maddelik bir ültimatom du-
yurdu. Buna göre bu yıldan sonra Kâbe’ye müşrik yaklaşmayacak, kimse Kâbe’yi çıplak 
tavaf etmeyecek, mümin olmayan cennete giremeyecek, verilen sözler mutlaka tutula-
caktır (Yazır, 1979: 4/2441).

Ayetteki ültimatom (ki surenin diğer adı olan Berae’nin bir manası da ültimatom-
dur) öncelikle müşriklere yöneliktir.

Surede deklare edilen ültimatomlar şunlardır:

1- Sure nazil olduğu dönemde müşriklere serbest dolaşabilecekleri bir süre tayin 
edilmiştir. Bundan böyle yeryüzünde dört ay istediğiniz gibi dolaşın, şunuda bilin ki, siz 
Allah’ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah her halü karda kafirleri rüsvay edecektir.
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2- Allah ve Resulünden haccı ekber günü müşriklere ilan ediliyor ki, Allah ve Pey-
gamberi müşriklerden beridir yani onlardan uzaktır. Derhal tövbe ederseniz hakkınız-
da hayırdır. Yok eğer aldırmazsanız biliniz ki hiçbiriniz Allah’ın takdirine karşı geleme-
yecekseniz.

3- Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden sözünde duranlar ve size 
karşı bir dayanışma içinde bulunmayanlar müstesna. Siz de onlarla yaptığınız antlaş-
manın süresine sadık kalın.

4- Haram aylar çıktığı zaman onları nerede bulursanız etkisiz hale getirin, hapse-
din ve gözetim altında tutun (Yazır, 1979: 4/2445).

Kur’an’da yer alan bu ifadelerde muntazam bir resmî tebligat üslubu ve siyaset 
âdâbına göre dizayn edilmiş bir ültimatomun bütün şartlarını taşıyan beliğ bir anlatım 
örneği vardır (Yazır, 1979: 4/2447).

Hakk’ın dininin galip geleceğinin ve ona karşı durma gayretlerinin boşa çıkacağı-
nın bildirildiği bu ayetler grubunun yer aldığı Tevbe suresi işte böyle bir üslup ile baş-
lamaktadır. Bu ültimatomda İslam dinini yok etmek isteyen müşriklere çok sert uyarı-
lar yer almakla birlikte diğer yandan ilgili ayetlerin bağlamına dikkat edildiğinde Ehl-i 
kitaba da buna yakın tonda uyarılar yer almaktadır. 

3. İslamofobinin Anlaşılmasında Önem Taşıyan Kur’an Kavramları

Kur’an-ı Kerim’de İslamofobiye, yani İslam düşmanlığına işarette bulunan ayet-i 
kerimelerde geçen bazı kelime ve kavramlar, bize konunun çeşitli boyutları bulundu-
ğunu göstermektedir. Bu kavramların aydınlatılması, İslamofobik durumu daha iyi kav-
ramamızı sağlayacak ve ona karşı nasıl bir tavır alınması gerektiğini ortaya koyacaktır.

3.1. Hüdâ (Hidayet)

İslamofobiye işarette bulunan ayet-i kerimede geçen kavramlardan birisi Hüdâdır. 
“O	Allah	ki,	Peygamberini	hüdâ	 (hidâyet	kanunu)	ve	hak	dini	 ile	gönderdi.	Onu	bütün	
dinlerin	üstüne	galip	kılmak	için,	müşrikler	bunu	hiç	arzu	etmeseler	de” (Tevbe 9/33) 
mealindeki ayette Allah Resulünün hidayet kanununa uygun olarak gönderildiğine dik-
kat çekilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’deki en kapsamlı kavramlardan birisi olan, hüdâ; beyan, İslam dini, 
iman, davetçi, marifet, Peygamber, Kur’an, sünnet gibi birçok anlamlara gelir (Mukâtil, 
2011: 19).

Kur’an lügatiyle meşgul olan alimler, Kur’an-ı Kerim’de seksen beş yerde geçen 
hüdâ kelimesinin hangi manalara gelebileceği üzerinde durmuşlardır (Yavuz, 1998: 
473).  İbn Kuteybe, kelimenin temel anlamının “yol gösterme, irşat etme” olduğunu 
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(1971: 248) belirtirken, İbnü’l-Cevzî, bazı müfessirlerin hüdâ kelimesi için Kur’an’da 
yirmi dört farklı mana zikrettiklerine dikkat çekmiştir (1987: 626).

Arapçada isim şeklindeki hüdâ’nın mastarı olan hidayet kelimesi, Kur’an’daki mer-
kezi kavramlardan birisidir. Hidayet, kelime olarak “irşad etmek”, “delâlet etmek” ve 
“sevk etmek” gibi anlamlara gelir. Arap dilindeki “hayra sevk etmek” şeklindeki olumlu 
kullanımın da etkisiyle kelime, daha sonraları tamamıyla olumlu anlama tahsis edilmiş-
tir (Karadaş, 2009: 87). Fahreddin er-Râzî (1981: 1/22) kelimenin olumsuz bağlamda 
“yol gösterme” anlamına gelip gelmediği konusundaki tartışmalara değindikten sonra 
hidayetin doğru yoldan sapma anlamına gelen “dalâlet” kelimesinin zıttı olduğunu kay-
deder. Yani hidayet, her hususta rehberlik etmek, yönlendirmek değil, sonuçta hayır 
ve iyilik getirecek hususlara sevk etmektir. Bu anlamıyla “hidayet”, İslami literatürdeki 
“Akıl sahiplerin kendi hür iradeleri ile hayırlara sevk eden ilahî bir kanundur şeklinde-
ki din tarifi ile uyumlu olmuş olur. Diğer bir deyişle dinin tarifindeki “sevk eden” yerine 
“hidayet”i koyduğumuzda “din, akıl sahiplerini kendi hür iradeleri ile hayırlara hidayet 
eden ilahî bir kanundur” şeklini alır ki, bu İslam dininin muhteva ve hedeflerinin daha 
açık bir ifadeyle tarif edilmesi anlamına gelir (Karadaş, 2009: 87).

Kur’an bağlamı dikkate alındığında Allah’ın insanlara hidayeti dört merhaleden 
oluşur: 1. Sorumluluk taşıyan bütün herkesi akıl, zekâ ve zaruri bilgilerle donatması. 2. 
Peygamberler ve Kur’an göndermek suretiyle onları doğru yola davet etmesi. 3. Hida-
yete kulak verenleri muvaffak kılması. 4. Ahirette cennetine koyması. Rağıb el-Isfahânî 
(2009: 836), Kur’an bağlamında hidayet kelimesinin kullanımlarının bu şekilde oldu-
ğunu kaydettikten sonra bu dörtlü anlamın birinciden başlayarak birbirlerine basa-
mak teşkil ettiğini şöyle açıklar: Şayet birinci sıradaki hidayet merhalesi gerçekleşme-
mişse, ikinci sıradaki hidayet söz konusu olmaz ve hatta kişi ikinci aşamadan sorumlu 
da tutulmaz. İkinci sıradaki hidayet gerçekleşmemişse üçüncü ve dördüncü sıradaki de 
gerçekleşmiş olmaz.

Ayetlerde geçen “Allah peygamberini hidayet kanununa göre göndermiştir” (Tevbe 
9/33) ifadelerini hidayet merhaleleri çerçevesinde değerlendirdiğimizde, hidayetin bi-
rinci mertebesine göre burada İslam dininin bütün insanların akıl ve idrak düzeylerine 
hitap eden ve onlara sorumluluk yükleyen özelliği ile yüz yüze geliriz. Çünkü birinci 
mertebedeki hidayete göre her insanın fıtratına akıl denen bir yol gösterici yerleşti-
rilmiştir. Yüce Allah bütün insanları, herhangi bir ayrıma tabi tutmadan akıl, zekâ ve 
kendisine gerekli olacak bilgilerle donatmıştır. Bu şekilde belli yeteneklerle donatılmış 
olan insan, kendisine verilen bu hidayet nispetince belli sorumlulukları da üstlenmiş 
bulunmaktadır. Ahzab suresinin yetmiş ikinci ayetinde “Biz	emaneti	göklere,	yerküreye	
ve	dağlara	teklif	ettik,	ama	onlar	bunu	yüklenmek	istemediler,	ondan	korktular	ve	onu	
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insan	yüklendi.	Kuşkusuz	insan	çok	zalim,	çok	bilgisizdir” şeklinde mealen buyrulduğu 
üzere insan, kendisine hidayet cinsinden bahşedilen yeteneklerine dayanarak bu so-
rumluluğu üstlenmiştir. 

Kur’an’da “Peygamberini	hidayet	kanununa	göre	göndermiştir” (Tevbe 9/33) buy-
rulması, hidayet aşamaları göz önüne alındığında, onun tebliğ etmiş olduğu dinin esas-
larının bütün insanların aklına ve idrakine ve uygun olması demektir. Buna göre hak 
kanunu da diyebileceğimiz hak dininin esasları, insanlığın ortak değerlerini taşımakta 
ve ister inanmış olsun ister henüz inanmamış olsun her bir insana makul ve kabul edi-
lebilir bir inanç sistemi sunmaktadır. Özetle herhangi bir şekilde İslam dininin usulüne 
uygun bir şekilde tebliğine muhatap olmuş bireylerin, kabul edip etmemeleri kendi 
hür iradelerine bağlı olmakla birlikte, sorumlulukları hidayetin bu birinci mertebesine 
uygun olarak başlamış olmaktadır.

Başka bir ifadeyle, İslam dininin “hidayet kanununa” göre gönderilmiş olması onda 
tutarsız, batıl, yanlış, akla ve gerçeğe aykırı prensiplerin bulunmadığını, tam tersine 
onun akla, ilme ve ahlâka uygun prensipler ihtiva ettiğini gösterir. Böyle bir hidayet 
prensibine göre gönderilen din, aslında onun fıtrat dini oluşunun tabii bir sonucudur. 
Çünkü hidayetin birinci mertebesi, her insanın fıtratına kendisi için gerekli olan do-
nanımın eksiksiz yerleştirilmesini ifade eder. Peygamberimiz (s.a.v.) “Her doğan fıtrat 
üzere doğar. Sonra, anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar” (Buhârî, 
2002: 334) buyurmakla fıtrat dininin hidayet kanununa uygun olarak tezahür ettiğine 
işaret etmiştir.

Hidayet kanunu gereğince bir fıtrat dini olan İslam, bu yönüyle her insana açık bir 
davet sunmakta ve önkoşulsuz olarak her bireye de eşit olarak yaklaşmaktadır. Bu-
nunla birlikte insanın irade sahibi bir varlık oluşu dolayısıyla onların iradelerine son 
derece önem vererek onlara yaklaşmaktadır. Dinin tanımında geçen “kendi istek ve ar-
zularıyla onları mutluluğa ulaştıran” ifadesi insanların iradelerinin dini kabul etmede 
birinci derece önemli olduğunu göstermektedir. İslam, bir taraftan insanın din kanunu 
kabul edip etmeme konusunda oldukça hür bırakırken diğer taraftan da bir o kadar so-
rumlu tutmaktadır. “Allah	kimseye	kapasitesinin	üstünde	sorumluluk	yüklemez” (Bakara 
2/286) mealindeki ayete göre insanın akıl ve iradesini bu sorumluluk çerçevesinde 
kullanması beklenir. Bu gerçeğe istinaden herhangi bir olumsuz yönlendirme olmadığı 
takdirde aklını kullanan ve iradesini olumsuz etkenlerden koruyan kişilerin fıtrat dini-
ni kabul etmesi beklenmeyen bir durum değildir.

Bu açıklamalar çerçevesinde İslamofobiyi yaygınlaştırmaya çalışan çevrelerin tam 
da bu noktayı hedef aldıklarını söylemek mümkündür. Bu çevrelerin hedefi, insanların 
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iradelerine ipotek koyarak onları yanıltmak ve bu niteliklere sahip olan gerçek dinle 
buluşmalarına engel olmaktır. Bunlar zihinleri bulandırmak, Müslümanları karalamak 
ve İslam dinine karşı düşmanlık hisleri oluşturmayı hedeflemektedirler.

İslamofobiye işaret edenler ayetler grubundaki “Allah	peygamberini	hidayet	kanu-
nuna	göre	göndermiştir” (Tevbe 9/33) mealindeki ifadeler, yukarıdaki açıklamalara ila-
veten, hidayet mertebelerinin ikincisine de atıfta bulunmaktadır. Bu ikinci mertebeye 
göre hidayet, yüce Allah’ın insanlara Peygamber ve Kur’an göndermek suretiyle onları 
gerçeğe davet etmesidir.

Rağıb el-Isfahânî’nin yukarıda geçen açıklamalarına göre birinci hidayet mertebe-
si elde edilmeden ikinci merhalenin elde edilememekte, ikinci mertebe elde edildiğin-
de ise bu, birincisini de kapsamaktadır. Yani hidayetin ikinci mertebesindeki peygam-
ber ve Kur’an hidayeti, birinci mertebeyi de kapsamaktadır. Dolayısıyla Kur’an, birinci 
mertebedeki aklı, fıtratı ve insana gerekli olan bilgileri kapsadığı için onun muhtevası 
akıl ve marifete uygundur. Ayrıca ikinci mertebede bulunduğu için o, birinciyi de ku-
şatmaktadır. Bu kuşatma sebebiyle Peygambere gönderilen Kur’an, mucize özelliğine 
sahiptir. O, birinci mertebedeki akıl ile idrak edilmekte ancak onu da aşıp kuşattığı için 
bir hidayet mucizesi olarak tezahür etmektedir. Bakara suresinin hemen başındaki 
“Elif,	lâm,	mîm.	Şu	Kitab’ı	görüyor	musun?	İşte	bir	kere	onun	hak	olduğunda	şüphe	yok.	
Muttakilere	bir	hidayettir” (Bakara 2/1) mealindeki ifadeler, bu mertebedeki hidayet 
kitabı olan Kur’an’ı anlatmaktadır.

Birinci hidayet mertebesini kuşatması sebebiyle Kur’an, akıl sahibi herkese hitap 
eder. “Bu	(Kur’an),	Ümmülkurâ	(Mekke)	ve	çevresindekileri	uyarman	için	sana	indirdiği-
miz	mübarek	bir	kitaptır” (En’âm 6/92) mealindeki ayete göre o, ayrım gözetilmeksizin 
bütün insanlara gönderilmiştir. İçinde tutarsız, batıl yanlış, akla ve gerçeğe aykırı pren-
siplerin bulunmadığı gibi, kendisinin önünde ve sonunda batılın gelmeyeceği kuşatıcı 
bir kitaptır.

Hidayet mucizeleri, peygamberlerin tebliğe başladıkları ve daha ziyade aklî delil-
ler kullandıkları ilk dönemin hemen ardından inkarcıları ikna etmek için muhatapları-
na sundukları olağanüstü olaylardır (Bulut, 2007: 130).

İslam bilginleri Hz. Peygamberin hidayet mucizesinin Kur’an-ı Kerim olduğunda 
hemfikirdir. Kur’an, insanların akıl ve idraklerine hitap etmesi yönüyle Hz. Peygam-
berin peygamberliğini ispat eden en güçlü delildir (Bulut, 2007:132). Bu bakımdan 
Kur’an, sadece belli bir zamana ve belli bir topluluğa değil bütün dünyaya ve bütün 
insanlara hitap etmektedir.
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Hidayet mucizesi olan Kur’an-ı Kerim, umumi olarak bütün insanlara hitap etmesi 
yönüyle önceki peygamberlerin mucizelerinden ayrılır. Peygamber (s.a.v.) “Ben cevâ-
miu’l-kelim ile gönderildim” (Buhârî, 2002: 1737) buyurmuş ve kendisine bahşedilen 
özel bir mucizeye dikkatleri çekmiştir. Bu özelliği sayesinde Hz. Peygamber (s.a.v.) 
daha önce gelen ilâhî kitaplardaki uzun bahisleri ve kendisine ilham edilen konuları 
hikmetli sözlerle kısaca özetleyebilmektedir. Bazı âlimler sözü edilen hadisin bir ri-
vayetindeki “gönderildim” ifadesini dikkate alarak cevâmiu’l-kelimin Kur’ân-ı Kerîm 
olduğunu belirtmişlerdir (Kandemir, 1993: 440).

Kur’an-ı Kerim, kendisine muhalif olanların İslam korkusundan söz ederken “Onu 
(İslam’ı)	bütün	dinlere	üstün	kılmak	için,	peygamberini	hidayet	kanununa	göre	gönderen	
Allah’tır” (Tevbe 9/33) buyurmakla bir anlamda işte bu hidayet mucizesi olan Kur’an 
gerçeğine işaret ediyor. Çünkü hidayet mucizesi, önceki diğer bütün dinlerin mucizele-
rini kapsayıp kuşatmaktadır.

İslam düşmanlarını endişeye sevk eden hususlardan birisi de Kur’an-ı Kerim’in bu 
mucize özelliğidir. Bu yönüyle Kur’an, sözü edilen çevrelerin de öncelikli hedefleri ara-
sındadır. Zira insanlık, ön yargıdan uzak, duru bir zihinle Kur’an ile muhatap olması 
durumda, onun kendilerine gönderilen en son ve en kapsamlı ilahi mesaj olduğunu 
anlamakta zorlanmayacaktır. Bunu çok iyi bilen çevreler, tarihte olduğu gibi günümüz-
de de insanların bu hidayet mucizesi ile buluşmaması için ellerinden gelen her türlü 
olumsuz propaganda yoluna başvurmaktadırlar.

3.2. Hak Dini: İslam

İlgili ayetler grubunda yer alan bir diğer önemli kavram “ed-dînu’l-hak” yani “hak 
dini” veya “Hakk’ın dini”dir. Bu kavram, Kur’an-ı Kerim’in muhtelif yerlerinde “ed-dî-
nu’l-hak” şeklinde geçen “din” ve “hak” kelimelerinden oluşan önemli bir terkiptir.

Terkipte ye alan din kelimesi lügatte Ceza (karşılık), mükâfat, hüküm, hesap; itaat, 
teslimiyet, ibadet; âdet, yol, kanun, şeriat, millet gibi anlamlara gelir. Kur’an-ı Kerim’de 
din kelimesi hem uluhiyyeti hem de ubudiyyeti ifade eder. Buna göre din, hâlik ve 
mâbud olan Allah’a nisbetle “hâkim olma, itaat altına alma, hesaba çekme, ceza-mükâ-
fat verme”; mahlûk ve âbid olan kula nisbetle “boyun eğme, aczini anlama, teslim olma, 
ibadet etme”dir. Nihayet din bu iki taraf arasındaki münasebeti düzenleyen kanun, ni-
zam ve yoldur (Tümer, 1994: 314). 

İslam bilginleri dini tarif ederken özellikle onun kanun; ilahî kanun anlamına dik-
kat çekmişlerdir. Seyyid Şerif Cürcânî’ye (2004: 92) göre din, akıl sahiplerini peygam-
berlerin bildirdiği gerçekleri kabul etmeye çağıran ilahi bir kanundur.
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Elmalılı Hamdi Yazır’a göre İslam düşüncesinde kanunlar iki çeşit olup biri tabiat 
kanunları, diğeri de şer’î kanunlardır (2011: 230). Din ise hayrı tercih etmeye yönelik 
olarak vazife ve sorumluluk yükleyen ilahi kanunlardan ibarettir (Yazır, 2011: 222). O, 
Gerçek dinin bir ilahi kanun olduğuna dikkatleri çektikten sonra dini şöyle tarif eder: 
Din, akıl sahiplerini kendi istek ve arzularıyla hayırlara ulaştıran bir ilahi kanundur 
(Yazır, 1979: 1/83). Din kelimesinin masdarı olan diyanet de o ilahi otoriteye kulluk 
yapmak ve onun kanunlarına teslim olmak demek olur (Yazır, 1979: 2/1062). Ahmet 
Hamdi Akseki de (1969: 7) dini tarif ederken benzer ifadeler kullanmıştır.

Terkipte yer alan diğer kelime ise “hak”tır. Lügatte hak, inkarı mümkün olmayacak 
şekilde varlığı açık olan şey (Zebîdî, 1989: 25/167) anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim’de 
İslam dininin üstünlüğünden söz eden ayetlerde din kelimesi ile hak kelimesi isim tam-
laması (izafet) şeklinde “ed-dînu’l-hak” yani “hak dini” anlamında kullanılmıştır. Bu ise 
“Hak din” ifadesine göre daha güçlü bir anlam ifade eder. Şöyle ki: Din kanununun hak-
ka izafeti, bu kanunun ilahi kaynaklı (vaz’u ilahi) olduğunu gösterir. Bu ilahi kanun ile 
beşerî kanun arasındaki en önemli fark, ilahi kanunda beşer iradesinin etkin olmama-
sıdır (Yazır, 1979: 1/87). 

Dinin kanun anlamı da dikkate alındığında hak dini demek, başka bir tabirle 
Hakk’ın kanunu demektir. Onun için hak dini olmayan, yani hak ile ilişkisi bulunmayan, 
hak meselesini göz ardı eden ve hakkın emri olmayan bir dinin, hak dini olması müm-
kün değildir (Yazır, 1979: 4/2506).

Buna göre “Hak dini” bütün insanlığın hukukunu korumayı taahhüt eden Hak 
Teâlâ’dan başkasına ibadeti kabul etmeyen İslam dini; insanlık tarihi boyunca mevcut 
olan, geçerliliğini kaybetmeyen ve meşruiyetini devam ettiren din demektir.

İşte “İslam”, hak dininin Hakk’ın dininin özel ismidir. “Allah	katındaki	din	İslâm’dır” 
ayetinin uyarısına göre Vâcibü’l-vücud olan Hak (Allah) nezdindeki din, İslâm’dan iba-
rettir (Yazır, 1979: 4/2505).

Hak dininin özel adı olan İslam, lügatte kapsamlı bir manaya sahip olup barış ve 
selamete girmek, kişiye güvenlik ve esenlik sağlayan teslimiyet demektir. Din kelime-
sinde de akıl ve irade sahiplerinin aralarındaki ihtilaf ve tartışmaları bir kenara koya-
rak kanuna teslim olma anlamı vardır (Yazır, 1979: 2/1062). Yani dinin hakiki manası 
aslında Allah’ın emirlerine teslimiyettir. Ceza, sorumluluk vesaire gibi dinin öbür an-
lamları hep bu manadan çıkarılmışlardır (Yazır, 1979: 4/2505).

İslam ve din kelimelerinin lügat manasındaki bu teslimiyet anlamı, İslam dinine 
özel bir isim olmuştur. Özetle din ve diyanet, itaat ile ve ittiba yoluyla selamete ulaşmak 
demektir. İslam kelimesinde de selamete ulaştıran bir boyun eğme ve tabi olma anlamı 
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vardır. Bu bakımdan din ve islam kelimeleri birbirini tamamlayan bir mana yapısına 
sahiptir. Şu hâlde din, mutlak bir kavram olarak kullanılsa bile İslam ile eş anlamlı bir 
kelime olmuş olur. (Yazır, 1979: 2/1063).

İslam, esasen peygamberlerin atası İbrahim (a.s.)’ın din ve milleti olup “Hanîfiyet” 
olarak isimlendirilmiş ve bir kavme bir cemaate değil, bütün beşeriyete şamil olan di-
yanetin aslî ruhunu ihya etmiş, bütün geçmiş peygamberlerin ilk dinî mesajı olan vah-
deti takrir ile başlamıştır (Yazır, 2011: 216).

İslam, diğer yandan Hz. Muhammed (s.a.v.)’in tebliğ ettiği dinin de özel olarak ismi 
olmuştur. Bu özel anlamıyla İslam dininin aslı, ilahî nimetlere ulaştıran dosdoğru yol-
dur (tarik-i müstakîm). Bu tarif Fatiha suresinden açıkça anlaşılmaktadır. Bu tarik-i 
müstakîm (doğru yol), bütün Kur’an-ı Kerim’de, sonrada Hz. Peygamberin (s.a.v.) ha-
dis-i şeriflerinde açıklanmıştır (Yazır, 2011: 221).

İslâm’ın en büyük özellikleri şunlardır: Hakperestlik (Hakk’a kulluk etme) esası-
na dayanır; hukukun hükümlerini ve amacını, aynı zamanda dinin de en büyük ama-
cı olarak tanıtır; Allah’ın hakkını, bütün hakların temeli ve başlangıcı sayar; umumun 
menfaatlerini hesaba katar, her şeyin ve herkesin kendine mahsus bir hakkı bir hukuku 
bulunduğunu beyan ederek hakkın hakimiyetini ve hakların kutsallığını ilan eder (Ya-
zır, 1979: 4/2505).

Bu niteliklere sahip olan bir dinin ve onun gerçek müntesipleri hakkı ve hukuku 
tanımayan kişi ve gruplar tarafından en büyük tehdit olarak görülmüş ve görülmeye 
devam edilmektedir. İşte İslamofobi buradan yani hak ve hukuka saygısızlıktan, Hakk’a 
düşmanlıktan ortaya çıkmaktadır. Tarihte de günümüzde de islamofobi denilen tehdi-
din temeli buraya dayanmaktadır.

Fakat Allah’ın nurundan rahatsız olanlar ne yaparlarsa yapsınlar kâinatta, isteye-
rek ya da zorla, sonunda hakka boyun eğmeyecek hiçbir kimse yoktur (Yazır, 1979: 
4/2518). Ali İmran suresinin 83. ayetinde “De	ki,	Allah’ın	dininden	başkasını	mı	arıyor-
sunuz	ki,	o	Allah’a	göklerde	ve	yerde	ne	varsa,	ister	istemez	hepsi	boyun	eğmiştir	ve	hepsi	
O’na	dönecektir” buyrulmuş ve Allah’ın kanunu demek olan hak dinine herkesin bir 
şekilde boyun eğeceği ilan edilmiştir.

İslam’ın hak dinini temsil ettiği gerçeği, onun müntesipleri tarafından ortaya atıl-
mış kuru bir iddiadan ibaret olmayıp, insanlık tarihi bu iddianın en önemli ispatıdır. 
Yazır (1979: 1/143) bu gerçeği şöyle ifade eder: İslam’ın hak dini olduğu konusunda 
şüphesi olanlar, bunun açık bir şekilde yaşanmış bir tecrübe olduğunu peygamberlerin 
sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.v.) ile onun değerli ashabının bu din sayesinde mazhar 
oldukları ilahi nimetlerin büyüklüğünü tarihte gözleri kamaşa kamaşa okuyabilirler. 
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Hamdolsun ki bu ilahî kitap, bir harfine bile halel gelmeksizin aynen elimizde bulun-
makta peygamberin sünnetleri de korunmuş olduğundan İslam dininin özünde hiçbir 
sapma arız olmamıştır.

3.3. Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)

İslam korkusundan söz eden ilgili ayetler grubunda dikkatleri çeken bir diğer hu-
sus, Hz. Peygamberin (s.a.v.) hak dininin tebliğinde icra etmiş olduğu üstün görevidir.

“Peygamberini	hidayet	kanunu	ve	hak	dini	 ile	gönderen	O	Allah’tır” (Tevbe 9/33) 
mealindeki ayette Hz. Peygambere özellikle vurgu yapıldığı görülür. Burada “Peygam-
berini” ifadesi ayrıca anlamlıdır. Çünkü İslam dinine yönelik saldırıların önemli bir kıs-
mı Hz. Peygamber’in (s.a.v.) müstesna şahsiyeti üzerinden yapılmaktadır. Zira ayette 
ifade buyrulduğu üzere hak dinini anlatmak ve hak dinine çağırmakla görevlendirilen 
kişi, onun elçisi olan Hz. Muhammed’dir (s.a.v.).

Kur’an’ın nazil olmaya başladığı ilk zamanlarda Hz. Peygamberin (s.a.v.) ve Müs-
lümanların pek çok saldırıya maruz kaldığını hem Kur’an (Nahl 16/97) hem de İslam 
tarihi kaynakları zikretmektedir (İbn Hişam, 1990: 1/296).

İslam korkusundan söz eden ilgili ayetler grubu nazil olduğunda ise İslam dini, 
yukarıda da zikredildiği üzere, yükselme döneminde olup kendisini yakın ve uzak çev-
relere iyice kabul ettirmiş durumdaydı. Bu yeni dönemde nazil olan ayetlerdeki vurgu, 
İslam dininin diğer bütün dinlere olan üstünlüğüne yöneliktir. Bir de bu ayetlerde ay-
rıca Hz. Peygamber’e vurgu yapılmıştır. Bu vurgunun amacı da onun Allah tarafından 
gönderilen hak bir peygamber olduğunun, yakın tarihin de şahit tutularak, o günkü 
insanlara anlatılmasıdır. Ayette yüce Allah, “peygamberini” ifadesiyle onu öncelikle 
kendisine nispet etmiş ve onun muvaffakiyetinin kendisinin yardımıyla gerçekleştiğine 
işaret etmiştir. Hz. Peygamberin bütün insanlığın peygamberi olduğu ve bunun da tari-
hi bakımdan ispat edilmiş bir gerçek olduğu işte bu ayetlerde bizzat Kur’an tarafından 
ilan edilmiştir.

Kur’an’ın ilan ettiği bütün dinlere üstün gelme vaadine uygun olarak İslam dini, 
Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanındaki ilk yayılma döneminin ardından Hulefâ-yi Râşidîn 
döneminde de düzenli bir şekilde yayılmaya devam etti (Özcan, 2001: 27). İslam devle-
tinin ilk idarecileri olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemleri İslam 
devletinin sınırlarının genişlediği bir dönem oldu (Şahin, 2015: 2). Emevîler dönemin-
de İslamiyet Kuzey Afrika’da Berberîler, doğuda Mâverâünnehir ve Sind bölgelerinde 
hızla yayıldı (Yiğit, 1995: 93). Abbasiler döneminde ise Türkler kısa bir zaman içinde 
ve kitleler halinde İslâmiyet’i kabul etmeye başladılar (Bozkuş, 1998: 410). Kuzey Af-
rika’nın İslâm hâkimiyetine geçmesi VII. yüzyılın son çeyreğinde tamamlanmış, Batı ve 
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Orta Afrika’da İslâmiyet’in yayılışı XI. yüzyılda uzun bir süreç içinde gerçekleşmiştir 
(Özcan, 2001: 29).

İslamiyet’in kısa sürede geniş bir coğrafyada yayılmasını, birbirinden çok farklı 
inanç ve kültürlere mensup insanlarca benimsenmesini Batılı araştırmacılar kılıç zo-
ruyla İslamlaştırma vb. sebeplerle açıklamaya çalışsalar da İslam’ın kılıç zoruyla ya-
yıldığına dair görüş genel bir açıklama olarak bugün artık geçerliliğini kaybetmiştir. 
(Özcan, 2001: 29).

İslam dininin yayılma serüvenini kısaca özetledikten sonra, İslam düşmanları ta-
rafından son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yapılan saldırıların altında yatan se-
bepleri birkaç maddede sıralayabiliriz.

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sünnet sahibi bir peygamber olması.

İslam dininin diğer dinlerden ayırt edici yönlerinden birisi, Kur’an’daki pek 
çok meselenin Allah Resulü tarafından açıklığa kavuşturulmuş olmasıdır. Esasen 
Hz. Peygamber bunu Allah tarafından kendisine verilen bir görev çerçevesinde icra 
etmiştir. “Kendilerine indirileni açıklaman için, insanlar da iyice tefekkür etsinler 
diye sana bu Kur’an’ı indirdik” (Nahl 16/44) mealindeki ayet, bu göreve işaret et-
mektedir. Buna göre sünnet, Kur’an’dan sonra Müslümanların müracaat ettiği ikin-
ci büyük kaynaktır.

Hz. Peygamberin (s.a.v.) sünneti dinin Kur’an’ın maksatları çerçevesinde yaşanma-
sında önemli bir görev icra etmiştir. İslam alimlerinin çoğunluğuna göre sünnet, Kur’an 
ilkelerinin hayata geçirilmiş ve günlük yaşayış formlarına dökülmüş şekli olup sünneti 
esas almayan düşünce ve hayat tarzının İslami nitelik kazanması mümkün değildir (Be-
dir, 2010: 152).

Diğer yandan yukarıda hidayet kavramı açıklanırken kısaca temas edildiği üzere 
Kur’an’da yer alan çok yönlü kavramlardan birisi olan “hüdâ” kelimesinin anlamların-
dan birisinin de sünnet olduğu açıklanmıştı. Bu manadan mülhem olarak İslam düş-
manlarından söz eden ayette (Tevbe 9/33) geçen “hidayet kanunu” ifadesini Hz. Pey-
gamberin (s.a.v.) sünneti olarak değerlendirmek de mümkün ve anlamlıdır. Zira İslam 
düşmanlarının Hz. Peygambere yapmış oldukları saldırıların altında yatan sebepler-
den birisi onun dini doğru bir şekilde açıklayan sünnet sahibi bir peygamber oluşudur.

2. Hz. Muhammed’in en güzel örnek olması (üsve-i hasene).

Hz. Peygamber (s.a.v.) Kur’an-ı Kerim’de Müslümanlara en güzel örnek olarak tak-
dim edilmektedir. Bu örneklik Kur’an’da “üsve-i hasene” olarak ifadesini bulur. Esasen 
bütün peygamberler, kendilerine itaat edilmek ve örnek alınmak için gönderilmişlerdir 
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(en-Nisâ 4/64). Ancak bu peygamberlerden ikisi hakkında “üsve-i hasene”, yani en gü-
zel örnek ifadesi kullanılmış olup, bunlardan diğeri Hz. İbrahim’dir (Mümtehine 60/4).

Hz. Peygamberin (s.a.v.) ahlakı hakkında Kur’an’da “Muhakkak	sen	çok	çok	üstün	
bir	ahlak	sahibisin” (Kalem 68/4) buyrulmuş, böylece onun güzel ahlakını bizzat yüce 
Allah övmek suretiyle bütün insanlara ilan etmiştir. Yüce Allah’ın bu hitabı, insanlığın 
arzuladığı ve yakalamaya çalıştığı ahlâkî meziyetlerin hepsinin Hz. Peygamberde top-
landığını göstermektedir. Bu cümleden olmak üzere Hz. Peygamber (s.a.v.) merhamet, 
doğruluk, dürüstlük, ağırbaşlılık, yiğitlik, tevazu, yardımseverlik, cesaret, bağışlayıcılık, 
sabır, cömertlik, çalışkanlık, vefa ve daha pek çok üstün meziyeti bir araya getirmiştir.

Hz. Peygamber (s.a.v.), sahip olduğu bu üstün meziyetlerin sadece taşıyıcısı ol-
makla kalmayıp aynı zamanda bu erdemleri en güzel bir şekilde başkalarına aktarmak 
suretiyle inananlara ciddi bir ahlak eğitimi de vermiştir. Ona inananlar, samimi bir şe-
kilde onun davranışlarını örnek alıp kendilerini geliştirme yoluna gitmişlerdir. Zira Hz. 
Peygamberin davranışlarının örnek alınması sadece dinî gerekçelere dayanmaz. Bu-
nun bir diğer önemli sebebi de Peygambere ve onun hatırasına duyulan derin saygı ve 
ona karşı beslenen vefa duygusudur (Çağrıcı, 2005: 446).

Hz. Peygamberin (s.a.v.) güzel örnekliği sadece Müslümanların gözünde değerli 
olmakla kalmamış, henüz Müslüman olmadığı halde onun hakkında bilgi edinmek is-
teyen kişiler de onun ahlakını soruşturarak peygamberlik iddiasının doğruluğunu bu 
bakımdan test etmek istemişlerdir. Habeşistan kralı Necâşî, ülkesine sığınan Müslü-
manlara dinleri hakkında bazı sorular sormuş, onlar da verdikleri cevaplarda Hz. Pey-
gamberin davet ettiği dini esasları ve ondaki güzel ahlaki meziyetleri anlatmışlardır. 
Bunları duyan Necâşî, Hz. Muhammed’in hak peygamber olduğunu kabul etmiştir (İbn 
Hişam, 1990: 1/362). Bizans kralı Heraklios, Ebu Süfyan’a Hz. Muhammed (s.a.v.) hak-
kında bilgiler sorarken öğrenmek istediği hususlar arasında onun ahlâkî meziyetleri-
nin bulunması dikkat çekicidir (Buhârî, Buhârî, 2002: 10).

Hz. Peygamberin (s.a.v.) yaşantısının bütünü demek olan sünnet ile birlikte onun 
sahip olduğu üstün ahlak, İslam dininin tarihte olduğu gibi bugün de insanlar arasında 
yayılmasını sağlayan önemli etkenlerdir. İslam dininin bu şekilde yayılması karşısın-
da şaşkınlıklarını gizleyemeyen ön yargılı çevreler işte bu sebeple onun tarihe damga 
vurmuş yüce peygamberinin şahsiyetini gölgelemeye ve hatta karalamaya yönelik fa-
aliyetler içinde bulunmuşlardır. Tarih boyunca Batı’da ve başka çevrelerde Peygambe-
rimiz (s.a.v.) ön yargılarla ve iftiralarla anlatılmış, Hz. Muhammed (s.a.v.) savaş ve kılıç 
peygamberi, İslam dini de kılıç dini olarak sunulmuştur.
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VIII. yüzyılda yaşamış Hristiyan teologlarından Yuhanna ed-Dimeşkî’ye göre Hz. 
Muhammed, sahte bir peygamber olup şans eseri Eski ve Yeni Ahit’i görmüş bir Aryan 
din adamıyla karşılaştığını iddia etmiş ve kendi sapık mezhebini kurmuştur.

Thomas Aquinas (Aqenes)’e göre İslam bir mezhep, Onun peygamberi de yoldan 
çıkmış bir sapkındır. Ona göre Hz. Muhammed kendisini destekleyecek hiçbir mucize 
göstermemiştir. Önceki ilahi kitaplarda da kendisinden söz edilmemiştir.

Papa XVI. Benedict’in 12 Eylül 2006 yılında Almanya’nın Regensburg Üniversi-
tesi’nde yaptığı konuşmada İslâmiyet ve Hz. Peygamber hakkında olumsuz ve incitici 
sözler kullanması bunun günümüzdeki bir örneğidir.

Gerçekte ise Hz. Peygamber (s.a.v.) icra etmiş olduğu üstün göreviyle Hak dinini 
başarıyla tebliğ etmiş ve Allah’ın nurunun tamamlanmasına vesile olmuştur. Bugün de 
çeşitli yayın organlarında ve görsel medyada Hz. Peygambere (s.a.v.) yapılan çirkin sal-
dırıların sebebi budur.

Sonuç

1. Gerek Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu dönemde gerekse günümüzde hak dininin 
yani İslam’ın önlenemez yükselişi, haktan sapmış grupları endişeye sevk etmiş ve bu 
endişe zaman zaman İslam düşmanlığı olarak tezahür etmiştir. Modern dönemde buna 
İslamofobi dense de aslında bu, olayın vahametini hafifletmek üzere kurgulanmış bir 
ifade gibidir. Çünkü sözü edilen korkunun hiçbir haklı gerekçesi olmadığı gibi, tam ter-
sine bu durum, suçlu bir kimsenin hak ettiği bir ceza ile karşılaşmaktan korkmasına 
benzemektedir.

2. İslam’a yapılan saldırıların önemli bir sebebi de başka dinlerin aksine onun sa-
hip olduğu üstün özelliklerdir. İslam dininin diğer dinlere üstünlüğünü birçok madde-
de saymak mümkün ise de ilgili ayetler ışığında bunları üç maddede özetlemek müm-
kündür. Birincisi hidayet kanununa uygun hak dininin esaslarını barındırması, ikincisi 
hidayet mucizesi olan Kur’an’a sahip olması, üçüncüsü hidayetin özel bir türü olan Hz. 
Peygamberin hayatının ve sünnetinin açık ve belirgin bir şekilde insanlar tarafından 
bilinmesi. 

İslam korkusundan bahseden ayette bu maddelerin hepsi bir arada özet olarak 
verilmiştir. Bu çalışmada ise bu maddelerin incelenmiş ve İslam korkusunun neden 
kaynaklandığı konusuna Kur’an bağlamında açıklamalar getirilmiştir.

3. Konuya hem tarihsel hem de günümüz açısından baktığımızda İslamofobi deni-
len bu durum, Müslümanlar açısından gerçekte bir tehdit gibi görünse de dünyada İs-
lam dininin yayılma hızı göz önünde alındığında bunun içinde bazı imkanları da barın-
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dırdığı söylenebilir. Ferasetli bir duruşla ve atılacak doğru adımlarla bugünün olumsuz 
şartlarını Müslümanların kendi lehlerine çevirmeleri mümkündür.

4. Kur’an-ı Kerim açısından bir bakış açısı sunmak gerekirse bugünkü şartların 
Müslümanlara yüklediği bazı görevler bulunmaktadır. Müslümanlar bu dönemde İslam 
dininin dayandığı hidayet esaslarını ve Hak dininin evrensel niteliklerini dünyaya doğ-
ru biçimde anlatmalıdırlar.

Yine İslam dinine yönelik saldırılıların önemli bir bölümü Hz. Peygamber (s.a.v.) 
üzerinden olması hasebiyle, Müslümanlar onun örnek şahsiyetini bilgi ve yaşantı ola-
rak daima canlı tutmalıdırlar. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) örnek alınarak yaşan doğru 
bir İslam modeli karşısında İslam’a yapılan saldırıların başarıya ulaşma şansı hiçbir 
zaman olmayacaktır.
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Batı, İslam ve Öteki Sorunu
Mehmet TÖZLUYURT1

1. Giriş

“Batı” denildiğinde bununla bir bütün olarak Avrupa ırkı kastedilmektedir. Dolayı-
sıyla bu ırkla bağlantılı olan her şey Avrupalı olarak nitelendirilebilir. Bu tanımlamaya, 
dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Avrupa kökenli tüm insanlar dahil edilecektir. 
Örneğin Amerikalılar ve Avustralyalılar aynı ırktan olup Avrupa’da yaşayanlar gibi bi-
rer Avrupalıdırlar. Zira başka bir bölgede bulunmanın ya da başka bir yerde doğmuş ol-
manın ait olunan ırkı değiştirmeyeceği açıktır. Bunun karşısında bir bütün olarak doğu 
ya da Asya ırkının varlığından söz edilemez. Burada, aralarında büyük etnik farklılıklar 
bulunan Çin, Hint gibi pek çok halk topluluklarının yer aldığı geniş bir bütün söz konu-
sudur (Guenon, 2004: 27,29). 

“Doğu” ve “Batı” kavramları İslamiyet’in ortaya çıkışıyla anlam farklılığına uğramış 
ve olumsuz çağrışımların merkezi haline gelmiştir (Kalın 2008: 13). Kur’an bu husu-
sa Bakara suresinin 115. ayetinde doğu ve batı dahil tüm yeryüzünün Allah’ın mül-
kü olduğunu belirterek dikkat çeker. Ayrıca Kur’an’da Yüce Allah’ın “iki doğunun ve 
iki batının rabbi” (Rahmân, 55: 17-18), “doğuların ve batıların rabbi” (Meâric, 70: 40) 
olduğu da vurgulanmaktadır. Ancak ötekileştirici düşünce tarzı, dünyaya ait iki böl-
ge olan doğu ve batıyı birbirinin zıddı haline getirmiştir. Zira bilinmeyen bir hususun 
açıklanması noktasında insanların çok yaygın şekilde kullandığı yöntem, zıtlaştırma 
yöntemidir. Batı da bu açıdan İslam’ı, Hristiyanlığın zıddı olarak konumlandırmıştır. 
Şimdi Batı’nın/Hristiyanların İslam’ı rakip hatta düşman olarak görmelerine neden İs-
lam dininin doğuşu ve yükselişine değinelim.

1 Doç. Dr., Yozgat Bozok Üniversitesi, mehmet.tozluyurt@bozok.edu.tr



Batı, İslam ve Öteki Sorunu

360

2. İslam’ın Doğuşu ve Yükselişi 

Hz. Peygamber gelmeden önce yeryüzünde insanlar tarafından tahrif olunan an-
cak varlığını sürdüren iki büyük semavî din olan Yahudilik ve Hristiyanlık vardı. Bu iki 
dinin temsilcilerinin yaptıkları en önemli iş hakikati kendilerinin temsil ettiklerini ifa-
de ederek, başkalarını “gerçek” yerine kendi doğrularına çağırmalarıdır. Kur’an’a göre 
her ne kadar günahları nedeniyle Yüce Allah tarafından cezalandırılsalar da her daim 
kendilerinin Allah’ın en sevgili kulları olduklarını dile getirmişlerdir (Mâide, 5: 18). 
Ayrıca Yahudiler Üzeyir’in, Hristiyanlar da Mesîh’in/Hz. İsâ’nın Allah’ın oğlu olduğunu 
iddia etmişlerdir (Tevbe, 9: 30). Halbuki kendilerinin, Allah’ın yarattığı insanlar olma-
ları bakımından diğer insanlardan herhangi bir farkları bulunmamaktadır. Onların bu 
tavırları ötekileştirmeyi beraberinde getirdiğinden insanlar arasında faydadan ziyade 
krize yol açmıştır. Onların bu söylemlerinin Allah’ın tevhidine zarar verme noktasında 
daha önceki inkârcıların söylediklerinden herhangi bir farklılığı da bulunmamaktadır. 

İslam, Yahudilik ve Hristiyanlıktan sonra insanlığı içerisine düştükleri çıkmazdan 
çıkarmak, ötekileştirmekten ziyade insan olma ortak paydasında buluşturmak üzere 
Milâdî 610 yılında Allah tarafından gönderilmiştir. Hz. Muhammed’e indirilen yeni me-
saj Mekke’den başlayarak birçok bölgede dinî ve içtimaî geleneği derinden sarsmıştır. 
Doğuşundan günümüze kadar İslam barışı ve huzuru tesis etme özelliğiyle gönüllerde 
yer etmiştir. 

İslam, her dinden ve kültürden insanları etkileyerek hızlı bir şekilde yayılmıştır. 
Bunda etkili olan unsurları şu şekilde sıralayabiliriz: Birincisi Kur’an, bir çağrı yapıla-
caksa bu çağrının kişilerin kendi sahip olduklarına değil, Allah’a yapılmasını istemekte; 
herkesin üzerinde uzlaşacağı dürüstlük ve erdemi temel değer olarak belirlemekte-
dir (Fussilet, 41: 33). İkincisi Kur’an, insanın çağrısını kavramlar üzerinden yapması-
nı istemektedir. Bu da insanları doğruya çağırırken ikna dilinin kullanılması demektir. 
Kur’an’ın, kelimelerin ikna gücünü öne çıkaran bu dili dinin olması arzu edilen hakikat 
dilidir. Bu dil, zorlama ve baskıyı bütünüyle dışlar. Hakikat, kelimelerle ifade edilebilen 
bir nitelik taşımalıdır: “Allah, batılı siler, gerçeği kelimelerle ortaya koyar” (Şûrâ, 42: 
24). Üçüncüsü insanların, her konuda mutlaka aynı görüşte olmaları gerekmez. “Ara-
nızda ihtilaf ettiğininiz hususlardaki son hükmü Allah verecektir” (Hac, 22: 69) ayeti 
tartışılan bazı meseleler hakkında hükmü Allah’a bırakmayı ister. İnsanlar ellerinden 
geldiğince meselenin doğruluk ve kesinlik değerini ortaya koymaya çalışmalıdır. Ancak 
ulaşılan sonuç mutlak doğru olarak başkalarına dikte edilmemelidir. Zira onların da 
dayandığı deliller bulunabilir (Düzgün, 2018: 139-141). 
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Hristiyanlık ve Yahudiliğin aksine farklı kültür ve medeniyetlere kucak açması İs-
lam’a bu iki din karşısında önemli bir avantaj kazandırmıştır. Hristiyanlık, Roma İm-
paratorluğu içinde bir cemaat dini olarak doğarken, İslam Medine’de toplumu şekil-
lendiren bir güç olarak doğmuştur. Yahudilik, kendini sürgün ortamında inşa ederken, 
İslam yerleşik bir yapı içinde vücut bulmuştur. İslam’ın kendi dışındaki inanç ve kültür 
sahiplerine karşı çok daha hoşgörülü ve kapsayıcı bir irade ortaya koymasında bu iki 
hususun etkisi yadsınamaz (Düzgün, 2018: 150).

İslam’ın diğer din ve kültürden insanları hızlı şekilde etkilemesinde Hz. Peygam-
ber’in rolünü de unutmamak gerekir. Hz. Peygamber’in ilahî mesajı iletmedeki güveni-
lirliği, herkese karşı âdil ve herkesi içine alan bir mahiyet arz etmiştir. Medine’de önce-
leri birbirine karşı kullanılan güç onun liderliğinde bir araya getirilmiş sonrasında bu 
güç başkalarına doğru yöneltilmiştir. Böylece bölgedeki Yahudi ve Hristiyan kabileleri 
itaat altına alınmıştır. İslâm Hz. Peygamber’in sağlığında Arap yarımadasında en büyük 
gücü oluşturmuştur. Hz. Peygamber’in dini tebliğdeki aşırılıktan uzak gönüllere hitap 
eden etkin mücadelesi pek çok kimse tarafından dile getirilmiştir. Onlardan biri de Al-
man tarihçi Johann G. Herder (ö. 1803)’dir. O, Hz. Peygamber’in tek tanrı öğretisini yay-
madaki coşkunluğunu ve iyi niyetle hizmet tarzını; ayrıca Yahudiler ve Hristiyanların 
bozulmuş geleneklerini aşarak yeni bir medeniyete kaynaklık eden İslam’ı övgü dolu 
ifadelerle sunmuştur (Düzgün, 2018: 147).

Hz. Peygamber sonrasında İslam dininin gönüllerle buluşturulması, Müslümanlar 
eliyle gerçekleştirilmiştir. Başta Hulefâ-yi Râşid’in olmak üzere her dönemdeki Müs-
lümanlar Suriye, Filistin, Irak ve Mısır, İran ve Horasan, Kuzey Afrika, Orta Asya, Batı 
ve Orta Afrika, Anadolu, Balkanlar ve diğer yerlerde hem İslam’ın yayılmasına hem de 
İslam uygarlığının gelişmesine büyük katkıda bulunmuşlardır. 

3. Batı’nın İslam’a Karşı İlk Tepkisi

İslam’ın hızlı yükselişi Batılılar tarafından kendilerine yönelik bir tehdit ve tehlike 
olarak algılanmıştır. Özellikle Hristiyanlığın hâkim olduğu batı ülkeleri gerek savaş ge-
rekse araştırma yoluyla kendilerinin iyi ötekilerin/İslam’ın kötü ve tehlikeli olduğunu 
açık etmek gayesiyle İslam ve Müslümanlar hakkında bilgi toplamışlardır.  Zira Hristi-
yanlar için bütün ötekiler gibi Müslümanlar da yabancıdır. Yabancı figürü her bir gru-
bun kimliği olarak özerk bir “Biz” olma inancını tescil eder. Bu ise sürekli savaş halinde 
yaşamak demektir (Han, 2020: 27). 

Batı ile İslam arasındaki ilişki ve Batı’nın İslam’ı nasıl tanımladığı yedinci yüz-
yılda İslam’ın ortaya çıkması, ardından Hristiyanlık ile komşu olmasıyla başlamıştır 
(Lewis, 2017: 13). Özellikle Hristiyanlığın İslam’dan tarihsel önce oluşu Hristiyan 
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din ve bilim adamlarına İslam’ı yeni bir din olarak kabul etmek zor gelmiştir. On-
lara göre teolojik açıdan yeni bir din olarak İslam’ın doğuşunu ve kabul görmesini 
izah etmenin birtakım zorlukları vardır. Bu zorlukların en önemlisi, İslam inançları-
nın Hristiyanlığın temel inançlarından bazısıyla çelişkili görülmesidir. Onların temel 
inanç değerlerinden biri Tanrı tarafından insanlığa Hz. İsa’nın gönderilmesiyle vah-
yin tamamlandığıdır. Hz. İsa son peygamber olduğuna göre yeni bir peygamberin ge-
lişi mümkün olmayacaktır. Aksi takdirde Hz. İsa ile ilgili içinden çıkılmaz sorunların 
gündeme gelmesine imkân verilmiş olunacaktır. Bu nedenle Hristiyan din adamları, 
İslam gibi yeni bir dini gönderenin Allah olamayacağı ön kabulünden hareketle onu 
şeytanın işi olarak değerlendirmişlerdir. Onlara göre “Tanrı, şeytanın İslam’ı ortaya 
çıkarmasına izin vermekle bir bakıma Hristiyanları denemek ve isyankâr davranış-
larından dolayı cezalandırmak istemiştir. Nasıl ki İslam sahte bir dinse peygambe-
ri olan Muhammed de sahte bir peygamberdir; şeytanın hizmetinde olan ve onun 
emirlerini yerine getiren bir aracıdır. İnsanlara tebliğ ettiği vahiyleri kendi hevasına 
göre uydurmuş, vicdan yoksunu, güce düşkün bir sahtekârdır. İsa karşıtlığının da ön-
cülerindendir. İslam, şeytanî mizaca sahip olan dinden başka bir şey değildir.” (Van 
Koningsveld, 1993: 12-13; Kalın, 2008: 14).

Hristiyan dünya İslam’ın yeni bir din, Hz. Peygamber’in de yeni bir elçi olarak orta-
ya çıkmasını kabul etmek istemediklerini kelimelere de yansıtmışlardır. Şöyle ki onlar, 
Hz. Muhammed için “Peygamber” ve “elçi” sıfatını kullanmamaya özen göstermişlerdir. 
Çoğunlukla medeniyetten uzak “barbarlar” şeklinde tanımlanan Araplar, Hz. İsmail’in ve 
Hz. Hacer’in soyuna mensup olanlar anlamında “Hacer’in Oğulları” ve “İsmail’in Oğulları” 
şeklinde isimlendirilmişlerdir. Süryani yazarların, Hz. Muhammed’e ve İslam halifelerine 
“krallar” olarak göndermede bulundukları ifade edilir. Bu ise onların hakimiyetlerinin 
yalnızca dünyevi hakimiyet anlamında anlaşıldığına işaret etmesi açısından manidardır. 
Onlara göre Arap krallarının ilki Hz. Muhammed’dir. “İslam” ve “Müslüman” kelimeleri 
Ortaçağ Latin Hristiyan yazarlarının çoğunluğunca bilinmeyen kelimelerdir. Doğudaki 
dindaşları gibi onlar da Müslümanları ifade etmek için “Araplar”, “Türkler” şeklinde ırksal 
içeriklere sahip terimleri kullanmışlardır (Aydın, 2011: 19-24).

Özellikle Avrupa’da Batı’nın İslam’a bakışını özetlemek için bile, erken kilise ba-
balarına geri dönmek gerekir. Zira Augustinus’un yolundan giden ve Hristiyanlığın en 
önemli düşünürlerinden olan Akinolu Thomas (1225- 1274), Yahudilere karşı sergile-
diği olumsuz tutumun bir benzerini İslam’a ve Müslümanlara da sergilemiştir. Ona göre 
Hristiyanlık, tek gerçek dindir; Kilise, tek yetkili kurumdur, Kilisenin dışında kurtuluş 
yolları yoktur. Thomas, İslam’ı anlamaya ve araştırmaya değer bir din olarak görme-
diği gibi İslam’ın sahte ve ahlaksızlık üreten bir din olduğunu vurgulamıştır. Bu amaç 
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doğrultusunda Thomas, İspanya’daki misyonerlere başka din mensuplarıyla yapacak-
ları tartışmalarda rehberlik etmesi için “Suma Contra Gentiles” adlı bir eser kaleme 
almıştır. Thomas, eserini tüm insanlığa Hristiyanlığı kabul ettirmek için yazdığını ne 
var ki bu konuda kutsal kitabın ayetlerinin kendisine yardımının olmadığını, çalışma-
sını tarafsız olduğunu düşündüğü felsefî öncüllere dayandırdığını ifade etmektedir. Ne 
var ki referans olarak aldığı öncüller tarafsızlıktan uzak olup büyük ölçüde Hristiyanlık 
inancının doğru olduğu ön kabulüne dayanmaktadır (Parekh, 2002: 35. Krş. Augustine, 
2009).

4. Batı’nın İslam’ı Tanımasındaki Etkenler:

4.1. Haçlı Seferleri: Hristiyanlık zayıfken zulüm görmüş, güçlüyken zalim olmuş-
tur.  Kilise baş edilmesi gerek bir düşman olarak Yahudilik ile birlikte İslam’ı belirle-
miştir. İslam Ortaçağ ile birlikte, Hristiyanlığın tam tersi olarak görülmeye başlanmış 
ve yabancı bir güç tarafından yaklaşmakta olan bir istila korkusu ile karakterize edil-
miştir. İslam’ı yok hükmünde kabul etmekle bir sonuç elde edemeyeceklerini anlayan 
batılılar İslam’ın ve Müslümanların yükselişini durdurmak gayesiyle İslam’ı tanımaya 
ve onun hakkında bilgi toplamaya başlamışlardır. Batılıların İslam’ı tanımalarına im-
kân tanıyan en önemli husus “Haçlı Seferleri”dir (Campbell, 2013: 70-71).    

Ortaçağ süresince Katolik kilisesinin ve din adamlarının İslam’a yönelik saldırıla-
rını Haçlı savaşları ve teolojik / ideolojik hücumlar oluşturmuştur. Papa II. Urban Fran-
sa’nın Le Puy şehrinde 1095 yılında Batı’yı, kutsal toprakları Müslümanlardan geri al-
mak için savaşmaya teşvik etmiştir. Kudüs’ün de içinde yer aldığı kutsal toprakların, 
Hristiyanlara ait olduğunu, Hz. İsa’nın orada dünyaya geldiğini belirterek bu bölgelerin 
Hristiyan yönetimine geçmesini istemiştir (Kalın, 2008: 65). 

Onlar adına Haçlı seferlerin bir diğer özelliği İslam’ı din olarak kabul ederek onu 
ilmî bir şekilde incelemek isteyenlere fırsat tanımış olmasıdır. Batılılar İslam hakkında 
daha evvel az da olsa kısmen Bizans kaynaklarına kısmen de Endülüs’deki Müslüman-
larla Hristiyanlar arasındaki münasebetlere dayalı birtakım bilgilere sahiptiler. Müslü-
manları, Hz. Muhammed’e kulluk eden putperestler olarak tasvir etmeleri onların İs-
lam hakkındaki bilgilerinin gerçeklerden uzak olduğunu göstermektedir. İslam dininin, 
fuhşa ve ahlak dışı birlikteliklere izin verdiğine inanmaktadırlar (Watt, 1989: 28-29). 
Batı’nın İslam’ı tanıma girişimleri Ortaçağ’daki çatışmalı ilişkiler ve bunun yarattığı ge-
rilimlerin etkisiyle İslam’ı bizzat kendi kaynaklarından öğrenip bunun üzerine bir çıka-
rımda bulunmadıklarından objektiflikten uzaktır. İslam hakkındaki bu olumsuz düşün-
ce tüm Ortaçağ boyunca etkili olduğu gibi kimi açılardan günümüzü de önemli ölçüde 
etkilemiştir. Watt’a göre Ortaçağ boyunca Hristiyanların İslam algısını şu dört başlıkta 
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toplamak mümkündür. Birincisi İslam dini batıl olup gerçeklikten uzaktır. İkincisi İs-
lam, şiddet ve savaş dinidir. Üçüncüsü İslam, sapkın ilişkilere alan açar. Dördüncüsü Hz. 
Muhammed, Hz. İsa’nın takipçisi değil karşıtıdır (Watt, 1989: 29).

Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki ilişki, Ortaçağ’da askerî olduğu kadar dinî 
idi. Avrupalı Hristiyan bilim insanları Arap dilini öğrenmekte, bunun yanında Kur’an’ı 
ve diğer metinleri kendi dillerine çevirmekte, İslam’ı incelemekteydi. Bunu iki amaç 
içim yapmaktaydılar. Birincisi ve en önemlisi Hristiyan ahalinin İslam dinine girmele-
rini engellemekti. İkincisi ise Müslümanların Hristiyanlığa geçmelerini temin etmekti 
(Lewis, 2017: 19). Ayrıca Hristiyanlara göre İslam dünyasında kaleme alınan eserleri 
batı dillerine çevirmek kendilerine eski Yunan mirasını öğrenme imkânı sunacağı an-
lamına geliyordu. İlk etapta Arapçadan tıp, astronomi, matematik ve felsefe gibi in-
sanlığın hizmetinde kullanım değeri büyük eserler çevrilmişti. Avrupa’da “Onikinci 
Yüzyıl Rönesansı”na yol açmasında bu kültürel etkileşimin etkisi büyük olsa gerektir. 
Onbeşinci yüzyılın yarısına gelindiğinde Türklerin hem siyasî hem de askerî güç olarak 
Avrupa içlerine doğru ilerlemesi İslam hakkındaki olumsuz bilgilerin daha da genişle-
mesine neden olmuştur. İstanbul’un Türkler tarafından feth edilmesinin ardından Türk 
kelimesi, korku ve nefretin sembolü haline getirilmiştir (Canatan, 1995: 309-310). Av-
rupa Hristiyanlık dünyası özellikle de İngilizler Türkleri şeytan olarak değerlendirmiş, 
hiçbir zaman normal insanlar olarak görmemişlerdir (Toynbee, 2005: 116). Batının 
İslam ve Müslümanlar hakkındaki bu tür düşünceleriyle halkı onlara karşı harekete 
geçirmeyi, ayrıca Roma kilisesinin bayraktarlığı altında tüm Hristiyanları bir araya ge-
tirmeyi amaçladığı söylenebilir.

4.2. Sömürgecilik: Bu dönemde, Ortaçağ’daki İslam algısının yeniden piyasa-
ya sürüldüğü görülür. Bunun gerekçelerini Rudolph Peters şöyle dile getirmektedir: 
“Ortaçağ’da gelişen olumsuz İslam ve Müslüman imajı, Avrupa’nın dünyada söz sahibi 
olduğu dönemde yeni bir ivme ve enerji kazandı. Dünyada kurdukları sömürü düzen-
lerini ve genişleme arzularını Müslümanları çağ dışı, şiddet yanlısı ve kavgacı tipler 
olarak tanımlayarak haklı göstermek istediler. Bu tavır aynı zamanda, yerli halka karşı 
sömürü peşinde koşanların şiddet kullanmaları için güzel bir bahane oluyordu” (Pe-
ters, 1989: 31). Bu ifadeden Batının kendi çıkarları doğrultusunda önce olumsuz bir İs-
lam imajı oluşturduğu ardından da Müslümanların yaşadığı bölgelerdeki insanlık dışı 
saldırılarına karşı meşru bir bahane ürettiği anlaşılmaktadır. 

Sömürgecilik döneminin ardından Orta Doğu bölgesindeki çıkarlarını garanti 
almak isteyen Batı, yayınlarının çoğunda elbisesi uzun, Muhammed’in dinine girme-
yi kabul etmeyen kafirleri büyük bıçaklarla kesmeye hazır Müslüman figürünü konu 
edinmişlerdir. Böylelikle Batı, Ortaçağ’daki “Korkunç Türk” imajının yerine, masum 
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Yahudi ve Hristiyan kadın ve çocukları öldürmeye hazır savaş kıyafetli, kalaşnikoflu 
“Arap terörist” imajını yerleştirmiştir (Peters, 1989: 30). Batının İslam/Müslümanlar 
ile ilgili kullandığı ifadelerde şiddet söylemi kendini açık etmektedir. Şiddet dışarıya 
yöneltildiğinde, bu durum içe doğru güçlendirici bir etki yapar. Zira bütün çatışmacı 
enerjiler kendinden ötekine yöneltilmekte, böylelikle dışsallaştırılmaktadır. Ötekine 
yönelen şiddetin, kendine sağlamlık ve güçlü bir istikrar getireceği muhakkaktır (Han, 
2020: 53).  

4.3. Medya: Son yıllarda küreselleşme ve teknolojideki hızlı gelişmeyle birlikte in-
sanların çoğu seyahat etme ihtiyacı duymadan diğer kültür ve dinler hakkında medya 
aracılığıyla kolay bir şekilde bilgi elde etmektedirler. Bilgiye ulaşmadaki bu kolaylığa 
rağmen kitle iletişim araçlarının, zaman zaman insanların birbirlerini ve dinlerini doğ-
ru anlamaları önünde büyük bir engeli oluşturduğu da bir gerçekliktir. 

Tarihe nasıl baktığımız, dünyayı nasıl algıladığımız medyanın dünyayı nasıl gördü-
ğüyle bağlantılıdır. İnsanların bakış açılarını etkileyecek derecede bir güce sahip olan 
medyanın/basının ne olduğu sorusunun cevaplandırılması önem arz etmektedir. Ba-
sın/medya, parlamenter demokrasilerin olmazsa olmaz bir unsurudur. “Basın özgürlü-
ğü” olgusu da yönetim şeklini demokratik olarak belirleyen ülkelerde ortaya konulmuş 
bir kavramdır. Yazılı basın alanındaki gelişmeler 17. yüzyıldan itibaren başlamış son-
rasında medyanın dördüncü güç olarak kabul görmesiyle sonuçlanmıştır. “Dördüncü 
güç” ibaresini 1828 yılında yayımladığı “Hallam’s Consitutional History” başlıklı maka-
lesinde basın için ilk kez kullanan kişi Lord Thomas Babington Macaulary’dir.  O döne-
me kadar İngiliz parlamentosunda üç gücün hakimiyeti söz konusudur. Bunlar; ruhanî 
asiller, dünyevî asiller ve halktır (Alemdar, 1999: 33).

Medyanın en önemli rolü hangi konuların kamusal söylemin bir parçası haline gel-
diğini seçme yeteneğinden hareketle gündem belirlemedir. Kitle iletişim araçlarından 
olan medya, kamuoyunu şekillendirmede büyük bir role sahip olduğu gibi “söylemlere 
ayrıcalıklı erişim” yoluyla ideolojik olarak sürdürebilir ve çoğaltabilirler sosyal ilişkile-
rin gücü üzerinde de hakimiyet kurmaktadır (Van Dijk, 1993: 255). Dahası, haber söy-
lemleri “sadece sosyal varlıkları ve ilişkileri yansıtmakla kalmamakta, aynı zamanda 
onları inşa etmekte ve oluşturmaktadır” (Fairclough, 1993: 3).

Küreselleşmeye ve modern teknolojilere rağmen; insanların çoğu küresel olarak 
seyahat etmedikleri için diğer kültürler veya dini hakkındaki bilgilerini medya raporla-
rından edinmektedirler. Kitle iletişim araçları, insanların birbirlerinin ülkelerini doğru 
veya yanlış anlamalarına katkıda bulunabilir. Ayrıca Batılı insanların İslam hakkındaki 
bazı fikirleri kitle iletişim araçları yoluyla elde edilmektedir. Ancak İslam ve Müslü-
manlar hakkında haber yapan medya editörlerinin yaptıkları haberin kapağına yerleş-



Batı, İslam ve Öteki Sorunu

366

tirdikleri resimler İslam ve Müslümanlar hakkında çok az şey bildiklerini ya da İslam’a 
karşı ön yargılı olduklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca onlar çoğu durumda bazı Müslü-
man toplumların yerel geleneklerini İslami değerlerle karıştırmışlardır. Böylece medya 
İslam hakkında yanlış bir imaj yaratmış ve onu Batı toplumlarının kolektif bilincini 
oluşturmak için kullanmıştır. İnsanlar da bu haberleri İslam ve Müslümanlar hakkında 
düşünce oluşturmak için referans olarak kabul etmişlerdir (McNelly and Izcaray, 1986: 
546). Batı kültürlerinin Müslümanları ve İslam’ı “tanıma” yolları, büyük ölçüde oryan-
talizm olarak adlandırılan çalışmalar neticesinde Batı dışı kültürlerin tarihsel olarak 
yabancı, uzak, modası geçmiş, irrasyonel, şehvetli ve pasif olarak konumlandırmaya 
dayanmaktadır (Akbarzade ve Smith, November: 2005).

Basında yer alan haberlerin dünyada olup bitenleri olduğu gibi yansıtmaktan veya 
dünyayı inşa etmekten uzak olarak yaşananları özellikle güçlü olanların çıkarlarına 
uyacak şekilde inşa ettikleri bir gerçekliktir (Montgomery, 2007: 21). Bir bakıma basın 
olayları kendi görüşlerine göre filtrelemekte ve şekillendirmektedir. Bernard Cohen’in 
dediği gibi, basın, insanlara hangi konularda düşüneceklerini söylemede çoğunlukla 
başarısız olabilir, ancak okurlarına ve izleyenlerine neleri düşüneceklerini söylemede 
aşırı derecede başarılıdır.” (Cohen, 1963: 13). Bu nedenle haber medyasının şeffaf ol-
ması ve en iyi bilgi kaynaklarını sunması önemlidir. 

Batı medyasının en güçlü temsilcileri BBC, The Guardian, New York Times, CNN, 
El Pais, vb’dir. En önemli haber ajansları ise Reuters, AF, France Presse, AFP’dir. Dün-
yadaki hemen hemen her konuda olduğu gibi İslam ve Müslümanlar hakkındaki veri-
ler de çoğunlukla bu bilgi kaynaklarına dayanmaktadır. Batı medyası okurlarına İslam 
hakkında “korku” ve “ötekileştirme” olasılığını potansiyel olarak aşılayabilen birçok 
haber başlığı sunmuştur. Örneğin, Daily Express, The Sun ve The Times gibi ana akım 
gazeteler “Hristiyanlık Saldırı altında”, “Müslümanlar teröre karşı sessiz” gibi saldırgan 
manşetlere yer vermişlerdir. Bunlar en belirgin örneklerden bazıları olsa da gazeteler, 
radyo, televizyon ve filmler de dahil olmak üzere medya ve eğlencenin diğer bölümle-
rinde de İslamofobi örneklerine geniş şekilde yer verilmektedir. Daily Express’in Genel 
Yayın Yönetmeni, gazetede yayınlanan hikayelerin çoğunun medyada “İslamofobik bir 
duyguya” katkıda bulunduğunu kabul etmek zorunda kalmıştır (Hagedorn, 2019: No-
vember 21).

Müslüman karşıtı duygular 2001’den çok önce var olmasına rağmen, Eylül 2011 
terörist saldırıları ve bunlara verilen tepki, Müslüman karşıtı korkuları, yani İslam’ın 
doğal olarak şiddetli olduğu veya Müslümanların terörizm eğilimine sahip olduğu var-
sayımını yoğunlaştırmıştır. Eylül 2011’den bu yana, belirli bireyler İslamofobiyi bir 
endüstriye dönüştürmüş ve Müslümanları kendi gündemlerini ilerletmek için günah 
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keçisi haline getirmiştir. Kanadalı muhafazakâr yazar Mark Steyn’in söylemi, sağcı İsla-
mofobinin tipik bir örneğidir. Steyn, çoğu Müslümanın ya yaşadıkları toplumların ölü-
müne istekli ya da kayıtsız olduğunu iddia etmiştir (Steyn, November 16, 2015). Aynı 
şekilde, Hollandalı politikacı ve sağcı popülist Geert Wilders, Kur’an’ı dünya, Avrupa 
ve Amerika’da nefret, şiddet ve terörizm için bir ilham kaynağı ve gerekçelendirme 
kaynağı olarak adlandırmıştır (Wilders, 24 Ağustos, 2018). İngiliz Muhafazakâr Siyasi 
yorumcu Douglas Murray, terörizmi azaltmak için Birleşik Krallık’ın “biraz daha az İs-
lam” gerektirdiğini öne sürmüştür (Murray, June 7, 2017).

Önde gelen sol yorumcular, muhafazakâr meslektaşlarıyla aynı ürkütücü korku-
lara katkıda bulunmuşlardır. Örneğin Amerikalı nörobilimci ve yeni ateist Sam Harris, 
İslam öğretisi ile Müslüman terörizm arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu iddia 
etmiştir (Harris, October 10, 2005). Benzer şekilde, Amerikalı komedyen ve televizyon 
yapımcısı Bill Maher, 1.6 milyar Müslümanı IŞİD gibi terörist gruplara bağlayan hoşgö-
rüsüzlük ve vahşetin “bağlantı dokusu” olduğuna inandığını dile getirmiştir (Ghabra, 
October 23, 2014). Somali doğumlu Hollandalı Amerikalı aktivist ve yazar Ayaan Hirsi 
Ali, şiddetin İslam öğretisinin doğasında olduğunu belirtmiştir (Ali, November 9, 2015). 
İslam ve Müslümanlar hakkında yapılan bu karakterizasyonların tamamı bilimsel bir 
bakışı yansıtmaktan uzaktır. Ayrıca zikri geçen kimselerin kendilerini belli bir düşün-
cenin temsilcisi olarak konumlandırmakta ve son din konusunda temel meselelerden 
uzaklaşarak çirkin abartıları gündeme getirme eğiliminde oldukları görülmektedir. 

5. İslam’ın Batı'da Yayılmasının Önlenmesinde Medyanın Rolü

Batı medyasında İslam geriye dönük ve irrasyonel bir din olarak tasvir edilmek-
tedir. Ayrıca ön yargılı bir şekilde İslam başörtüsü, cihad, namus cinayeti vb. klişelere 
indirgenmektedir. Müslümanlara da bu çarpık imajla medyada yer verilmektedir. Şimdi 
medyada İslam/Müslümanlar hakkında sürekli gündeme getirilen ön yargılı bakış açı-
sına örnek verilecektir.  

5.1. Norveç Terör Saldırısı

İslam, Batılı halklar nezdinde diğer dinlere nazaran daha fazla itibar görmektedir. 
İslam’ın bu hızlı yayılışı karşısında endişeye kapılan Batı yöneticileri, medya ön yargı-
larından ve insanlarının cehaletinden yararlanarak halkının zihninde İslam’ı mahkûm 
etmeye çalışmaktadır. Bunun için de İslam’ı terörü, şiddeti ve küresel tehdidi besleyen 
bir din; Müslümanları da “radikal”, “terörist” şeklinde resmeden birçok klişesi ve yanlış 
anlayışı medya aracılığıyla servis etmektedirler (Said, 1997). Bu durumun en güzel ör-
neği 23 Temmuz 2011 yılında Norveç’te meydana gelen terör saldırısıdır.  
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Medya mensupları bazen ne demek istediklerini doğrudan ya da açıkça ifade et-
mekten kaçınmak için imalardan yararlanırlar. Bazı batılı medya kuruluşları Norveç’te-
ki terör saldırılarında İslamî bir bağlantı olduğu konusunda spekülasyon yapmışlardır. 
Diğer bir değişle İslam’ı veya İslamî örgütleri, kendilerini destekleyecek herhangi bir 
kanıt sunmadan saldırılar konusunda suçlamışlardır. Daha sonra en az 85 sivili öldü-
ren ve diğerlerini yaralayan Norveç’teki saldırının failinin aslında 32 yaşındaki Norveç-
li Anders Behring Breivik olduğu ortaya çıkmıştır. (“Norway police”, 2011). Fox News 
kanalında Bill O’Reilly tarafından sunulan bir haber şovu olan “O’Reilly Factor”da, ko-
nuk Laura Ingraham Norveç’teki terör saldırısı hakkında hazırlanan kısa bir rapora de-
ğinmiştir. Bahse konu olan raporda: “Norveç’te iki ölümcül terör saldırısı gerçekleşmiş 
olup, bir kez daha Müslüman aşırılık yanlılarının işi gibi görünüyor” ifadesi düşülmüş-
tür. Haber tahlil edildiğinde cümlenin ana fiili olarak “APPEARS / görünüyor” kelimesi 
kullanılmıştır. Bu fiil şüpheyi içerisinde barındırsa da açık bir şekilde ölümcül korku 
saldırıları Müslüman aşırılık yanlılarına atfedilmiştir. Sonuç cümlesi ise iddia edilen 
korkunç saldırıyı Müslüman aşırılık yanlılarının yaptığını güçlendirmek için kurulmuş-
tur. Dahası “ONCE AGAİN / bir kez daha” ifadesinin kullanılması, bunu yaparak varsa-
yım olasılığını arttırmayı amaçlamıştır. Zira haberciye göre terörist saldırılar belirgin 
bir şekilde İslamî şiddet davranışıdır. Haberci bununla dünyada Müslüman teröristler 
tarafından birçok saldırının yürütüldüğü, Norveç saldırılarının ise bu saldırılardan sa-
dece biri olduğu algısını oluşturmaya gayret etmektedir (Alghamdi, 2015:201).

Yukarıdaki bahse konu olan rapor tipik bir haber raporu olarak, medyadaki bir 
haber olayını bildirmenin geleneksel tarzına bağlı kalmaktadır. Bir haber spikeri sü-
rekliliği olan bir akışta bir haber olayı sunarken, sadece vurgulayarak veya yoğunlaş-
tırarak dinleyicilerin veya izleyicilerin dikkatini onlara yönlendirmek için anahtar 
kelimeleri metinde büyük harfle yazmıştır. İnkâr edilemez bir şekilde, kelime seçimi, 
söylemin herhangi bir analizi için büyük önem taşır, zira ana mesajın yorumlanması 
yoğun bir şekilde gerçekleşir. İlk cümlede, Müslüman aşırılık yanlıları yanlış bir şe-
kilde terör saldırılarından sorumlu tutulmuştur. Pasajın geri kalanında ise terör sal-
dırılarını ve sonuçlarını tanımlamak için kullanılan kelime seçimi aslında, iddia edi-
len Müslüman aşırılık yanlıları tarafından ne yapıldığını açıklamaya yöneliktir. Haber 
spikerinin kullandığı: “deadly terror attack/ölümcül terör saldırısı”, “binaları parça-
lamak”, “killing/öldürmek”, “injuring/yaralanmak” ve “open fire at children’s camp/
çocuklara ateş açmak” gibi sözler göz önüne alındığında Batı medyasının belli bir 
bölümünün Müslümanlara yönelik bakışının nasıllığını anlamak zor olmasa gerektir. 
Yazar, Müslümanları sadece terörist saldırılar için değil, aynı zamanda ciddi bir teh-
dit olduğu için suçlamıştır. O, İslam’ı ve Müslümanları herhangi bir iç terörizmden 
daha büyük bir tehlike olarak görmektedir (Alghamdi, 2015: 203). Şu hiçbir zaman 



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

369

unutulmamalıdır ki iftirada bulunmak, itibar suikastlığı yapmak, hakir görmek, in-
citmek veya eşya konumuna düşürmek üzerine kurulu dilsel şiddet bir olumsuzluk 
şiddetidir (Han, 2020:109).

5.2. Başörtüsü

Batı medyasında Müslüman kadınların her zaman ezilen sınıfı temsil ettiği, bazı 
İslam ülkelerinde Müslüman kadınların koşulları hakkında olumsuz bir tavır sergi-
lendiği iddia edilmektedir. Yapılan bir araştırmada Amerikalı kadınlara “Müslüman ya 
da İslam hakkında en az neye hayranlık duyuyorsunuz? sorusu yöneltilmiştir. Onların 
bu soruya, Müslüman kadınların “ezilenler” ve “cinsiyet eşitsizliğine maruz kalanlar” 
olduğu şeklinde cevap verdiği nakledilmiştir (All-Hejin, 2014: 20-21). Batı'da İslamî 
ilkelerin Müslüman kadına özgürlük hakkı tanımadığı bu nedenle kendilerinin bu ka-
dınlara hak ettikleri gerçek değeri iade edeceklerini dile getirmektedirler. Ancak onla-
rın Müslüman kadınlarla ilgili uygulamaları bunun tam aksine işaret etmektedir. Şimdi 
konuyla ilgili Almanya ve İngiltere’de yaşanan birkaç olaya değinelim. 

Almanya’da, Müslüman kadınların başörtüsü giyme hakkı ile ilgili tartışmalar ol-
dukça yaygın olup uzun bir geçmişe sahiptir. Bu konuda yaşanan çatışmalardan biri 
Baden Württemberg okulunun kararıdır. Okul idaresi başörtüsü taktığı gerekçesiyle 
bir kadının başvurusunu reddetmiştir. Bölgesel hükümet, Temmuz 1998’de başörtüsü-
nün dinî bir gereklilik değil siyasî bir sembol olduğunu iddia eden kararı onaylamıştır. 
Federal Anayasa Mahkemesi 2003 yılında başörtüsü hakkının Alman topraklarında ya-
saklandığını duyurmuştur. (Statham, 2004: 54-61; Cesari, 2009: 7). Kısa bir süre sonra 
Brandenburg hükümeti devlet memurları için tüm dinî sembollere yasak getirmiştir. 
Ancak 2006 yılının temmuz ayında alınan bir karara göre bu yasaktan örtülü Katolik 
rahibeler hariç tutulmuştur. İlgili karar gereğince başörtülü Müslüman kadınların ise 
devlet okullarında öğretmenlik yapmaları yasaklanmıştır (Cesari, 2009: 7). 2010 yılına 
gelindiğinde, birkaç Belediye başörtüsü takan kadınların kamu binalarına girmesini 
etkili bir şekilde yasaklamıştır. Yasakların gerekçesini ise güvenlik olarak belirlemiş-
lerdir. Bununla birlikte, birçok politikacıya göre bu tür önlemlerin ana hedeflerinden 
birisini başörtünün aşağılayıcı ve baskının bir işareti olmasından ötürü Müslüman ka-
dınların haysiyetinin ve özgürlüğünün korunması teşkil etmekteydi (Tsagarousianou 
& Sofos, 2010). 

İngiltere’de de başörtüsü, kamusal söylemde, algılanan entegrasyon eksikliğinin 
görünür bir sembolü olarak kabul edilmiştir. Avam Kamarası zaman lideri Jack Straw 6 
Ekim 2006 Lancashire Telegraph gazetesinde, başörtüsünün “ayrılık ve farklılığın ifade 
edildiği bir görünürlülük” olarak tanımladığını belirtmiştir. Başörtüsü konusundaki tüm 
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tartışmalarda, bu tür yasakların savunucuları aşağıdakileri tanımlayan argümanlar kul-
lanmışlardır: “Başörtüsü Müslüman kadının haysiyetine zararlıdır”, “başörtüsü ataerkil 
baskıcı uygulamaların sonucudur” “başörtüsü takan kadınlar güvenlik sorunları oluştur-
maktadır” “başörtüsü, kültürlerarası iletişimin önündeki engellerden birisidir”. 

6. Bazı Müslümanların İslam’ı Temsildeki Zaafları 

İslam sadece onu baskıcı bir din olarak gören gayrimüslimler tarafından değil, aynı 
zamanda İslam’ın insanlığı kurtaracak en büyük din olduğunu iddia eden Müslümanlar 
tarafından da yanlış anlaşılmaktadır. 

Batılılarca İslam’a ve Müslümanlara yönelik hakaret içeren söz ve eylemlerde bu-
lunulduğu bir gerçekliktir. Batılıların bu tür söylemlerine zemin hazırlamada müslü-
manların da belli oranda etkisi bulunmaktadır. Şöyle ki kimi Müslümanlar kendilerini 
bir grubun mensubu olarak addetmektedirler. Onlar düşman gördükleriyle kendileri 
arasında keskin bir “biz ve onlar” bölümlemesi meydana getirmekte ve var olan bö-
lünmenin daha da derinleşmesine katkı sunmaktadırlar.  İslam’dan ziyade grup ortak 
kimliğini sürdürmek adına her şeyi yapma hakkına sahip oldukları duygusunu yaşa-
maktadırlar (Volkan, 2017: 84-86). Halbuki Müslümana düşen yapılan her türlü ha-
karette akılla hareket etmesi gerektiğinin bilincinde olmaktır. Şu bir gerçektir ki akıl 
baştan gittiğinde kontrolü mümkün olmayan duyguların bedeni ele geçirmesine imkân 
verilmiş olunacaktır. Zira hakaret, yalnızca ona uğrayan kişi duygusal ve öfkeli bir tavır 
sergilediği takdirde başarılı olacaktır (Seneca, 2017: 56-57).

Hz. Peygamber yanlışa karşı Müslümanların nasıl tavır takınmaları gerektiği konu-
sunda çok güzel bir ilke bırakmıştır.  O ilke, “Sizden herhangi biri bir kötülük görürse 
ona eliyle müdahale etsin, buna gücü yetmediği takdirde diliyle o şeyin kötü olduğunu 
söylesin; buna da gücü yetmiyorsa kalbinde ona karşı olumsuz duygular beslesin. Bu 
ise imanın asgarî gereğidir” hadisiyle ortaya konumuştur (Müslim, Îmân, 78). Kalbiy-
le buğz etmesi gerekenler, yanlışı eliyle düzeltmeye kalkıştıklarında telafisi mümkün 
olmayan olumsuzluklara yol açmaktadırlar. Bunun en güzel örneği Charlie Hebdo ola-
yıdır.

7 Ocak 2015’te Fransa’nın başkenti Paris’te bir mizah/karikatür dergisi olan Char-
lie Hebdo binasına bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu saldırı tasvip edilmemekle birlik-
te İslam’ın kutsallarına yönelik aşağılayıcı uzun bir yazı dizisinin sonucunda fanatik 
Müslümanların gerçekleştirdiği bir eylemdir. Charlie Hebdo ofislerine yönelik gerçek-
leşen cinayet gecesi, İngiltere Kanal 4 haberleri La Place de la République’den binlerce 
insanın acımasız katliamı protesto etmek için geç saatlere kadar eylem yaptığını bildir-
miştir. Fransız Libération gazetesinin yazarı olan Matthieu Ecoiffier, Kanal 4 yayının-
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da Charlie Hebdo’ya neden böyle bir saldırı olduğunu bilmediğini ve olay karşısındaki 
şaşkınlığını ifade etmiştir. Ecoiffier, Charia Hebdo ve derginin “masum” kapağından 
bahsederken Hz. Muhammed’in kırmızı bir burunla karikatürünün resmedilmesinin 
mizah ve İslam ile uyumlu olduğundan söz etmiştir. Charlie Hebdo ifade özgürlüğünün 
bir sembolü olurken, Müslümanlar ve İslam uzlaşmaz ve giderek daha agresif bir hal al-
mış şekilde tanımlanarak adeta tehdit edilmiştir. Ecoiffier, diğerleri gibi o gün ve takip 
eden günlerde televizyon izleyicilerine hitap ederken onların hafızalarındaki İslam ve 
Müslümanlara karşı olumlu bakışı yok etmede önemli bir rol oynamıştır. Olaydaki bazı 
çirkin ayrıntıları ön plana çıkararak Charlie Hebdo’nun hizmet ettiği mizahın masumi-
yetine odaklanmıştır. Böylece o, Hz. Muhammed’in tasvir edildiği sayısız vakadan söz 
etmemiştir. Ona göre Hz. Peygamber’e yönelik mizahın kültürel ve politik çağrışımlar-
dan dolayı sergilenmiş olabileceğini, Fransa’daki Müslüman halka hakaret edebilecek 
pozisyonlar oluşturmak ya da Müslümanların inançlarından dolayı olmadığını belirt-
miştir (Tsagarousianonu, 2016:2-3).

7. İslam’ın Gerçek Yönü

Batılı güçlerin üç alanı kontrol etmeye çalıştığı bilinen bir vakıadır. Bunlar para, 
teknoloji ve insan beynidir. Onların, para ve teknolojideki hakimiyetleri çok açık bir 
şekilde görülmektedir. İnsan beynini kontrol etme girişimleri ise medya aracılığıyla 
gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır (Friedman, 2003: 23-429). Zira medya, farkındalık 
oluşturma ve çeşitli konularda bilgi sağlama gücünü elinde bulundurmaktadır. Batı 
medyası, tüm Müslümanların köktendinciler olduğu iddiası gibi olumsuz İslamî kor-
kular oluşturmada izleyicilerinin düşüncelerini etkilemektedir. “Köktendinci” terimi 
medya tarafından yorumlanan bir terimdir. Aslında, köktendinci sadece dinini takip 
eden normal bir Müslümanı temsil eder. Bir Müslümanın “temel” inançları sadece bir 
Allah’a, Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna ve öldükten sonra dirilecek olunan 
ahiret gününe inanmak olup bunların gereğini yerine getirmekten ibarettir. Bu esasları 
kabul eden tüm Müslümanların köktendinciler olduğu söylenebilir.

Vahiy dönemi ve sonrasında, İslam dünyasının sınırlarını genişletmekten ziyade 
İslam’ı savunmak ve Müslümanların izzetini korumak için farklı unsurlara karşı cihat 
/ kutsal savaş yapılmıştır. Ancak İslam savaştan ziyade örnek olma, vaaz ve müzakere 
yoluyla yayılmıştır. Örneğin, Endonezya ve Malezya, dünyanın en yüksek Müslüman 
nüfuslarından birkaçına sahip olmakla birlikte, bu alanların hiçbirinde cihat gerçek-
leşmemiştir. Batı medyasında, İslam’ın kılıçla yayıldığının iddia edilmesi onların İslam 
ve öğretileri hakkında bilgi eksikliğini gösterdiği gibi Müslümanları da başkalarını ta-
nımayan ve onları ortadan kaldırmaya çalışan bir grup fanatik olarak tasvir ederek 
İslam’a karşı olumsuz ön yargıya sahip olduklarına işaret etmektedir. Halbuki Müslü-
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manların büyük çoğunluğu davranışlarını Kur’an’da yer alan “Allah, aşırı gidenleri sev-
mez” (Bakara, 2/190) ayetine göre inşa ederler.

Yüce Allah’ın, elçileri eliyle gönderdiği ve onların da insanlığa ulaştırdığı dinin her 
bir emri/hükmü güven üzerine inşa edilmiştir. Şöyle ki; Allah Teala’nın isimlerinden bi-
risi el-Mü’min olup güven veren, emin kılan, muhafaza eden demektir. “el-Emin” sıfatı 
ise Hz. Peygamber’in sıfatlarının en önde gelenidir. O, nübüvvetle görevlendirilmesinin 
öncesinde dahi insanların “Muhammedü’l-Emin” şeklinde hitap ettiği ve vasıflandırdı-
ğı bir kişidir. Peygamberliği süresince kendisine düşmanlık etmekten geri durmayan 
müşrikler onun “emin” sıfatına hiçbir şekilde olumsuz kelam etmemişlerdir. “Mü’min” 
ise İslam’ı kabul ettiğini ilan edenin en temel vasfıdır. Bir bakıma bu kişi Allah’a ve 
Hz. Peygamber’e dayanıp güvenmiş, kendisi de onlar gibi güven veren olmuştur (Atay, 
2007).

Hz. Peygamber’in “Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende 
olduğu kimsedir” (Buhârî, Sahîh, “Îmân”, 4, 5; Tirmizî, Sünen “Îmân”, 12) sözü güven 
toplumu inşa etmede önemli bir ilkedir. İslam ve tebliğcisi, inananlarını farklı din men-
suplarına nazik davranmaya ve bu yolla onları ikna etmeye çağırmaktadır. Hz. Peygam-
ber “Kim, Müslüman olmayan bir azınlığa karşı zalim ve sert olur, haklarını kısıtlar, 
taşıyabileceğinden daha fazla yük yükler veya özgür iradesi dışında onlardan bir şeyini 
alırsa; kıyamet günü o kişinin aleyhinde şikayetçi olacağım.” der (Ebû Davud, “Haraç”, 
33). Bu örnekler, “güven” kavramının İslâm’la özdeşleşmiş ve bütünleşmiş olduğunu 
göstermektedir. Bir bakıma güven olmazsa İslâm’ın, İslâm olmazsa güvenin olmayacağı 
aşikardır. 

Müslümanlara Kur’an ve hadislerde öngörülen toplumsal ilişki ve davranış mode-
li, İslam üzerinden korku kültürü üretmek isteyenlere kolay kolay imkân vermeyecek 
türdendir. Kur’an’ın Müslümanlardan istediği davranış modeline ilişkin birkaç örnek 
vermek faydalı olacaktır. Bunlar, iyiyi tavsiye etmek, kötülüğe engel olmak (Âl-i İmrân, 
3/104, 110; Lokman, 31/17); iyilikte yardımlaşmak (Mâide, 5/2.); başkasınca yapılan 
hataları bağışlamak (Mâide, 5/13) fedakârlıkta bulunarak diğer insanları kendisine 
tercih etmek (Haşr, 59/9), kötülüğe kölükle değil iyilikle ve güzellikle karşılık vermek 
(Ra’d, 13/22); insanların onuruyla oynamamak (Hucurât, 49/11) fitne ve fesada sebe-
biyet vermemektir (Bakara, 2/11). 

İslâm’ın terör ve şiddete kaynaklık eden bir din gibi gösterilmesinde bugünün 
Müslümanlarının sorumlu olduğunu, buna onların İslâm’a aykırı bazı davranışlarının 
sebebiyet verdiğini Marksist düşünür Terry Eagleton şöyle izah etmektedir: ‘Temel il-
keleri merhamet, eşitlik, adalet, şefkat olup “teslim olmak” anlamına İslâm, bütünüyle 
kendini Allah’a adamayı gerektirir. Şiddet karşıtlığı, zulme engel olma İslâmî inanç sis-
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teminin merkezinde yer alır. Günümüzde petrol zengini elitlerle kadın taşlayıcılarının, 
faşist kafalı mollalarla cani yobazların doktrini haline gelmiş olan, aslında işte bu hay-
ranlık verici inanç sistemidir (Eagleton, 2004; 181; Ayrıca bk. Volkan, 2017: 84).

Sonuç

İslâm karşıtlığının ilk temsilcileri 7. yüzyıl Arabistan müşrikleridir. 20. ve 21. yüz-
yılda İslam karşılığı konusunda müşriklerin yerini Batı dünyası almıştır. Batı halkı ge-
nellikle televizyondaki görüntüler, sinema ekranları, dergiler, radyolar ve gazetelerde-
ki çizgi romanlar aracılığıyla İslam ve Müslümanlar hakkında bilgi elde etmektedirler. 
Ancak medyanın İslam ve Müslümanlarla ilgili izleyicilere sunduğu bu bilgiler ya yanlı-
şa dayanmakta ya da onlarla ilgili olumsuz mesajlar içermektedir.  

Batı’nın İslam’a karşı sempatik olmayan bir bakış açısına sahip olmasının temel 
nedeni İslam hakkında yorum yapanların, açıklamalarda bulunanların daha çok kendi 
uzmanları (muhabirler, yorumcular, akademisyenler / akademisyenler vb.) olmasıdır. 
Günlük yaşamlarında Müslümanlar hakkında “normal” makalelerin/haberlerin azlığı 
da Batı’da onlar hakkında sürekli olarak dar bir bakış açısının ön plana çıkarıldığına 
işaret etmektedir. Onlara göre İslam doğuyu, kendileri ise batıyı temsil etmekte olup 
İslam hiçbir şekilde Batı’yı temsil etme konumuna sahip değildir.  

Medyanın izleyicilerini artırmak için gerçeği sıklıkla manipüle eden kâr amaçlı bir 
organizasyon olduğu bir gerçekliktir. Batı’da Müslümanlarla ilgili negatif örneklerin 
insanlar tarafından daha fazla izlenmesi ister istemez medyayı bu tür haberleri yapma-
ya sevk etmektedir. Bu nedenle de medyada sürekli İslam’ın şiddet dini Müslümanla-
rın ise terörist olduğuna vurgu yapılmaktadır. Böylece halkın potansiyel olarak İslam 
hakkında olumlu bir düşünceye sahip olması engellenmektedir. Bu nedenle de İslam’ın 
diğer dinî gruplarla aynı haklara sahip olmaması gerektiği ön plana çıkarılmaktadır.  

Batılılar, vatandaşları üzerindeki korkunun Müslümanların terörist ve zorba ey-
lemlerinden, şiddete meyilli oluşlarından, fikir ve basın özgürlüğünü içlerine sindire-
memelerinden kaynaklandığını düşünmektedirler. Bu iddiaya karşı Müslümanlar ise 
Batı insanının zihninde oluşan korkunun asıl kaynağının bizzat Batı’nın İslâm’a ve 
Müslümanlara yönelik nefretleri, ön yargıları ve düşmanlıkları olduğunu ifade etmek-
tedirler. Ancak her iki toplumuna düşen, yaşanan elim olaylarla ilgili olarak ‘Bizim ku-
surumuz veya eksiğimiz nedir? şeklinde bir düşüncenin içinde olması ve muhatabını 
suçlama yerine kendini eleştiriye tabi tutmaktır.

Terörizmle ilgili haberlerin bireylerde korku duygusunu beklenmedik şekilde ar-
tırdığı bir gerçekliktir. Bununla birlikte korku seviyesi, sağlanan belirli bilgilere veya 
terörizm haberlerinin nasıl sunulduğuna bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, medya ve 
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ajansların korkular oluşturmaktan veya belirli bir topluluğun korkusunu teşvik etmek-
ten kaçınmak için doğru araçlara ve süreçlere sahip olmaları önemlidir. Bunun için de 
uluslararası bilgi ve iletişim teknolojisi akışı üzerindeki Batı hegemonyasının kırılarak 
Müslümanların, medyaları için kendi haber ajanslarını daha aktif hale getirmeleri bir 
zorunluluktur. Ayrıca Batı’nın İslam ve Müslüman karşıtlığının ileri boyutlara ulaşma-
sında Müslümanların rolünü unutmamak gerekir. Bunun için sürece Müslümanların ne 
tür katkılarının olduğunun sorgulanması bir zorunluluktur. 

Bir diğer önemli husus Müslümanların kendilerini korkunun ve terörün kaynağını 
olmaktan çıkarmaları gerektiğidir. Bu bağlamda öncelikli yapılması gereken korkunun 
kaynaklarını ortadan kaldırmaktır. İkincisi ise bu korkudan beslenerek İslam’ı ve Müs-
lümanları baskı altında tutmaya çalışan güçleri boşa düşürmek için stratejiler geliştir-
mektir. Böylesine uzun soluklu bir mücadele bilgi zemininde sürdürüldüğü takdirde 
başarılı olmamak için hiçbir sebep yoktur. Dünyanın doğusunda ve batısında insan iliş-
kileri çoğulculuğa, başkasına tolerans göstermeye; hak ve özgürlükleri savunmaya, her 
türlü dinden, etnik kökenden, kültürden, coğrafyadan bağımsız olarak insana sırf insan 
olduğu için muamelede bulunmaya dayandığında şiddet ve korkudan uzak mutlu ve 
huzurlu bir yaşam sürdürülmesi kaçınılmaz olacaktır. 
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Avrupa’da Yükselen İslamofobi: Avusturya Örneği
Ramazan AKKIR1

1. Giriş

Müslümanlara karşı ön yargı, ayrımcılık, şiddet ve ötekileştirme gibi anlamlara ge-
len İslamofobi, Müslüman nüfusu her geçen gün artan Avrupa’yı etkisi altına almaya 
devam ediyor. Özellikle 11 Eylül 2001 tarihinden itibaren iyice gün yüzüne çıkan İslam 
karşıtlığı, birçok Avrupa ülkesinde Müslümanlara yapılan şiddet uygulamaları, ezan 
veya minare yasakları, başörtüsü takan Müslüman kadınların sokakta tacize uğraması 
gibi Müslüman karşıtı ırkçılık biçiminde tezahür etmektedir. Nitekim İslamofobi’nin 
etkisi her geçen gün artmakta ve İslamofobik eylemler farklılaşmaktadır. 

Bu çalışma, Avusturya örneğinde İslamofobik tutumlardaki  artışın ve farklılaşma-
nın fotoğrafını çekmeyi amaçlamaktadır. Avusturya’da Müslümanlara karşı sözlü ta-
cizler, tükürmek, tuhaf ve küçümseyici bakışlar, ciddiye almamak, kamu kurumlarında 
ayrımcılığa uğramak, hastanede kötü muameleye maruz kalmak veya alay etmek gibi 
gayri insanî ve gayri hukukî biçimde tezahür eden İslamofobi etkisini artırmaktadır. Bu 
artış, siyaseti, toplumu ve devleti kuşatmış gözükmektedir.  

Bu çalışmanın örneklemini 700.000’in üzerinde Müslüman’ın yaşadığı tahmin 
edilen Avusturya devleti oluşturmaktadır. Ülke nüfusunun %8’ini Müslümanların oluş-
turduğu Avusturya’da İslam Dini Hristiyanlığın ardından ülkenin ikinci yaygın dini 
durumdadır. Bu araştırmanın gerekçesini Avusturya devletinin Müslümanlara karşı 
uyguladığı dışlayıcı ve ötekileştirici tutum oluşturmaktadır. Diğer Avrupa ülkelerin-
de olduğu gibi Avusturya’da da Müslüman karşıtı ırkçılık yükselmektedir.  Bu yükse-
lişin arka planında özellikle 11 Eylül tarihinde gerçekleşen terör saldırısından sonra 
medyada oluşan veya oluşturulmaya çalışılan Müslüman imajı, II. Viyana kuşatmasının 
oluşturmuş olduğu tarihsel hafıza, Avusturya’da artan Müslüman nüfusu, göç, seçmeni 
konsolide etme, artan Suriyeli mülteciler sayısı ve Viyana’da gerçekleşen terör saldırısı 
gibi nedenler bulunmaktadır.

1 Doç. Dr., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, rakkir@nku.edu.tr
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İslamofobi, özellikle Müslümanların azınlık olarak yaşamış olduğu Batı ülkelerin-
de eşitsizlikleri, adaletsizlikleri ve hukuksuz uygulamaları meşrulaştırmaya yarayan bir 
söylemdir. Son dönemde İslamofobi devlet eliyle ve desteğiyle uygulanmakta veya devlet 
politikasına dönüşmüş durumdadır. Birçok ülkede Müslümanlar veya Müslüman görü-
nüme sahip kimseler günah keçisine dönüştürülmüş durumdadır ve kötülüğün kaynağı 
gibi gösterilmektedirler. Bu durum, birlikte yaşama kültürünü zayıflatmakta ve Müslü-
manlar ile herhangi bir ülkenin insanı arasındaki uçurumu derinleştirmektedir.

2. Teorik Çerçeve 

1.1. Bir Ayrımcılık Biçimi Olarak İslamofobinin Kapsamı   

11 Eylül 2001 tarihinden itibaren gündem haline getirilen İslamofobi, İslam’ın 
doğduğu ilk yıllara kadar götürülebilecek bir sosyal gerçekliktir. Temelinde anlamsız 
bir nefret ve korku duygusu bulunmaktadır. Nefret edilecek olgu İslam dini, korkula-
cak kimseler de Müslümanlardır. Özellikle 11 Eylül’den beri önce ABD’yi esir alan bu 
temelsiz korku, daha sonra Avrupa’nın en ücra köşelerine kadar yayılmıştır. Dünyanın 
hemen her yerinde karşımıza çıkan bu olgu günümüzde daha çok Müslümanların azın-
lık olarak yaşadığı Batı ülkelerinde görülmektedir. İş hayatında, devlet kurumlarında, 
otobüslerde veya sokakta yürürken farklı biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. Müslü-
manlara yönelik ayrımcılık, ötekileştirme başta olmak üzere eşitsizlik, dışlama, sözlü 
veya fiili şiddet veya kötü bakışlar bu gerçekliğin dışavurumlarıdır. 

Green’e (2015: 9) göre İslamofobi; nefret, düşmanlık, İslam ve Müslüman korkusu 
ve bunun sonucunda ortaya çıkan ayrımcı uygulamalardan oluşmaktadır. İslam karşıt-
lığının temelinde de tarihsel süreçte edinilmiş olan hafıza ve çatışmayı besleyen kor-
ku duygusu bulunmaktadır. Tarihsel süreçte meydana gelen yaşanmışlıklar, çatışmayı 
desteklemiş ve pek de anlamlı olmayan korkuyu pekiştirmiştir (Kirman, 2010: 25-
26). Tarihsel süreçte oluşan hafıza, İslamofobi’nin en önemli parametreleri arasında-
dır. Müslümanlarla Hristiyanların birbirleriyle yoğun olarak karşılaşmaları, ilk olarak 
11. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar süren Haçlı Seferleri (1095-1291) sürecinde olmuş-
tur. 1095 yılında I. Haçlı Seferi’ni ilan eden Papa II. Urban’ın Müslümanları, ‘Şeytan’ın 
uşakları’ olarak tanımlamış ve Müslümanlar ile yapılan savaşı, Tanrının dostları ile 
düşmanları arasındaki savaşa benzetmiştir. Schnapper’e (2005: 44) göre,	“Muhammed	
kâbus	olup	onların	tahayyülüne	yerleşti;	O,	Ortaçağ	Hristiyanlığının	en	berbat	korkuluk-
larından	biriydi,	o,	Deccal’in	ta	kendisiydi.	Haçlı	Seferleri	ile	birlikte	Hristiyanların	Müs-
lümanlara	karşı	duyduğu	nefret	git	gide	belirginleşmiştir.”	Bununla beraber İspanya’nın 
Emeviler ve İstanbul’un Osmanlılar tarafından fethedilmesi, Sicilya yoluyla İslamiyet’in 
Avrupa’yı etkisi altına alması ve Viyana’nın kuşatılması vb. hadiseler, İslam düşman-
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lığının ve Müslüman karşıtlığının iyice konsolide olmasına neden olmuştur (Ataman, 
2017: 16). Müslüman ile Batı kültürleri arasındaki erken etkileşimlere dayanan bu ide-
oloji, zaman zaman ortaya çıkmakta ve çatışmayı derinleştirmektedir (Bakali, 2016: 
24). López’in ifadesiyle “İslam’a	karşı	ön	yargı,	Batı	ve	Hristiyan	medeniyetinin	insan-
ları	arasında	her	zaman	yaygın	olmuştur	ve	hala	da	öyledir.	Bazıları	için	Müslümanlar,	
Hristiyanların	ve	Avrupalıların	doğal	ve	uzlaşmaz	düşmanıdır” (López, 2011: 567). İşte 
böylesi bir tarihsel sürecin ve sosyolojik tahayyülün neticesinde İslam Dini, normatif, 
temel, özcü ve evrensel düşman olarak kodlanmıştır (Mastnak, 2010: 33).  Bu tarihsel 
olaylar etrafında örgünleşen hafıza, içinde yaşadığımız zaman diliminde Batı ülkele-
rinde kristalize olan Müslüman karşıtı ırkçılığın meşruiyet kaynaklarından birisi olma 
özelliği taşımaktadır.

Bu tarihsel arka plana rağmen nefret ve ayrımcılık ideolojisi olarak İslamofobi’nin 
ortaya çıkması oldukça yeni sayılır. Etimolojik olarak varlığını Avrupa’ya borçlu olan bu 
yeni terim, 20. yüzyılın başlarında icat edilmiştir (Bakali, 2016: 11). Oxford İngilizce 
Sözlüğü, kavramın ilk olarak 1991 tarihli bir Amerikan dergisinde basılı olarak kulla-
nıldığına yer verir. Kavramın, ilk defa Fransa’da Etienne Dinet ve Slima Ben İbrahim ta-
rafından 1925 yılında yazılan “Acces	de	delire	islamophobe” (İslamofobi Hezeyanı) adlı 
eserde kullanılmış olduğu iddia edilmektedir (Allen, 2015: 5). Ancak kavramın kurum-
sallaşmasında İngiltere merkezli Runnymede Trust isimli düşünce kuruluşu tarafından 
hazırlanan “İslamofobi: Hepimiz İçin Bir Tehdit/Islamophobia: A Challenge For Us All” 
başlıklı rapor etkili olmuştur. 

Rapor, İslamofobi’yi İslam’a karşı temelsiz bir korku olarak tanımlamaktadır. Ay-
rıca bu terimin, Müslüman bireylere ve topluluklara karşı gösterilen haksız ayrımcı-
lığın pratik sonuçlarını ve Müslümanların sosyal ve siyasal meselelerden dışlanması 
eylemlerini kapsadığı belirtilmektedir. Raporda İslamofobi’nin temel özellikleri şöyle 
sıralanmıştır: 

•	 Müslümanlar ve İslami kültür, monolitik ve statiktir; bir bütündür ve değiş-
mezdir.

•	 İslam, Batı dünyasında yer alan diğer kültürlerden farklıdır. Özellikle Yahudi-
lik ve Hristiyanlık ile beraber Batı kültüründe bulunan temel değerlerin hiçbi-
rini paylaşmaz. İslam, ontolojik olarak Batı değerlerinden farklıdır.

•	 İslam; Batı’dan sadece farklı değil, aynı zamanda aşağıdır. Medeni, aydınlan-
mış ve cinsiyet açısından eşitlikçi olan Batı medeniyetinin aksine Müslüman-
lar barbar, mantıksız ve cinsiyetçidir.

•	 Şiddet yanlısı olan İslam, terörü destekleyen saldırgan bir dindir. Fetih düşün-
cesi üzerine kurulu olan bu dinin Batı ile çatışması kaçınılmazdır.
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•	 Müslümanlar, manipülatiftir. İnançlarını, siyasi veya askeri avantaj sağlamak 
için kullanmaktadır. Bundan dolayı Müslüman, kendinden şüphe edilmesi ge-
reken kimsedir. 

•	 Müslümanlara karşı yapılan ırk ayrımcılığı meşrudur. Önde gelen bir ateist ve 
İslam eleştirmeni olan Sam Harris’in söylemiş olduğu, “Müslümanların	veya	
Müslüman	olabilecek	gibi	görünen	kimselerin	profilini	çıkarmalıyız	ve	bu	konu-
da	dürüst	 olmalıyız” sözü islamofobinin göstergesidir. İslamofobi söylemine 
göre Müslümanların, içinde yaşadıkları toplumdan dışlanması ve ayrımcı uy-
gulamalara maruz kalması meşrudur.

•	 Müslümanların Batı eleştirisi, geçersiz ve anlamsızdır; kabul edilemez. Çünkü 
Müslümanların Batı eleştirisi, tek yönlü ve irrasyoneldir. 

•	 İslamofobi, normal bir durum olup Müslüman düşmanlığı da doğaldır. Bundan 
dolayı Müslümanlar hakkındaki ön yargılı ifadeler veya görüşler, bağnazlık 
ifadesi değildir (Runnymede Trust, 1997: 10-18).

Rapora göre İslаmofobi’nin birçok boyutu bulunmaktadır. Basında iş hayatında 
veya gündelik hayatta farklı bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Ön yargı, ayrımcılık, dış-
lama ve şiddet içeren tutum ve davranışları kapsamaktadır. Basında ve günlük konuş-
malarda ön yargı; iş dünyasında, hizmet sektöründe ve eğitim dünyasında ayrımcılık; 
siyasette ve idari alanlarda dışlayıcılık olarak kendini dışa vurmaktadır. İslamofobi’nin 
önemli bir göstergesi olan şiddet ise sözel taciz, psikolojik şiddet ya da bireyin doğru-
dan vücut bütünlüğünü bozmayan eylemler biçiminde kendini göstermektedir (Runn-
ymede Trust, 1997: 11). 

İslamofobi’yi “İslam’a	karşı	temelsiz	düşmanlık” olarak tanımlayan ve korku, nef-
ret ve hoşlanmama eylemlerine atıf yapan Rapor, bazı eksikliklerine rağmen İslamofo-
bi’nin kurumsal bir tanıma kavuşması ve Batı dünyasında yükselen İslam nefretinin ve 
Müslüman karşıtı ırkçılığın fotoğrafını çekmesi açısından kıymetlidir (Saeed, 2016: 6). 

İslamofobi, esas olarak Müslümanların ve İslam’ın imajını hedef almaktadır. Bu 
eksende İslamofobi söylemi, dört amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Birinci amaç; 
Müslüman topluluğu gayrimüslimlerden ayırmaktır. İkinci amaç, Müslümanların gayri-
müslimler üzerindeki etkisini kontrol etme ve İslam’ın gelişimini kısıtlamaktır. Üçüncü 
amaç, savaşı meşrulaştırmak ve askeri sanayi kompleksinin ve savaş ekonomisinin ge-
lişimini güçlendirmektir. Son olarak da İslam’ı şiddet, saldırı, suikast, cinayet ve suçla 
ilişkilendirmektir. Böylece oluşacak korku iklimi, Müslümanlarla Müslüman olmayan 
yapılar arasında görünmez duvarı kendiliğinden oluşturacaktır (Ameli and Merali, 
2019: 46).
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İslamofobi’nin; ‘korku’, ‘nefret’ ve ‘hoşlanmama’ eylemleri ile sınırlı olmadığı da 
belirtilmelidir. Kavram, her geçen gün genişlemeye, farklılaşmaya ve yeni anlamlar ka-
zanmaya devam etmektedir. Londra merkezli bir düşünce kuruluşu olan The Forum 
Against Islamophobia and Racism (FAIR) düşmanlık eylemini de bu kavramın içine ek-
lemiştir. 2010 yılında Hollanda’nın Lahey kentinde kurulan ve Müslümanların içinde 
bulundukları topluma kolay adapte olmasını amaçlayan The European Muslim Initia-
tive for Social Cohesion (EMISCO) isimli kuruluş, İslamofobi terimine ‘hoşgörüsüzlük 
ve ayrımcılık’ eylemlerini de eklemiştir. Georgetown Üniversitesi’ne bağlı olan ‘Bridge 
Initiative’ grubu ise İslamofobinin sadece Müslümanları değil, Müslüman olarak algı-
lanan farklı kimlikleri de etkilediğine dikkat çekmiştir. Lean’a göre İslamofobi, sadece 
Müslümanları değil, aynı zamanda İslam ile ilişkili olarak algılanan farklı dini, ulusal 
veya etnik kimlikleri de etkisi altına almaktadır (Lean, 2019: 12).

Richardson’un da belirttiği gibi Müslümanların azınlık olduğu ülkelerde İslam kar-
şıtlığı, “Müslümanlara	karşı	beslenen	kaygı,	 korku,	düşmanlık	ve	 reddetme	gibi	duygu	
ve	düşünceleri	ifade	eden	veya	bunları	sürdüren	çok	yönlü	söylem,	davranış	ve	yapıların	
tümüdür.” (Richardson, t.y.). Tarihten gelen hafızanın seferber edilmesiyle İslamofobi 
ideolojisi, sadece, korku ve güvensizlik duygusundan beslenerek Müslümanları öteki-
leştirmekle kalmamış; İslam ve Müslümanlardan nefret (İslamodium) etmeyi savunan 
bir içeriğe dönüşmüştür. Avrupa hükümetinin yapmış olduğu sayısız araştırmaya göre, 
fiziksel saldırıdan sözlü tacize ve ince ayrımcılığa kadar geniş bir yelpazeye uzanan 
İslamofobi, Avrupa’da önde gelen bir yabancı düşmanlığı biçimi haline gelmiş durum-
dadır. Özellikle Avrupa’da Müslüman nüfusun artması, mülteci krizi ve terör korkula-
rından yararlanan aşırı sağ siyasi partiler, Müslümanları Avrupa’nın yaşam biçimini 
tehdit eden yabancı bir grup olarak değerlendirmekte ve dışlayıcı uygulamalarla onları 
ötekileştirmektedir (Spritzer, 2009). Bu politikanın temel işlevi, nefret objesine dönüş-
türülen Müslümanların ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmasını meşrulaştırma işlevi 
görmektedir.

Sonuç olarak, bir ayrımcılık biçimi olan İslamofobi ideolojisinin kapsamı olduk-
ça geniştir. ‘Müslüman	karşıtı	ırkçılık’ (Bayraklı and Hafez, 2018: 7),	 ‘Çağdaş	biyopoli-
tik	ırkçılığın	simgesel	bir	ifadesi’ (Tyrer, 2013: 21),‘dini,	kültürel	ve	politik	bir	fenomen’ 
(Esposito, 2011: xxii),	 ‘Uydurulmuş	korku	ve	ön	yargı’ (“Confronting”, 2015),	 ‘İslam’a	
ve	Müslümanlara	yönelik	gelişigüzel	olumsuz	tutum	veya	duygular’ (Bleic, 2011: 1593), 
‘İslam	korkusu’ (Shryock 2010), ‘Uygun	düşman (Fekete, 2008), ‘Müslümanları	düşman-
laştırmak’ (Gottschalk and Greenberg, 2008) ‘Korku	yüklü	 söylem’ ‘özselleştirilmiş	 İs-
lam’ın	tek	birleşik	ve	olumsuz	anlayışı’, ‘ön	yargı	ve	klişeler	temelinde	İslam’ın,	Müslüman	
grupların	ve	Müslüman	bireylerin	reddi’ veya ‘İslam’a	veya	Müslümanlara	yönelik	geli-
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şigüzel	olumsuz	tutum	veya	duygular’	(Zúquete, 2008: 321-344) gibi oldukça kapsamlı 
bir anlam çerçevesine sahiptir. Ama temel olarak ayrımcılık ve dışlayıcılık biçiminde 
kendini ortaya koymaktadır.

1.2. Avusturya’da İslamofobi’nin Boyutları

Her ne kadar Müslümanlar Avusturya’da 900 yıldır yaşamaktalarsa da günümüz 
Avusturya’sındaki Müslümanların tarihi İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlamakta-
dır. 1966’da Türk isçi göçünün ilk dalgaları Avusturya’ya gelmeye başladığında, İslami 
kurumlar hem sayıca az hem de küçüktü. Bosna Hersek’in Avusturya-Macaristan İmpa-
ratorluğu’na dâhil olduğu 1912 yılında kabul edilen İslam Kanunu üzerine tesis edilen 
Avusturya İslam Konseyi (IGGİÖ) 1979 yılında kurulmuştur. İslam dininin legal olarak 
tanınması, Avusturya devleti ve onun Müslüman vatandaşları arasında olumlu bir iliş-
kinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Devlet ile Müslümanlar arasındaki bu olumlu 
ilişki, yasal olarak tanınan 16 kilise ve dini mezhepten biri olan Avusturya İslam Kon-
seyi’ne kamu kuruluşu statüsünü kazandırmıştır. Bununla beraber İslam Konseyi’ne, 
devlet okullarında Müslüman öğrencilere İslam dersi verme ve Müslümanlarla ilgili 
kanun tasarılarını gözden geçirme hakkı vermiştir (Hafez, 2014: 2)

Bu olumlu duruma rağmen çok etnikli Habsburg imparatorluğunun merkezinde 
ve Avrupa’nın kesişme noktasında bulunan Avusturya, 19. yüzyıldan beri sağcı ideo-
lojilerin merkezi olmuştur. Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), bugün Avrupa çapında 
aşırı sağcı ve popülist hareketlerin ortak bir özelliği olan retorik stratejiler ve göçmen-
lere yüklenme taktiklerini geliştirerek Müslüman karşıtı ırkçılığa öncülük etmektedir. 
İslam’ı Avrupalı kimliği ve değerlerine karşı varoluşsal bir tehdit olarak kabul ettir-
mede büyük rol oynayan FPÖ, sadece Avusturya’da değil aynı zamanda birçok Avrupa 
ülkesinde buna öncülük yapmaktadır (Aktaş, 2018: 277). 

Son dönemde İslam karşıtlığının ve Müslüman karşıtı ırkçılığın yükselmesi ile aşırı 
sağın Avusturya’daki yükselişi arasında paralellik bulunmaktadır. Aşırı sağın etkisiyle 
Müslümanlar, Avusturya için tehdit olarak algılanmaya başlanmıştır. Bu tehdit algısı, 
siyaseti ve toplum hayatını şekillendirmektedir. Başlangıçta sadece aşırı sağın savun-
duğu bir argüman olan Müslüman karşıtı ırkçılık, zamanla sol ve liberal partileri etkisi 
altına almaya başlamıştır.

Bilindiği üzere bilimsel literatürde İslamofobi kavramı, ilk defa 1997 yılında bir 
İngiliz sivil toplum kuruluşu olan Runnymede Trust’un yayınlamış olduğu bir rapor-
da kullanılmıştı. Ancak Avusturya’nın İslamofobi kavramı ile tanışması ise daha erken 
bir tarihte olmuştur. Bu kavram, Avusturya’da ilk defa 1994 yılında Avusturya Basın 
Ajansı’nın Ürdün Veliahdının İslamofobi ile ilgili uyarısını içeren bir haberin yayınlan-
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masıyla kullanılmıştır. Bu tarihten itibaren Avusturya’da aşırı sağın yükselişi, göç, mül-
teci sorunu, artan Müslüman nüfus ve terör olayları gibi nedenlerden dolayı İslamofobi 
yükselmiş ve İslamofobik saldırılar artmıştır. 

Toplumun geniş kesimleri tarafından kabul edilen veya benimsenen Müslümanla-
ra ve İslam’a yönelik düşmanca tutum veya uygulamalar olarak anlaşılan tam teşekkül-
lü İslamofobi’nin Avusturya’da yeni bir olgu olduğunu belirten Hödl’ün tespitiyle 2005 
yılından itibaren İslam, geniş nüfus tarafından bir tehdit olarak algılanmaya başlamış-
tır. Bu tarihe kadar azınlık gruplar ve bazı kimseler tarafından ortaya konan İslamofo-
bi, bütün toplum tarafından benimsenmiyordu. Ancak bu tarihten itibaren Müslüman 
karşıtı ırkçılık, aşırı sağın popülist politik söylemi ve medyanın etkisiyle artmaya baş-
lamıştır (Hödl, 2010: 444-445). 

Bu çerçevede günümüz Avusturya’sında artan Müslüman karşıtı ırkçılığın resmini 
ortaya koyan birçok rapor yazılmıştır. Bunlardan biri, insan hakları üzerine çalışmalar 
yapan sivil toplum kuruluşu SOS Mitmensch “Avusturya Siyasetinde Müslüman Karşıtı 
Irkçılık Raporu”nu yayınlamıştır. Rapora göre, 2020 yılında 2019 yılına göre ülke siya-
setinde Müslümanları hedef gösteren ırkçı söylem ve kampanyalar yüzde yüz artmış-
tır. Avusturya’da Müslümanları hedef gösteren ırkçı söylemlerin birçok kişi veya siyasi 
partilerce yapıldığını söyleyen anket sonucunda halkın yüzde 35’i Müslümanlara yöne-
lik olumsuz görüşlere sahiptir. Yüzde 40’ı ise kendilerinin Müslümanlarla eşit haklara 
sahip olmaması gerektiğini ifade etmiştir (SOS Mitmensch, 2021: 4).

10. Bölge Belediye Encümen Azası siyasetçi Muhammed Yüksek Avusturya’daki 
durumu şöyle betimlemiştir: “Belirli	 siyasi	 çevreler,	Müslüman	ya	da	 yabancı	 kökenli	
çocuklar	üzerinden	siyaset	yapıyor.	Bu	durumun	çocuklar	üzerinde	olumsuz	yansımaları	
oluyor,	Avusturya’ya	yönelik	aidiyet	duyguları	zedeleniyor.	Bu	çocuklar	15-16	yaşlarına	
geldiğinde	 bu	 kez	 aynı	 çevreler	 ‘Bunlar	 kendilerini	 Avusturyalı	 olarak	 görmüyor’	 diye	
suçlamada	bulunuyor.	Bu	siyasi	söylem,	bizim	çocuklarımızın	aidiyet	duygusunu	sömü-
rüyor.” (Kıyağan, 2021).

Bu raporlardan birisi de “Dokustelle Österreich/Avusturya Müslümanlar için Do-
kümantasyon ve Danışmanlık Merkezi” tarafından hazırlanan 2020 Müslüman Karşıtı 
Irkçılık Raporudur. Rapora göre, 2019’da Müslümanlara yönelik 1051 saldırı kayıt altı-
na alınırken, bu sayı 2020 de 1402’ye yükselerek %33’ün üzerinde artmıştır.  Raporda, 
Müslüman karşıtı ırkçılığa maruz kalanların %74’ünü kadınların %26’sını ise erkekle-
rin oluşturduğu ifade edilmiştir. Irkçı saldırıların, %73’ünü erkeklerin %27’sini kadın-
ların gerçekleştirdiği belirtilmektedir. Raporda, Müslümanlara yönelik nefret söylemi 
ve kışkırtma %80 ile ilk sırada yer almaktadır. Saldırıların %10’unu İslam ve Müslü-
manlara yönelik hakaretler oluştururken yaklaşık %4 ise Müslümanlara ait mülklere 
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verilen fiziki zararlar teşkil etmektedir. Kayıt altına alan vakalarda mağdurların yak-
laşık %4’ü sosyal yaşamın çeşitli alanlarında eşit muamele görmediğini belirtmiştir 
(Kıyağan, 2021).

Buna ilaveten Müslüman karşıtı ırkçılığa maruz kalanların yaklaşık yüzde 80-90’ını 
kadınlar oluşturmaktadır. Bu kadınların büyük bir kısmı, dinî kimliği dış görünüşün-
den dolayı anlaşılan kadınlardır. Bu kadınlar; sokakta hakarete uğramakta, başörtüleri 
çekilmekte, yüzlerine tükürülmekte ve iş hayatlarında belirli engellerle karşı karşıya 
kalmaktadır (Kandemir, Akdemir, 2021).

Avusturya’da yükselen Müslüman karşıtı ırkçılığın bir diğer göstergesi de Salz-
burg Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmadır. Araştırmaya göre, halk nezdinde 
Müslüman karşıtı ırkçılık korkutucu boyutlara ulaşmış durumdadır. Araştırmaya göre, 
Avusturyalıların yüzde 70’i İslam’ın Batı’ya uygun olmadığını, yüzde 79’u Müslümanla-
rı daha çok kontrol etmek gerektiğini, yüzde 59’u da Müslümanların arasında terörist-
lerin bulunduğunu düşünmektedir. Yine yüzde 72’si Müslümanların kültürel zenginlik 
katmadığını, yaklaşık yarısı Müslümanların dini hayatının kısıtlanması gerektiğini ve 
yine yaklaşık yarısı camilere göz yumulmaması gerektiğini beyan etmiştir (Wolfgang 
Aschauer, 2018).

2. Çalışmanın Amacı, Gerekçesi ve Yöntemi

Bu çalışmanın örneklemini, 700.000’in üzerinde Müslüman’ın yaşadığı tahmin 
edilen Avusturya devleti oluşturmaktadır. Ülke nüfusunun %8’ini Müslümanların oluş-
turduğu Avusturya’da İslam Dini, Hristiyanlığın ardından ülkenin ikinci yaygın dinidir. 
İslamiyet Avusturya’da resmen tanınan bir dindir. İlk defa 15 Temmuz 1912’de dev-
let tarafından resmen kabul edilmişse de savaş sonunda imparatorluğun dağılması bu 
tanımayı anlamsız hale getirmiştir. İslami Sosyal Hizmet Cemiyeti’nin 1962’den itiba-
ren Avusturya hükümeti nezdinde sürdürdüğü teşebbüsler sonunda İslamiyet ancak 
1979’da resmî din olarak kabul edilmiştir. Bu tanıma ile radyo ve televizyonda yılda se-
kiz defa dinî konuşma yapma, çocukların okullarda haftada iki saat din dersi almaları, 
Müslümanların İslâm cemaati adı altında örgütlenmeleri, Müslüman ölüler için müsta-
kil bir mezarlık ayrılması gibi çeşitli haklar sağlanmıştır (Baliç-Aydın, 1991: 179).

Bu araştırmanın temel gerekçesi, Avusturya devletinin Müslümanlara karşı uygu-
ladığı dışlayıcı ve ötekileştirici tutumun boyutlarını ortaya çıkarmaktır. Müslümanlara 
karşı uygulanana dışlayıcı tutum; başörtüsü takanların tacize uğraması, amfilerin ka-
patılması, İslami eğitim veren kurumlara baskı yapılması, Türk imamların sınır dışı 
edilmesi vs. uygulamalar biçiminde tezahür etmektedir. 
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Yükselen İslam karşıtlığının Avusturya özelinde fotoğrafını çekmeyi amaçlayan 
bu çalışma, Avusturya’nın farklı şehirlerinde ikamet eden 20 Türk ile yapılmış müla-
kat verilerine dayanmaktadır. Bu kimselerin bazıları, Avusturya vatandaşı olup orada 
doğmuştur. Bazıları da Türk vatandaşı olup orada yaşamını sürdürmektedir. Araştır-
ma sürecinde kendisi ile mülakat yapma fırsatı bulduğumuz Avusturya’da ikamet eden 
Türklerin gerçek isimleri bu çalışmada yer almayacaktır; Çalışmada görüşüne başvur-
duğumuza kimseler K1, K2, K3 biçiminde kodlanmıştır. Bununla beraber, bu kimselere 
kartopu tekniği ile ulaşılmıştır. Nitel yöntemin ve mülakat tekniğinin kullanılmasının 
gerekçesi de bu yöntem ve tekniğin toplumsal hayattaki değişim sürecini kendi bağlamı 
içinde ve bütüncül olarak anlamamızı sağlayacak detaylı veriler sunmasıdır. Katılımcı-
lara yarı yapılandırılmış açık uçlu sorular sorulmuştur. Sorular genel olarak şunlardır:

• Kendinizi isminizi paylaşmadan kısaca tanıtır mısınız? Avusturya’ya ne zaman 
geldiniz ve hangi iş ile meşgulsünüz?

• Avusturya’da Müslüman olmak veya Müslümanca yaşamak nasıl bir duygu 
ve neler hissediyorsunuz?

• Siz veya herhangi bir tanıdığınız Müslüman olduğu gerekçesiyle herhangi bir 
nefrete veya kötü muameleye maruz kaldı mı?

• Müslüman olduğunuzdan dolayı devlet kurumlarından veya sosyal hayat-
tan dışlandığınızı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız niçin böyle düşünü-
yorsunuz?

• Avusturya’daki İslam düşmanlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu ülkede İs-
lam düşmanlığı var mı yayılıyor mu?

• Medyada Avusturya’da İslam ve Müslüman karşıtlığının veya düşmanlığı-
nın yükseldiğine dair haberler görüyoruz. Siz bu konuda neler düşünüyorsu-
nuz? Sizce Avusturya’da İslam ve Müslüman karşıtlığı artıyor mu? Artıyor ise 
neden artıyor?

• Avusturya devletinin Müslümanlara karşı tutumunu nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

• Avusturya insanın İslam ve Müslümanlara bakışını nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

• Avusturya’daki siyasi partilerin İslam’a yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? Müslüman ya da İslam karşıtı duruşları nasıl ve açıklar mısınız?

• Müslüman başörtülü kadınların dışlandığını düşünüyor musunuz?
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• Avusturya’da veya yaşadığınız şehirde İslamofobi durumunu nasıl değerlendi-
riyorsunuz?

Bu sorular, çalışmanın güzergâhını belirlemiştir. 

4. Bulgular ve Yorumlar

4.1. Tarihsel Bir Korku Olarak İslamofobi

Viyana Kuşatması, Osmanlı Devleti ile Batı Avrupa Batı arasındaki önemli olay-
lardan birisidir. Hem Batı insanın hem de Avusturyalıların Türk algısının oluşmasın-
da bu kuşatmanın önemli bir ağırlığı vardır. Her ne kadar sonucu yenilgi ile bitse de 
Viyana’nın Türkler tarafından kuşatılması ve sonucunda ortaya çıkan korku Avustur-
yalıların hafızalarda canlılığını korumaktadır. Yaşlı kesimde daha berrak bir biçimde 
ortaya çıkan bu korku, Avusturya’da ortaya çıkan İslamofobi’nin kaynaklarından birini 
oluşturmaktadır. Bir gün Türklerin Viyana’ya tekrar geleceği ve bundan dolayı hazır-
lıklı olmak gerektiği düşünülmektedir. Bu algı, Türklerin ve Avusturyalıların zihinlerin-
de varlığını korumaktadır. Oraya giden Türklerin bir kısmını kendilerine karşı oluşan 
ırkçılığın kaynağı olarak Osmanlı-Avusturya ilişkisine atıf yaparken Avusturyalılar da 
tarihten gelen korkuyu referans göstermektedir.

Seküler dünya görüşüne sahip olan ve Avusturya’ya gittiği ilk dönemde İslamo-
fobik saldırıya uğrayan K1, özellikle Avusturyalı yaşlıların Türklerden korktuklarını 
ve Viyana kuşatmasıyla beraber oluşmaya başlayan korku canlı olduğunu söylemiştir: 
“Burada	 Avusturyalı	 gençlerle	 konuşuyorum.	 Genç	 kuşak	 ile	 pek	 sorun	 yaşamıyorum.	
Bana	onlar	anlattı.	Onlardan	dinledim.	Burada	merkeze	uzak	köylerde	insanlar	hala	bir	
gün	Türklerin	Viyana’yı	 işgal	etmek	 için	geleceğe	 inanıyormuş.	Bundan	dolayı	evlerin-
de	her	zaman	silah	bulunduruyormuş.”  Avusturyalı yaşlı kuşağın biraz daha milliyetçi 
olduğunu belirten K1, yaşlıların bu tarihsel hafızadan dolayı sürekli hazırlıklı olmak 
istediklerini söylemiştir.

Avusturya’da İslamofobi’nin ortaya çıkmasında tarihsel gelişmelerin önemli oldu-
ğunu vurgu yapan K9, “Avusturya	Devleti’nin	Osmanlı	devleti	ile	yaşamış	olduğu	tarihten	
gelen	sorunları	da	göz	ardı	etmemek	gerekiyor” demiştir. K2 de benzeri bir perspektife 
sahiptir: “İlk	okullarda	Müslüman	Türk	çocuklarına	psikolojik	baskı	yapılıyor	ve	 tarih	
anlatılırken	Müslüman	Türklerin	terörist	olarak	 ilk	okulda	anlatılması	ve	daha	sonra-
sında	teneffüste	diğer	çocuklar	toplanıp	Türk	çocuklarına	teröristsiniz	diyerek	üstlerine	
yürümesi	hakaretler	etmeleri	ve	Müdürün	bu	olaylara	izin	vermesi...	Öğle	yemeklerinde	
Müslüman	çocuklara	domuz	eti	çok	lezzetli	deyip	tabağı	çocuğun	önüne	koyup	yedirtme-
ye	çalışmaları…”
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K13 de İslamofobi’nin tarihten transfer edilen bir korku olduğunu ifade etmiştir. 
“Onlar	bizi	hala	Osmanlının	torunları	olarak	görüyor	ve	geçmişi	unutmayarak	yüzümüze	
gülüyorlar.”

4.2. Sözlü ve Fiziki Bir Saldırı Olarak İslamofobi

Müslümanların Avusturya gibi azınlık olarak yaşadığı ülkelerde İslamofobi, sözlü 
veya fiziki saldırı olarak ortaya çıkmaktadır. Yüzüne tükürme, başörtüsünü çıkarmaya 
çalışma, laf atma, cami veya dernekleri taşlama, selam alıp vermeme, kötü kötü bak-
ma veya sözlü saldırı biçiminde gerçekleşen İslamofobi, Avusturya’da yükseliştedir. 
Özellikle başörtülü kadınlar sözlü veya fiili saldırıya uğramakta ve ayrımcılığa maruz 
kalmaktadır. 20 kişi ile yapılan bu nitel çalışmada kadınların birisi hariç hepsi küçük 
veya büyük ölçekli sözlü veya fiili saldırıya uğramıştır. Katılımcıların sadece bir tanesi 
sözlü veya fiziki saldırıya uğramamıştır. O da Müslümanların ve özellikle kadınların 
fiziki veya sözlü saldırıya uğradığını defalarca işittiğini belirtmiştir. 

K2’nin ifadesiyle “Avrupa’da	yaşayıp	da	nefret	ve	kötü	muameleye	maruz	kalmayan	
kapalı	bayan	yoktur”. Onun ifadesiyle, “Bende	maruz	kaldım	ve	tanıdığım	birçok	kişi	de.	
Gerek	iş	yerlerinde	gerek	toplu	taşımalarda	gerek	alışveriş	merkezlerinde,	okulda,	hasta-
nede	vs.	yaşanılmış	birçok	olay	var.”	

Katılımcıların neredeyse tamamı saldırıya maruz kalmıştır. Katılımcıların ifadeleri 
doğrultusunda sözlü veya fiili saldırı ve dışlamacı uygulamalarıyla İslamofobi’nin bo-
yutu şöyledir: 

“Defalarca	özellikle	yaz	aylarında	gençlerden	sokakta	kötü	muamele	gördüm.		Ba-
zen	sözlü	bazen	de	fiili	(tükürerek)	maruz	kaldım.” K1

“Küçük	olaylarla	karşılaştım.	Bu	küçük	olaylar,	eşimin	başörtüsüne	kötü	bakış,	ülke-
mizden	defolun	gidin	gibi	konuşmalar	şeklinde	oldu.” K6

Müslüman olduğumuz için nefret veya kötü muameleye maruz kaldığını belirten 
K4, “Elbette	böyle	olaylarla	zaman	zaman	karşılaşıyoruz” demiştir. K12 de “Kötü	dene-
yimler	işittim.	Arada	sözlü	olarak	laf	atmalar	oluyor.	‘Pis	örtülü’,	‘kendi	devletine	git’	gibi	
sözler	duydum” demiştir. 

“Okula	ilk	gittiğim	sıralarda	Almancam	olmadığı	 için	benimle	çok	kez	alay	ettiler.	
Daha	öğrendim	ki	bu	küfürlü	sözlermiş” diyen K6 “sosyal	hayatta	ara	ara	kötü	bakışla-
ra	muhatap	oluyorum	ve	her	gecen	günde	bu	artıyor” demiştir. Bakışlar, saldırganlığın 
bir dışavurumu olabilmektedir: “Sanki	bir	teröriste	bakar	gibi	bakıyorlar.	Herhalde	ba-
şörtüsünün	onlara	onu	hatırlattığı	için	olsa	gerek.” K15 de benzeri bir durum ile karş 
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 karşıya kalmıştır: “Ters	bakışlar,	selam	vermemek	veyahut	selamı	almamak	gibi	genel-
likle	duygusal	tepkinin	dışavurumu	seklinde	gösteriyor	kendini.”	

“Kötü	muameleye	maruz	kalmayan	birisi	eminim	ki	yoktur.	Sokağın	ortasında	laf	at-
malar,	alışveriş	yaparken	durup	dururken	hakaret	etmeler,	yüzüne	tükürmeler,	bunların	
hepsi	ve	daha	fazlası	neredeyse	her	hafta	karşılaştığımız	şeyler.” K14.

“Ben	ve	yakın	çevrem	çok	büyük	bir	kötü	muameleye	maruz	kalmadık.	Ancak	duydu-
ğumuz	ufak	tefek	hadiseler	var.” K5

“Özellikle	başörtülü	Müslüman	kadınlara	gerek	otobüste	gerekse	sokakta	ırkçı	söy-
lemde	bulunanlar	mevcut.”	K8

“Peçeyi	yasaklayan	bir	devlet	burası,	elinden	gelse	başörtüyü	de	yasaklar.” K7

“Sosyal	hayatta	otobüste	trende	okulda	ara	ara	İslamofobik	yaklaşımlar	görülmek-
te” K9

“Avusturya’da	maalesef	son	yıllarda	Müslümanca	yaşamak	gittikçe	zorlaşmaktadır.	
Müslümanların	çemberi	burada	daraltılmaya	çalışılıyor.	Buna	en	bariz	örneklerden	bir	
tanesi	ise	birkaç	sene	önce	çıkan	ilkokullardaki	baş	örtü	yasağıdır.	İslam’a	ve	Müslüman-
lara	hem	siyasette	hem	de	toplumda	baskılar	artmaktadır.	Burada	yabancıların	ve	bil-
hassa	Müslümanların	artık	istenilmediği	bizlere	hissettirilmektedir” K10

“Ön	yargıların	ve	siyasi	baskıların	olmasına	rağmen...” K9

“Yaşadığım	şehir	küçük	kasaba	gibi	bir	yer.	Küçük	olması	sebebiyle	insanlar	birbir-
lerini	 tanıyorlar.	Bu	yüzden	büyük	dışlamalar,	 kavgalar	vs.	 yaşanmıyor.	Ara	 sıra	kom-
şu	kavgaları	(sözel),	şikayetler	vs.	duyabiliyoruz	ama	ciddi	manada	burada	öyle	büyük	
düşmanlık	yaşanmadı.	İki	defa	burada	bulunan	bir	camiye	saldırı	düzenlendi.	Caminin	
camına	taş	atıldı	ve	kırıldı.	Bunu	yapan	da	aşırı	sağcı	gençlerdi.” K12

“Müslüman	başörtülülerin	dışlandığını	kendim	bizzat	yaşadığım	için	fazlasıyla	his-
sedebiliyorum.” K14

“Gündemde sürekli başörtüsü yasağı tartışması var” K12

“Başörtüsü	takan	Müslüman	kadınların	devlet	dairelerinde	ve	özel	sektörde	iş	bul-
maları	gün	geçtikçe	zor	olduğunu	söyleyebiliriz.” K9

“Müslümanların	 gündelik	 hayatta	 zorluklar	 yaşadığına	 şahitlik	 ediyoruz.	 Başörtü	
takan	insanların	küfür	veya	ayrımcılığa	maruz	kaldığına	şahitlik	ediyoruz.” K19

Bununla beraber bu saldırgan, dışlayıcı ve ayrımcı tutum okullarda, hastaneler-
de, mahkemelerde veya iş başvurularında ortaya çıkmaktadır. Başörtülü kadınlar, 
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Müslüman Türk öğrenciler veya Almanca kursuna giden Türkler, ayrımcılığı içeren 
İslamofobik eylemlere maruz kalabilmektedir.

“Orta	okula	giden	kızımın	oruçlu	olduğunu	bilen	bir	öğretmeni	lavaboda	yanına	gi-
derek,	kızımı	su	içmesi	için	zorladı.” K2

“Annem	hastanede	kötü	muameleye	maruz	kalmıştı.	Ben	de	okulda	kimi	zaman	öğ-
retmenlerim	tarafından	ayrımcılığa	maruz	kaldım.” K3.

“Anneme	baş	örtüsü	yüzünden	ırkçı	davranışta	bulunan	birisi	ile	mahkemelik	olduk.	
Mahkeme	sonucunda	o	kişiye	iki	senelik	bir	uyarıda	bulundular.	Ben	ise	günlük	hayatım-
da,	özellikle	iş	hayatında	Müslümanlar	veya	Türkler	hakkında	ırkçı	söylemlerden	dolayı	
sözlü	tartışmaya	girdim.	Ama	bahsettiğim	gibi	bunlar	günlük	rutin	haline	gelmiş	bulun-
maktadır.” K8

“İlk	geldiğim	yıllarda	Almanca	kursunda	böyle	bir	olay	yaşadım.	Öğretmenimin	eşi	
Amerika	asıllı	olmasından	dolayı	benden	korktuğunu	ifade	etmiş” K9

“Birçok	noktada	 işler	zorlaşmakta…	Direk	ve	aleni	bir	dışlanma	 ile	gizli	dışlanma	
arasında	fark	gözükmektedir.	Yani	fiili	bir	dışlanma	yokmuş	gibi	dursa	da	iş	başvuruları-
nın	neticeleri	dışlanmanın	var	olduğunu	göstermektedir.” K11

“Özellikle	devlet	nezdinde	İslam	düşmanlığının	arttığı	görülüyor.	Bu	eğilim,	kanuni	
düzenlemelere	de	yansıyor.	Son	yıllarda	burka/çarşaf	yasağı,	hâkim	ve	savcılara	başör-
tüsü	yasağı,	okullarda	14	yaşına	kadar	başörtüsü	yasağı,	İslam	yasasının	Müslümanların	
aleyhine	olacak	şekilde	yeniden	düzenlenmesi	ve	son	olarak	Viyana’daki	terör	saldırısının	
ardından	büyük	ölçüde	Müslümanları	ve	Camileri	kıskaca	alan	“Anti	Terör	Paketi”	adi	
altında	bir	dizi	kanuni	düzenlemeler	yapılması	ilk	akla	gelen	örneklerdir.” K15.

“Benim	gözlemlediğim	kadarıyla	dış	görünüşünde	yabancı	veya	Müslüman	olduğu	
aşikâr	olan	kişiler	örneğin	siyah	veya	esmer	tenli	olanlar	veyahut	başörtü	takan	kadınlar	
daha	çok	sokakta	ve	umumi	alanlarda	ırkçılığa	genelde	sözlü	saldırıya	maruz	kalıyorlar.” 
K10

Sözlü veya fiili saldırı biçiminde tezahür eden Müslüman karşıtı ırkçılık özellikle 
kadınlar üzerinden varlığını güçlü bir biçimde ortaya koymaktadır.

4.3. Siyasi Bir Retorik ve Devlet Uygulaması Olarak İslamofobi

Avusturya’nın mevcut siyaseti, Müslüman karşıtı ırkçılığı desteklemektedir. Avus-
turya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP), Müslüman karşıtı ırkçılı-
ğı popülist bir araç olarak kullanmaktadır. Özellikle Aşırı Sağcı partiler, seçim sürecin-
de cami resimleri ve peçeli kadınlar gibi İslami göstergelere sıklıkla müracaat etmekte 
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ve kendi seçmenini Müslüman karşıtı ırkçılık üzerinden konsolide etmeye çalışmakta-
dır. Bu aşırı sağcı partiler genel olarak her dönem Müslüman karşıtı ırkçı bir çizgiye sa-
hipti. Son dönemde değişim Müslüman karşıtı ırkçı anlayışa uzak olan partilerin siyasi 
çizgisinde yaşanmaya başlamıştır. Son dönemde, sol veya liberal partiler, suskunluğu 
bürünmeye ve ayrımcı politikalara destek vermeye başlamıştır. 

Avusturya siyasetinde İslamofobi söylemi, siyasi bir retorik olma özelliğine de sa-
hiptir. Aşırı sağın yükselişi ile beraber Müslüman karşıtı ırkçılık, siyasal alanda yay-
gınlaşmaya başlamış görünmektedir. “Müslümanların	sayısı	yakında	üç	kat	artabilir.”,	
“İslam	bizim	kültürümüzün,	tarihimizin	bir	parçası	değildir	ve	hiçbir	zaman	da	olmaya-
caktır.”,	“Ülkemizin	camiler	ülkesi	değil,	kiliseler	ülkesi	kalması	için	elimden	geleni	yapa-
cağım”	ve	“Bizim	Avrupa’nın	kalbinde	Muhammed’in	şehrine	ihtiyacımız	yok” gibi ifade-
ler bu değişimin dışavurumudur. 

Siyasi bir retorik ve devlet uygulaması olarak İslamofobi, katılımcıların ifadesi ile 
şöyle ortaya çıkmaktadır. 

	“Müslüman	karşı	tutumu	ırkçı	yaklaşımıdır,	halkı	kışkırtan	İslam	karşıtının	artma-
sına	neden	olan,	Avusturya	devletinin	siyasi	kışkırtıcı	konuşmaları	ve	aldığı	kararlarıdır.” 
K2.

“Partiler	 her	 seçimde	Türkler	üzerinden	propaganda	 yapar.	Aşırı	 sağcılar	 oy	 top-
lamak	için	ellerinden	geldiği	kadar	İslam’a	ve	Türklere	karşı	kışkırtıcı	siyaset	uygular.	
Okullarda	baş	örtü	yasağı	getirmeleri	gibi” K2

“İslam	düşmanlığı	yapan	partiler	son	yıllarda	revaçta.	Lakin	FPÖ	gibi	partiler,	salt	
bir	düşmanlık	yaptığı	için	fazla	etkili	olamıyor.	ÖVP	ise	politikalarını	sinsice	yaparak	çok	
etkili	olmayı	başarmış	durumda.” K3.

“Son	zamanlarda	şöyle	bir	trend	var.	Kim	İslam’a	daha	çok	laf	söylerse,	o	prim	sağ-
lıyor.	Ne	kadar	da	sosyal	bir	devlet	olsa	Avusturya,	bu	trendin	önüne	geçemiyor.	Nitekim	
son	yapılan	seçimlerde	de	sağcı	partilerin	oylarını	yükselttiğini	görmekteyiz.” K4.

“Siyasi	partiler	oy	kaybına	uğramamak	için	iki	yüzlü	politikası	sürdürüyor.	Azınlık	
gördükleri	Müslümanlar	günah	keçisi	 ilan	ediliyor.	Ekonomik	başarısızlığın	sorumlusu	
dahi	Müslümanlar	görülmektedir.” K13

“Günümüze	kadar	her	Müslümanın	anayasal	olarak	bütün	değerleri	korunuyordu.	
Lakin	son	zamanlarda	“Siyasal	İslam”	sözcük	öbekleri	ile	biraz	daha	suiistimal	edildi.	Bu	
bağlamda	Devlet	olarak	tutumları	da	biraz	sertleşti.	Bunun	sonuçlarını	maalesef	bu	son	
zamanlarda	ciddi	ciddi	gerek	şahıs	gerek	kurumsal	dini	platformlar	olarak	yaşıyoruz.” 
K4.
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“Sağ	partilerin	siyasetlerini	 İslam	karşıtlığı	 ile	beslendiği	bir	ülke	Avusturya.	Sağ-
cıların	oylarını	yükseltip,	yönetimde	olduğu	bir	döneme	girdik.	İleride	İslam	için	büyük	
sıkıntılar	oluşabilir	kanaatindeyim.” K4.

“İslam	düşmanlığı	her	geçen	gün	artıyor.	Bunun	bir	sebebi	buradaki	siyasilerin	daha	
fazla	oy	alabilme	adına	izlemiş	oldukları	politikalar.	İster	istemez	bu	tutum	ve	davranış-
lar	bir	tedirginlik	oluşturuyor.” K5

“Avusturya’daki	partiler	yerli	halktan	daha	fazla	oy	alabilme	adına	Müslümanlara	
ve	İslam’a	karşı	söylemlerde	bulunuyor.	İslam	karşıtı	söylemleriyle	de	hedeflerine	ulaşı-
yorlar.	Genelde	Avrupa’da	yükselen	bir	 ırkçılık	var.	Doğal	olarak	Avusturya	da	bundan	
nasibini	alıyor.” K5

“Eskiden	bu	kadar	değildi	düşmanlıkları	diye	düşünüyorum.	Başbakan	değiştikten	
sonra	durum	kötüleşti	diyebiliriz.	Camilerle,	başörtüyle	uğraşılıyor.” K7

“Devlet	 sınırlandırmaya	çalışıyor.	Yalnızca	kendi	 içinizde	ve	evinizde	yaşayın;	 top-
lumda	dininizi	yaşamayın	diye	uğraşan	bir	devlet	olarak	görüyorum	Avusturya’yı.	Bunun	
için	uğraşıyorlar.	Peçeyi	yasakladılar,	ilkokullarda	başörtüyü	yasakladılar.	Camilerle	de	
durmadan	uğraşılıyor.” K7

“Sözde	 Siyasal	 İslam	 ile	mücadele	 adı	 altında	 İslam	 Yasası	 kapsamında	 inceleme	
hakkı,	ilahiyat	eğitimi	veya	yurtdışından	gelen	finansmanın	yasaklanmasına	ilişkin	dü-
zenlemeler	oluşturuldu.” K8

“Özellikle	 seçimlerdeki	 oy	 hesapları	 önemli	 bir	 rol	 oynadığı	 için	 gerek	 Başbakan	
Kurz,	gerek	aşırı	sağcı	parti	FPÖ	olsun	aşırı	sağcı	söylemlerini	hem	dillendirip	hem	de	
uyguladıklarını	göstermek	istiyorlar.	Bu	konu	ile	ilgili	Norbert	Hofer	seçim	kampanyası	
için	kullandığı	sloganlara	detaylı	bakabilirsiniz.	Zahl	der	Muslime	könnte	sich	bald	verd-
reifachen/Müslümanların	sayısı	yakında	üç	kat	artabilir,	Der	Islam	ist	kein	Teil	unserer	
Kultur,	kein	Teil	unserer	Geschichte	und	wird	das	auch	niemals	sein/İslam	bizim	kültü-
rümüzün,	 tarihimizin	bir	parçası	değildir	ve	hiçbir	zaman	da	olmayacaktır,	 Ich	werde	
alles	tun,	dass	unser	Land	ein	Land	der	Dome	bleibt	und	nicht	zum	der	Moscheen	wird/
Ülkemizin	 camiler	 ülkesi	 değil,	 kiliseler	 ülkesi	 kalması	 için	 elimden	geleni	 yapacağım,	
Wir	brauchen	keine	Stadt	Muhammeds	im	Herzen	Europas/Bizim	Avrupa’nın	kalbinde	
Muhammed’in	şehrine	ihtiyacımız	yok.” K8

“Belirli	kesim	için	İslam	karşıtlığı	oldukça	prim	yapmakta	ve	bazı	aşırı	sağ	partiler	
tamamen	bundan	beslenmekte	ve	sırf	bununla	varlığını	sürdürmektedir.” K10

“Birçok	 Avrupa	 ülkesinde	 olduğu	 gibi	 Avusturya’da	 da	 İslamofobi	 hızla	 artmıştır.	
Bunu	tetikleyen	birçok	etken	var.	Devlet	buna	önlem	almak	yerine	yangına	körükle	gidi-
yor.	Ve	hatta	devlet	yer	yer	önayak	olmuştur” K10
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“Siyasi	partilerin	politikalarını,	yabancılar	ve	Müslümanlarla	olan	ilişkiler	şekillen-
dirmektedir.	Aşırı	sağ	partinin	yükselişi	ile	diğer	partiler	de	politikalarında	bir	değişikli-
ğe	gitmek	zorunda	kaldılar.” K11

“İktidarda	bulunan	muhafazakâr	merkez	sağ	partisi	Avusturya	Halk	Partisi	(ÖVP)	
eskiden	Müslümanlara	karşı	mesafeliydi	ama	belirgin	bir	 İslam	aleyhtarı	 çizgi	 izlemi-
yordu.	 Partinin	 başına	gelen	 Sebastian	Kurz,	 Sağ	 kesimin	 oylarını	 elde	 edebilmek	 için	
partinin	yönünü	İslam	ve	Müslümanların	aleyhine	dürdürdü.	Partiyi,	bütün	olumsuz	ka-
nuni	düzenlemelerin	altına	imza	atan	konumuna	getirdi.	FPÖ,	yani	Avusturya	Özgürlük-
çü	Parti	zaten	ırkçı	ve	İslam	karşıtı	söylemleri	ile	tanınan	bir	partiydi.	Avusturya	Sosyal	
Demokrat	Parti	ile	Yeşiller	Partisi	nispeten	Müslümanlara	daha	yakın	duran	partilerdir.	
Fakat	hâlihazırda	Yeşiller	Partisi,	Avusturya	Halk	Partisi’nin	iktidar	ortağı	(küçük	ortak)	
olduğu	için	Başbakan	Kurz’un	ve	partisinin	İslam	düşmanlığına	karşı	ses	çıkaramıyor.” 
K15.

“İslam	ve	Müslüman	düşmanlığı	artıyor.	Özelikle	son	dönemlerdeki	hükümet	ortak-
larından	biri,	İslam	ve	Müslüman	düşmanlığı	ile	biliniyor.	Her	seçim	döneminde	en	büyük	
seçim	politikaları	İslam	düşmanlığı	üzerine	ve	bu	konuda	da	başarılı	olduklarını	düşünü-
yorum.” K17.

Siyasi bir retorik olarak varlık gösteren İslamofobi, aşırı sağın yükselişi ile beraber 
devlet uygulaması olarak ortaya çıkmaya ve etkinliğini artırmaya başlamıştır. Bu du-
rum, siyaset alanında yer alan diğer partileri de fazlasıyla etkisi altına almıştır.

4.4. Birlikte Yaşama Kültürünü Zayıflatan Bir Faktör Olarak İslamofobi 

11 Eylül 2001 tarihi, İslamofobi için milattır. Bu tarihten sonra bütün Müslüman-
lar terörist ve kötü olarak algılanmaya başlanmıştır. Müslüman karşıtı ırkçı ve küre-
sel özelliklere sahip medyanın etkisiyle Müslümanların tamamı kötü kabul edilmiştir. 
Bireysel olarak ispat etmedikleri müddetçe Müslümanlar kötüdür. Bu anlayışın bir 
sonucu olarak İslamofobi, öteki	olarak kabul edilen Müslümanlar ile temas etmekten 
kaçınan bir davranış ortaya çıkmıştır. Birlikte yaşamı zehirleyen bu anlayış, etkisini 
her geçen gün artırmaktadır. Avusturyalılar gibi Müslümanlar da daha fazla kendi içine 
kapanmaya ve öteki ile temas etmemeye ve iletişim kurmamaya başlamıştır. 11 Ey-
lül’den sonra Avusturyalılar da birçok Batılı ülke insanı gibi Müslümanları terörist ile 
özdeşleştirmeye başlamıştır. Bunun toplumsal sonucu, birlikte yaşamak zorunda olan 
insanların birlikte yaşama kültürünün zayıflaması olmuştur.

Viyana’da bir kafede müzik yapan ve Alman kız arkadaşı ile evlilik hazırlığında 
olan K1 gelinen aşamayı şöylem betimlemiştir: “Bir	Müslüman	kafeye	oturduğu	zaman	
garson	 hesaptan	 arta	 kalan	 parayı	 getirdiği	 zaman	Müslüman	bir	 kimsenin	 eline	 do-
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kunmaktan	dahi	kaçınmaya	başlamıştır.	Kalan	hesabın	üzerini	bir	Avusturyalının	eline	
verirken	bir	Müslümanda	durum	değişmekte	ve	para	masanın	üzerine	bırakılmaktadır.	
Garson	Müslüman	ile	temas	etmekten	kaçınmaktadır.”

K8 de benzeri bir anlayışa sahiptir: “Aşırı	sağcı	kesimden	insanlar	Müslümanların	
tehlikeli	 ve	 Avusturya	 değerlerine	 uygun	 olmadığını	 düşünmektedir…	 Günlük	 hayatta	
Avusturya’nın	 değerlerine	 uygun	 olmadıkları	 düşünüldüğü	 için	 başörtülü	 kadınlar,	 iş	
veya	sosyal	hayatta	dışlanmakta.” Böylece iş dünyasında dışlamacı uygulamalar biçi-
minde İslamofobi tezahür etmektedir.

Bu dışlamacı uygulamalar Müslümanların toplumdan kopmasına ve yabancılaş-
masına neden olmaktadır. “Kimi	zaman	yabancılık	çekebiliyor	insan” diyen K3, “Siyaset-
teki	havadan	doğal	olarak	halkta	etkileniyor.	Bize	artık	ihtiyaçları	kalmadı	imajı	verme-
ye	çalışıyorlar.	Bir	yük	gibi	algılanmaktayız” demiştir.

“Sosyal	hayattan	dışlandığımızı	düşünüyorum” diyen K8’e göre, Avusturya’da Müs-
lüman olmak günden güne zorlaşmaktadır. Müslümanların günlük hayatını, iş hayatını 
zorlaştırmak için birçok yeni kanunlar veya düzenlemeler yapılmakta. Ona göre bu du-
rum, Avrupa’da zaten mevcuttu ama Avusturya bu konuda önde gelen ülkeler arasında 
yerini almıştır. Özellikle İslam Yasası, başörtüsü yasağı, bozkurt veya Rabia işaretinin 
yasaklanması gibi örnekler buna delildir. 

Katılımcıların ifadeleriyle birlikte yaşama kültürünü zayıflatan bir faktör olarak 
İslamofobi örnekleri şunlardır: 

Özellikle başörtülü kadınların dışlandığını ifade eden K3, “Bir	temizlik	işçisi	iseniz	
herhangi	bir	sorun	yok”	demiştir.

“Başörtüsü	genel	bir	sorun	laik	ülkelerde.	Bu	sadece	Hristiyan	ülkelerde	sorun	teşkil	
etmiyor.	Genel	olarak	bir	dışlanmadan	söz	edebiliriz.” K4.

Ara ara kendini kovulmuş	ve	dışlanmış hissettiğini belirten K6, ilk adımı hep kendi-
sinin atması gerektiğinden bahsetmiştir.

“Dışlandığınızı	açık	bir	şekilde	hissediyorsunuz.” K10

“Zaman	zaman	çok	olmasa	da	ikinci	sınıf	muamelesi	görülebiliyor.	Mesela	direk	ev	
kiralamak	istediğim	zaman	ev	sahibi	farklı	görüşlere	sahip	olduğumuz	için	vermedi.” K11 

“Ne	yazık	ki	birçok	hakka	sahip	olabilsek	de	tam	manasıyla	buraya	ait	hissedemiyo-
rum	kendimi.” K12

“Avusturyalılar	tarafından	terörist	olarak	görüldüğümüz	için	bizden	hoşlanmıyorlar	
ve	uzak	duruyorlar.	Daha	da	zor	olanı,	görünür	bir	şekilde	Müslüman	iseniz,	örneğin	ba-
şörtülü	iseniz,	sizin	için	her	şey	daha	da	zorlaşıyor.” K14
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“Almanca	bilmediğimizi	düşünerek	bizimle	muhatap	olmuyorlar,	sürekli	dışlandığın	
hissediyorsun,	yeri	geliyor	‘yokmuşsun’	gibi	davranıyorlar	–	nerede	olursanız	olun,	ister	
üniversitede	–	ister	normal	hayatınızda.” K14.

“Açık	bir	şekilde	değil	ama	üstü	kapalı	olarak	dışlandığım	düşünüyorum.	Çünkü	yaz-
dığım	nerdeyse	200	üzerinde	başvuruya	ve	bunların	nerdeyse	ellisi	devlet	kurumları,	hiç-
birinden	pozitif	geri	dönüşüm	alamamış	olmam.	Başvuruda	bulunduğum	pozisyon	için	
yetersiz	olduğumdan	kaynaklanamaz	diye	düşünüyorum.	Kaldı	ki	başvuruda	bulundu-
ğum	pozisyonlar,	eğitim	durumuma	uygun	olan	pozisyonlar.” K16 

“İkinci	sınıf	vatandaş	muamelesi	yapılabiliyor.” K16.

“Bazı	devlet	kurumlarına	gittiğimiz	zaman	Müslümanız	tesettürlü	olduğumuz	için	
ciddiye	almadıkları	bizimle	ilgilenen	insanın	yüzünden	konuşmasından	anlaşılıyor.” K18. 

“Devamlı	öteki	gözüyle	bakılan,	radikal	sağcı	partilerin	siyasi	malzemesi,	acaba	va-
tanımıza	dönüş	mü	yapsak	yoksa	burada	mı	kalsak,	ölünce	nereye	defnedilsek	gibi	iki-
lemler...”	K20

Bu ve benzeri ifadeler, İslamofobi’nin birlikte yaşamı zayıflatan bir faktör olduğu-
nu göstermektedir.

4.5. Medyanın Körüklediği bir Argüman Olarak İslamofobi 

Müslümanları ötekileştiren veya terörize eden Medya, Müslüman karşıtı ırkçılığı 
yaygınlaştırmaktadır. Genel olarak medya İslam dinine mensup kişileri hangi kültüre 
ait olursa olsun, kaba, kötü niyetli, entegrasyona karşı gelen, kendini ve çevresindeki-
lerini entegre etmekten kaçınan kişiler olarak tanıtmaktadır. Bununla beraber, Müs-
lümanlar sürekli olarak terörle ve şiddetle ilişkilendirmekte ve camiye giden herkes 
radikal İslamcı olarak yaftalanmaktadır.

Katılımcılar bu durumu şöyle ifade etmişlerdir: 

“İslam	düşmanlığını	sağlayan	en	önemli	unsur,	hükümet	ve	medyanın	halka	kışkır-
tıcı	 haberler	 yapmalarıdır.	 Müslümanların	 ülkeye	 uyum	 sağlayamadıklarını	 gündeme	
getirmektedir.	Camiye	gidenler,	Radikal	İslamcı	adı	altında	potansiyel	suçlu	ilan	edilmek-
tedir.” K2

“Son	zamanlarda	gerek	medyanın	gücü	gerek	İslam	adı	altında	yapılan	terörizm	biz-
lerin	maalesef	zaman	zaman	kötü	muamele	görmesine	sebep	oluyor” K4.

“İnsanlar	ister	istemez	medyadan	etkileniyor.	Yapılan	haberler	Müslümanların	aley-
hinde	olduğunda	insanlar	endişeye	kapılıyor	ve	belli	bir	korku	hissi	oluşuyor.	Medyanın	
etkisi	halk	üzerinde	oldukça	yönlendirici	bir	güce	sahip.” K5
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“Medya	her	konuda	en	etkili	platform.	Bunu	İslam	karşıtı	olanlar	çok	güzel	kullana-
biliyor;	yanlış	gösteriliyoruz	ve	yanlış	tanınıyoruz.” K7.

“Özellikle	hükümetin	sağcı	söylemleri	ve	medyanın	bu	konuda	olan	tavrı,	İslam	düş-
manlığının	artmasına	neden	oluyor.” K8

“Şahsi	kanaatim	kesinlikle	İslam	karşıtlığı	arttığı	yönünde…	Bunun	en	büyük	neden-
lerinden	bir	tanesi	medyada	son	yıllarda	sistematik	bir	şekilde	çıkan	İslam	ve	Müslüman-
ları	kötü	gösteren	haberler...	Mülteciler	üzerinden	İslam	düşmanlığını	yaymaya	çalışmış-
lar	ve	bunu	bir	karşı	propaganda	aracı	olarak	kullanmışlardır.” K10

“Siyasi	gidişata	göre	istenen	haber	yapma	ve	toplumu	yönlendirme	politikası,	elbette	
önce	medya	yolu	ile	olmaktadır.” K11

“Medya,	 İslam	düşmanlığı	yönünden	çok	aktif.	Aynı	zamanda	aşırı	 sağcılar	ve	 söz	
sahibi	yetkililerde	bu	yönde	Müslümanları	hedef	alıyor.	Bu	da	toplumu	etkiliyor.” K12.

“Her	dakika	daha	İslam	karşıtlığı	artmakta.	Bunları	biraz	da	medyanın	körüklediği	
kanaatindeyim” K13

“Bu	ülkede	her	zaman	İslam	düşmanlığı	vardı.	Yıllar	geçtikçe	daha	da	artıyor.	Bunun	
sebeplerinin	 en	 büyüğü	medyada	Müslümanları	 karalama	 kampanyası…	Eskiden	 belli	
etmiyorlardı	nefretlerini	ya	da	belli	etseler	de	büyüklerimizin	yabancı	dili	olmadığı	için	
anlamıyorlardı.	Karşı	tarafı	istediği	gibi	küçümsüyordu.” K14.

“Medya,	Müslümanlar	aleyhinde	bir	dil	kullanıyor.	Müslümanlarla	alakalı	olumsuz	
bir	haber	yayınlanacağı	zaman	göze	batacak	şekilde	ve	faillerin	Müslüman	olduklarını	
ön	plana	çıkarmak	suretiyle	haberler	yapılıyor.	Uğur	Sahin	örneğinde	olduğu	gibi	olumlu	
bir	haber	olduğunda	 ise	Müslümanlığı	hiçbir	 şekilde	öne	çıkmıyor.	Hatta	daha	çok	bu	
topluma	iyi	entegre	olmuş	pozitif	bir	örnek	olarak	yansıtılıyor.” K15

“Müslümanlar	şu	an	tam	bir	siyasi	malzeme.	Yani	kim	Müslümanlar	üzerinden	siya-
set	yapıyorsa	o	karlı	çıkıyor.” K20

Özellikle aşırı sağın yönlendirdiği medya, Müslüman karşıtı ırkçılığın bariz bir bi-
çimde göründüğü ve topluma yayıldığı alandır.

4.6. Çifte Standardın Kaynağı Olarak İslamofobi

İslamofobi söylemi; adaletsizlikleri, eşitsizlikleri ve hukuksuz uygulamaları meş-
rulaştırmakta ve bir çifte standart yaratmaktadır. Farklı dine veya etnik kimliğe sahip 
olan insanlar, Müslüman karşıtı ırkçılık üzerinden dışlanmakta ve çifte standartta ma-
ruz kalmaktadır. 
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“Biz	Müslümanlara	karşı	bir	çifte	standart	uygulanmaktadır”	diyen	K10	bu duru-
mu şöyle delillendirmektedir:	“Başörtü	yasağı	örneğinde	Yahudilerin	kipası	ve	Sihlerin	
dini	şapkaları	yasaktan	muaf	tutulmuştur.	Buna	benzer	birçok	örnek	verilebilir.	Güncel	
olarak	Avusturya	başbakanı	Kurz,	Korona	salgınının	yayılmasında	yaz	tatilinden	sonra	
Balkanlar	gelenleri	ve	Türkiye’den	dönen	kişileri	sorumlu	tutmuş	ve	onları	tam	anlamıy-
la	hedef	tahtası	haline	getirmişti.” 

Katılıcıların çifte standardı şöyle ortaya koymaktadır: 

“Dışlanmışlığı	değil	düşünmeyi,	bilakis	bire	bir	yaşadığım	olaylar,	uğranılan	haksız-
lıklar	var.	En	basitinden	devlet	okuluna	gidiyorsun	velilere	selam	veriyorsun	sana	tuhaf	
bir	şekilde	küçümseyerek	bakıp	selamının	dahi	almıyorlar.	Okulda	öğretmenlerin	tavırla-
rı,	konuşma	tarzları…	Başörtülü	Müslüman	bayanları	kale	dahi	almadan	konuşuyorlar.	
Hastanede	doktorların	ve	hemşirelerin	davranışları,	Türk	ve	Müslüman	düşmanlıkları	ol-
duğunu	hissettiriyor.	Şu	an	bir	Müslüman	olarak	hastaneye	yatmaktan	bile	korkuyorum	
açıkçası.	Doktorlara	hiç	güvenim	kalmadı.	Devlet	dairelerinde	de	aynı	durum	var.	Hele	de	
polislere	karşı	zerrece	güvenim	yok.	Hırsızlık	olayı	olmuştu	hiç	 ilgilenilmedi…Yakın	bir	
tanıdığımız	polislere	itirazda	bulduğu	için,	polis	merkezine	götürülüp	işkenceye	uğradı.	
Adamın	vücudunda	sağlam	kemik	bırakmamışlar.	Ölüm	korkusundan	polislerden	davacı	
bile	olamadı…” K2.

“Burada	hayat	tam	anlamıyla	iç	içe	geçmiş	vaziyette	değil;	iki	toplum	daha	çok	pa-
ralel	hayat	sürüyor.	Bu	durum	kendisini	işe	alımlarda	gösteriyor.	Müslümanların	sosyal	
hayatta	yükselmeleri	istenmediği	için	daha	çok	alt	tabakada	görevlendiriliyor.	İşçi,	inşa-
atçı,	temizlikçi	gibi…	Sosyal	hayatta	yükselmek	isteyen	Müslümanlar	çeşitli	zorluklarla	
karşılaşıyor.	Bu	zorluklardan	biri	de	devlet	kurumlarında	görev	almada	belirginleşiyor.	
Zira	resmi	dairelerde	Müslümanlar	çok	nadiren	tercih	ediliyor.	Genelde	devlet	kurumla-
rında	Avusturyalılar	çalışıyor.” K15. 

“Sosyal	 hayatta	 çeşitli	 zorluklar	 yaşıyoruz.	Mesela	 başörtülü	 bayanlar	 iş	 bulmak-
ta	zorlanıyor.	Özellikle	yüksek	maaşlı	vasıflı	islere	alınmıyorlar.	Daha	çok	alt	tabaka	ve	
hizmet	alanları	diyebileceğimiz	temizlikçi,	fabrika	isçisi,	hizmetçi	gibi	islere	alınıyorlar.	
Bununla	beraber	başörtülü	kızların	lise	veya	Üniversite	gibi	yüksek	eğitim	kurumlarına	
gitmemeleri	için	motivasyonlarını	düşürücü	söylem	ve	tavırlarda	bulunan	öğretmenlerde	
var.	“Sen	liseyi	okuyamazsın,	çok	zorlanırsın,	pişman	olursun,	orta	okul	senin	için	daha	
uygun”	gibi	söylemleri	birçok	başörtülü	kızımız	duymuştur	mutlaka” K15.

“Başörtülü	bir	bayan	olarak	dışlandığımızı	düşünüyorum.	En	basitinden	başörtülü-
yüz	diye	iş	bulamıyoruz.	Her	ne	kadar	diplomamız	olsa	da…	Hatta	en	son	bir	devlet	daire-
sinde	Avusturyalı	tanıdık	bir	bayanla	konuşmuştum.	Bana	başını	açarsan	senin	için	daha	
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kolay	iş	bulurum	demişti.	Her	alanda	dışlanıyoruz.	Başörtülü	market	çalışanını	bile	zor	
görürsünüz.	Onlara	göre,	başörtülü	bir	bayan	sadece	temizlikçi	olabilir” K2.

“Duyumlarımıza	göre,	bazı	kurum	ve	kuruluşlarda	başörtülü	kişilere	çalışma	mü-
saadesi	verilmiyor.	Burada	üniversite	bitirmiş	kişiler	dahi	başörtüsünden	dolayı	çeşitli	
engellemelerle	karşı	karşıya	kalabiliyorlar” K5

“En	çok	dışlanmaya	maruz	kalanların	başında	başörtülü	kadınları	gelmektedir.	Bu	
duruma	bazen	 eşimle	dolaşırken	 şahitlik	 ediyorum.	Hiçbir	 sözlü	 sataşma	olmasa	dahi	
negatif	 bakışlarıyla	 sizi	 istemediklerini	 hissettiriyorlar.	 En	 büyük	dışlanma,	 ayrımcılık	
ve	çifte	standart,	onlara	karşı	iş	hayatında	ve	mesleki	hayatta	ortaya	çıkmaktadır.	Sırf	
başörtülerinden	dolayı	her	ne	kadar	kalifiyeli	veya	eğitimli	olursa	olsunlar	reddedilmek-
tedirler.” K10   

Özellikle Müslüman bayanlar, ne kadar başarılı olursa olsun çifte standarda maruz 
kalmaktadır.

Sonuç ve Değerlendirme 

Müslümanlara karşı ön yargı, ayrımcılık, şiddet ve ötekileştirme gibi anlamlara 
gelen İslamofobi, Müslüman karşıtı ırkçılık biçiminde varlığını devam ettirmektedir. 
Avrupa’nın bir parçası olan Avusturya’da da İslamofobik eylem ve davranışlar artmış 
durumdadır. Son dönemde yazılan raporlar ve yapılan akademik çalışmalar, Müslüman 
karşıtı ırkçılığın yükselişte olduğunu ortaya koymaktadır. 

Avusturya’da Müslüman karşıtı ırkçılık; sözlü veya fiili taciz etmek, tükürmek, tu-
haf ve küçümseyici bakış, ciddiye almamak, kamu kurumlarında ayrımcılığa tabi tut-
mak, hastanede kötü muameleye maruz bırakmak veya alay etmek gibi gayri insanî ve 
gayri hukukî biçimde tezahür etmektedir. Özellikle aşırı sağın yükselişi, mülteci soru-
nu, artan Müslüman nüfüs ve terör saldırıları gibi olaylar Müslüman karşıtı ırkçılığın 
motivasyon kaynaklarıdır. Ancak bu ırkçılık çeşidinin temel motivasyon kaynağı, Avus-
turya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve Avusturya Halk Partisi’nin (ÖVP) Müslüman karşıtı ırk-
çılığı popülist bir araç olarak kullanmasıdır. Siyaset, tarihsel ve sosyolojik karşılığı olan 
Müslüman karşıtı ırkçılık üzerinden kendi seçmenini konsolide etmeye çalışmaktadır.

Bu çalışma, Avusturya’da Müslüman karşıtı ırkçılığın artmasında II. Viyana Kuşat-
ması’nın oluşturmuş olduğu tarihsel hafıza, Avusturya’da artan Müslüman nüfusu, göç, 
seçmeni konsolide etme çabası, artan Suriyeli mülteciler sayısı ve Viyana’da gerçekle-
şen terör saldırısı gibi nedenlerin etkili olduğunu ortaya koymuştur.

Kartopu tekniği ile nitel yöntemin kullanıldığı bu çalışmada, son dönemde Avus-
turya’da yükselişte olan Müslüman karşıtı ırkçılık betimlenmiştir. Çalışmanın amacı, 
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Avusturya’nın öteki olarak kodlamış olduğu Müslümanlara karşı uyguladığı dışlayıcı ve 
ötekileştirici tutumu olayın özneleri üzerinden tespit etmektir.

Bu çalışma, Avusturya’nın farklı şehirlerinde ikamet eden 20 Müslüman-Türk ile 
yapılmış mülakat verilerine dayanmaktadır. Çalışmanın sonucu, kartopu tekniği ile 
kendilerine ulaşılan katılımcılarla yapılan mülakata dayanmaktadır. Bu çalışmada su 
sonuçlara ulaşılmıştır:

• Avusturya’da İslamofobi, Müslüman karşıtı ırkçılık ve insanlık dışı ırkçı uygu-
lamalar biçiminde ortaya çıkmaktadır.

• Avusturya’da İslamofobi’nin dışavurumu şunlardır: Müslümanlara yönelik 
fizikî ve sözlü saldırı, Müslümanların dînî kurumlarına yönelik fizikî saldırı, 
Müslümanlar hakkında basında ve siyasette hâkim olan basmakalıp düşünce, 
işyerlerinde ayrımcılık, günlük hayatta dinden kaynaklanan ihtiyaçların dik-
kate alınmaması ve hatta baskı yapılması, Müslümanların aleyhine bir şekilde 
tezâhür eden ekonomik adaletsizlikleri dikkate almama, mahkemelerde Müs-
lümanların ayrı bir dînî grup olarak dikkate almama, Müslümanları etkileyen 
konularda özgürlüklerin kısıtlanmasıdır.

• Bir ayrımcılık ve dışlayıcılık biçimi olan İslamofobi; birlikte yaşama kültürüne 
zarar vermekte Müslüman-Türklerin Avusturya toplumuna entegre olmasına 
engel olmaktadır.

• Müslüman nüfus ile ilişkisi olukça eski olan Avusturya’da başlangıçta siyasî 
bir retorik olan İslamofobi, aşırı sağın yükselişiyle beraber bir devlet uygula-
masına dönüşmüştür. Bu durum devlet ile Müslüman toplum arasındaki ilişki-
yi zedelemektedir.

• Özellikle başörtülü kadınlar ve İslami sembol ve simgeleri taşıyan kimseler, İsla-
mofobik saldırlara, eşitsizliklere ve dışlayıcı uygulamalara maruz kalmaktadır.

• Bireysel olarak Müslüman karşıtı ırkçılık ile mücadele etmek oldukça zordur. 
Müslüman karşıtı ırkçılık ile kurumsal düzeyde mücadele edilmelidir.

• Avusturya’da İslamofobi’nin yükselmesinde aşırı sağcı siyasetçilerin etkisi 
yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda İslamofobi’nin aşılmasında itidalli si-
yasetçilere görev düşmektedir.  Onların olumlu söz, davranış ve tutumları, bu 
sorunun aşılmasına katkı sunacaktır.

• Avusturya’da İslamofobi ile mücadele edecek farklı kurumlar, sivil toplum ku-
ruluşları ve dernekler oluşturulmalı ve İslamofobik saldırıların raporu tutul-
malıdır.
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İslamofobi Xenofobi’den Farklı Bir Tutum mudur? 
İslamofobik ve Xenofobik Tutumların Karşılaştırılması

Kenan SEVİNÇ1

1. Giriş

İslamofobi, kısaca Müslümanlara yönelik korku, nefret, ön yargı, ayrımcılık ve bun-
lara eşlik eden şiddet olarak tanımlanmaktadır (Şekil 1). Kavram, “İslam” ve “fobi” ke-
limelerinin bir araya gelmesiyle oluşsa da psikolojik anlamda bir fobi olmayıp, yalnız-
ca İslam korkusunun mantık dışı olması bakımından fobilere benzemektedir. Kavram, 
1990’larda gündeme gelmiş ve 2001 yılından sonra sıkça tartışılır olmuşsa da bazı dü-
şünürler İslamofobi olgusunun çok daha eski olduğunu, Müslümanlara yönelik bu tu-
tumun oryantalizmin evrimleşmiş bir hali ve kültürel ırkçılık olduğunu düşünmektedir 
(Bkz. Yüksel, 2012). Bu yaklaşıma göre İslamofobi kavramı, ayrımcılık ve nefretin özel 
ve kadim bir türünü tanımlamaktadır. Bazı düşünürler ise İslamofobinin aslında bir tür 
xenofobi olduğunu, diğer topluluklara yönelik mantık dışı korku ve nefretin çok eski 
bir olgu olduğunu ifade etmektedir (Bkz. Cole, 2007). Buna göre ise İslamofobi aslında 
salt bir xenofobiden ibarettir ve Müslümanlara has bir durum değildir.

Şekil 1. İslamofobinin kavramsal analizi

Kaynak: Runnymede Trust, 1997, 11. 

1 Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, kssevinc@gmail.com.
 Bu çalışmada bazı kısımlar, yazarın Batı’da	İslamofobi	ve	Psikolojik	Temelleri adlı eserinden alınmıştır.
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Xenofobi kavramı, İslamofobi kavramıyla oldukça ilintilidir. Xenofobi kısaca “ya-
bancı korkusu” (fear of strangers; a phobia of strangers) diye tanımlanabilir (Bhatia, 
2009, 160; Stuart-Hamilton, 2007, 284). Grekçe “xeno” yabancı demektir ve “fobi” bi-
lindiği gibi korku anlamına gelmektedir. Bu kavram yabancılardan hoşnutsuz olma, ya-
bancılardan korkma, yabancılardan uzak durma şeklindeki davranışları ifade etmek 
için kullanılmaktadır. Terim olarak Xenofobi, farklı olan ülkelerden, kültürlerden, et-
nisitelerden, ırklardan, sosyal sınıflardan ve dinlerden insanlara yönelik mantık dışı 
korku ve nefret olarak tanımlanmaktadır (Matsumoto, 2009: 584; Awan, 2010). 

İslamofobi konusunda karşılaşacağımız önemli sorulardan birisi, İslamofobinin 
yeni bir fenomen olup olmadığı, bunun bir tür yabancı düşmanlığı sayılıp sayılamaya-
cağıdır. Xenofobinin Müslümanlara yönelik olan özel biçimine İslamofobi denilebilir 
mi? İslamofobi acaba tamamen ayrı bir fenomen midir yoksa xenofobinin yalnızca bir 
türü müdür? İki kavramın kullanımına bakıldığında, İslamofobinin, xenofobiye göre ar-
tık çok daha yaygın bir kavram olarak kullanıldığı ve xenofobik tutumlara ilaveten özel-
de Müslümanlara yönelik ayrımcılığı, ötekileştirmeyi, ırkçılığı, ön yargıyı ve düşmanlığı 
ifade ettiği görülmektedir. Yapılan bazı araştırmalar xenofobi ile İslamofobi arasında 
pozitif anlamlı korelasyon olduğunu göstermiştir. Peki xenofobik insanlar aynı zaman-
da İslamofobik midir? Bu makalede üzerinde durulacak ana problem budur. Batı’da 
Müslümanlara karşı olanlar, aynı zamanda diğer göçmelere de aynı düzeyde karşı ise-
ler ve bu karşıtlıklar arasında anlamlı bir fark yoksa o zaman İslamofobi kavramını 
kullanmak anlamsızlaşacak ve bu vakalar xenofobik olarak nitelendirilecektir. Bu soru-
nun cevabını bulmak üzere bu tebliğde, İslamofobi ile ilgili yapılan saha araştırmaları 
incelenmiş ve İslamofobik tutumlar ile xenofobik tutumlar arasında anlamlı bir fark 
olup olmadığı ele alınmıştır.

2. İslamofobinin Doğuşu ve Yükselişi

Birçok araştırmacı İslamofobiyi eski bir korkunun yeni bir adı olarak isimlendir-
mektedir (Lopez, 2011; Perry, 2014; Lee vd, 2009; Gingrich, 2005; Kaya, 2015; Samur, 
2016; Love, 2011; Beleich, 2012). Bu eski korkunun, tarihin çok gerilerine dayandığı 
söylenebilir (Shryock, 2013; Allen, 2010; Carr, 2011; Ekman, 2014; Al-Shaikh-Ali, 2011; 
Zebiri, 2011; Martin-Munoz, 2010; Stolz, 2005; Taras, 2013). Tarihte gerçekleşen bazı 
olayların bu kavramın teşekkülü üzerinde etkisi vardır. Bu hikâye, Hz Muhammed’in 
doğumuyla başlamış ve Batılıların Müslümanlara ilişkin algıları 7. yüzyıldan itibaren 
biçimlenmiştir. Tebliğ ettiği din kısa sürede binlerce insana ulaşmış, daha sonra Arap 
Yarımadasından çıkarak Asya’ya, Afrika’ya ve Avrupa’ya doğru yayılmıştır. Bu tarihten 
itibaren İslam ile Hristiyanlık arasında tarihsel bir ihtilaf başlamıştır (Altereb, 1997). 
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Hristiyanların Müslümanlara bakışını etkileyen temel iki süreç olduğu söylenebi-
lir. Bunlardan birincisi, İslam fetihleri neticesinde Müslümanların siyasi ve askeri bir 
tehdit olarak görülmeleri (Green, 2015; Allen, 2010), ikincisi ise İslam’ın Hristiyan-
lık karşısında teolojik bir tehdit olarak algılanmasıdır (Allen, 2010). Henüz 8. yüzyı-
lın ortalarında İslam orduları Orta Asya’ya, Kuzey Afrika’ya ve İspanya’ya ulaşmıştır. 
Müslümanlar Hristiyanların egemen olduğu toprakları ele geçirmeye başlamıştır. Ba-
tılılar, Müslümanlar Hristiyanların elinde bulunan Şam, Kudüs gibi önemli şehirleri ele 
geçirmeye başlayınca onları büyük bir tehdit olarak görmüşlerdir (Bakali, 2016). Bu 
siyasi ve askeri tehdit karşısında 1095 yılında Papa II. Urban Haçlı Seferlerini2 başlat-
mıştır. Batı’nın Müslümanlarla en kritik temaslarından biri Haçlı Seferleri ile olmuştur. 
Haçlılar Avrupa’ya dönüşlerinde yanlarında Müslümanlara ilişkin, çoğunlukla doğru 
olmayan veya yanlış anlaşılmalara dayalı, efsaneler ve hikâyelerle dönmüşlerdir. Bu 
hikâyelerde genellikle Müslümanlar barbar, kana susamış, Avrupa’nın ve Hristiyanlığın 
düşmanları olarak resmedilmiştir. Bu mit ve efsaneler yüzyıllarca aktarılarak günümü-
ze kadar farklı formlarda ulaşmıştır (Allen, 2010).  

Hristiyanlığın müdafaası ve kutsal toprakların geri alınması gibi gayelerle tertip 
edilen Haçlı Seferleri, aslında Katolik Kilisesinin elini güçlendiren hamleler olmuştur 
(Bakali, 2016). Haçlı seferlerinden sömürgeciliğe kadar Müslümanlar ve Batılılar bir-
çok kez karşı karşıya gelmişler ve Batı’da Müslümanlarla ilgili olumsuz algı güçlenmiş-
tir (Cesari, 2011; Abbas, 2011). Müslümanların tehdit olarak görülmeleri, İber yarıma-
dasının Müslümanlarca ele geçirilmesiyle pekişmiştir. Böylece Müslümanlar Avrupa ile 
daha yakın temasa geçmişlerdir (Bakali, 2016). Daha sonra iki taraf sayısız defa karşı 
karşıya gelmiş ve Batılılar Müslümanları “kılıç dini” olarak tanımlamaya başlamış (Bu-
ehler, 2014), onları Hristiyanlığın düşmanları olarak görmüşlerdir (Carr, 2011).

İslam, Hristiyanlar için aynı zamanda teolojik bir tehdit olarak görülmüştür. 8. 
yüzyıldan itibaren, İslam’ın hızla yayılması karşısında kendisini tehdit altında hisse-
den Bizans ve Rum Kilisesi, Müslümanları barbarlıkla ve paganizmle suçlayan bir tür 
kampanya yürütmüştür (Iqbal, 2010). Müslümanların ilk fethettikleri bölgelerden olan 
Şam ve Bağdat, önemli miktarda Hristiyan nüfus barındırmaktaydı ve bu ilk temas-
lardan sonra Hristiyan teologlar, Müslümanların heretik olduklarına dair fikirler üret-
meye, eserler kaleme almaya başladılar. Olgun’a (2018) göre bunun en önemli nedeni 
şudur: Hz İsa Hristiyanlara göre beklenen Mesih’tir ve tarihsel sürecin onunla birlikte 
tamamlandığına inanmak, İslamiyet’in son peygamberlik iddiası ile çelişik gözükmek-
tedir. Buna ilaveten, Hz İsa’nın Tanrı’nın oğlu olmadığı ve çarmıha gerilmediği yönün-

2 11 Eylül 2001 saldırılarından hemen sonra George W. Bush terörle savaşı bir Haçlı Seferi olarak isim-
lendirmiştir (Bouma, 2011).
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deki İslami iddialar, bu teolojik meydan okumanın diğer unsurlarını oluşturmaktadır. 
Bir diğer sebep ise eğer İslam diğer semavi dinler gibi Tanrı’nın vahyine dayanıyor-
sa, o zaman Hristiyanlığı nesh edecek ve onun yerini alacaktır (Allen, 2010).  Müslü-
manları sapkın olarak nitelendirme çabası ilerleyen dönemlerde de devam etmiştir. 
Allen (2010), bunların ilk İslam karşıtı faaliyetler olduklarını belirtmektedir ve Hıdır’a 
(2007) göre, İslam’ı Hristiyanlığın sapkın bir yorumu olarak gören bu teolojik yorum-
lar Batı tarihinde İslam’a yönelik yersiz bir korkunun oluşmasına neden olmuştur.

Bu teolojik yorumlar arasında en meşhurlarından biri John Demescen’e (Yuhanna 
ed-Dımeşki, d. 675-ö.750) aittir. Demescen, İslam’a reddiye mahiyetinde De	Haeresi-
bus adlı bir eser kaleme almış ve bu eserde İslam, “İsmailoğullarının sapıklığı” olarak 
gösterilmiştir (Hıdır, 2012; Çetinkaya, 2018). Hz Muhammed’in Hristiyan rahip Bahira 
ile görüşerek ondan öğrendikleri üzerine bu dini tesis ettiğini iddia eden Demescen’in 
(Olgun, 2018; Çetinkaya, 2018), İslam’ı İsmaili sapkınlık olarak tanımlaması, Batı’da 
günümüze kadar etkisini göstermiştir. Bu ve benzeri ilk dönem eserlerden sonra yakın 
çağa kadar Batı’da, Erasmus, Voltaire, Martin Luther gibi birçok ünlü düşünürde İslam 
karşıtı fikirleri görmek mümkündür (Pratt ve Woodlock, 2016; Mastnak, 2010; Çetin-
kaya, 2012). Dante’nin İlahi	Komedya adlı eserine bakıldığında, Hz Muhammed’in Hz 
Ali ile birlikte cehennemin en alt katmanlarından birinde tasvir edildiği görülmektedir 
(Durling, 1996). Luther (2016), 1528 yılında Türklere Karşı Savaş Hakkında (On	the	
War	against	the	Turk) adlı bir kitap yazmış ve bu kitabında Türklerin şahsında Müs-
lümanlara yönelik oldukça olumsuz bir portre çizerek çeşitli değerlendirmelerde bu-
lunmuştur. İlgili eserde Luther, Türkleri şeytanın (devil) hizmetkârı olduklarını; Hris-
tiyan inancının ve değerlerini yok ettiklerini; onların deccal (antichrist) olduklarını ve 
Hristiyanları terbiye etmek amacıyla Tanrı tarafından gönderildiklerini söylemektedir. 
Prideaux’a ait 1697 yılında yayınlanan The	True	Nature	of	Imposture	Fully	Displayed	in	
the	Life	of	Mahomet (Muhammed’in Yaşamında Tam Olarak Sergilenen Düzenbazlığın 
Gerçek Doğası) adlı eserde, Hz Muhammed’in, takipçilerine ahlaksızlığı öğrettiği iddia 
edilmiştir. Aynı şekilde Voltaire tarafından 1742’de, Hz Muhammed’i fanatizmle suç-
layan Le	Fanatisme	ou	Mahomet	le	Prophète	 (Fanatizm veya Muhammed Peygamber) 
adlı eser yayınlanmıştır (Çetinkaya, 2012, 2018). 

Ortaçağ boyunca Müslümanları tanımlamak için Batı dillerinde Saracen kelime-
si kullanılmıştır. Kavramın etimolojisi tam olarak bilinmemektedir (Green, 2015). İlk 
etapta Sarancenlerin pagan olduklarına inanılmış, ilk Haçlı Seferinden sonra ise Müs-
lümanlarla yakın temas kurulduğundan onların pagan değil ama Hristiyanlığın sapkın 
bir yorumu olduğu yönünde kanaat gelişmiştir. Müslümanlar, Hristiyanların günah-
larından ötürü Tanrı tarafından gönderilmiş bir ceza olarak değerlendirilmiştir. Rö-



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

405

nesans ve Reformasyon’dan sonra ise Avrupa, Türk tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır. 
Osmanlı Devleti, Hristiyan Avrupa için en önemli tehdit olarak görülmeye başlanmıştır. 
Müslümanları ifade etmek için artık Saracen ifadesi yerine Turk ifadesi kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu dönemde Avrupalı yazarların (örn. Erasmus, Thomas More, Martin 
Luther, Francis Bacon) sık sık Türk tehdidinden bahsettikleri ve Türkleri gerçek kö-
tüler olarak betimledikleri görülebilir (Mastnak, 2010; Green, 2015; Çetinkaya, 2012; 
Çetinkaya, 2018). 17. yüzyıldan sonra Osmanlı devletinin zayıflamaya başlaması ve 18. 
yüzyılda aydınlanma hareketi neticesinde, Batılılar için İslam ve Orta Doğu konusunda 
birinci elden akademik çalışmalar yapma imkânı doğmuştur. Bu dönemden sonra İs-
lam ve Müslümanlarla ilgili akademi camiasında çok sayıda çalışma başlamıştır (Green, 
2015). Bu çalışmalar, günümüzde Batı’nın Müslümanlara yönelik bakışının, yani oryan-
talizmin kurumsallaşmasına yol açmıştır.

Batı’daki Müslüman algısı açısından önemli dönüm noktalarından biri sömürge 
faaliyetlerinin başlamasıdır (Tyrer, 2013; Maira, 2011; Silverstein, 2008). Avrupalılar 
tarafından gerçekleştirilen sömürge hareketlerinin hem sömürenler hem de sömürü-
lenler açısından ciddi etkileri olmuştur. Oryantalizm, sömürgeciliğin bir ürünü olarak 
ortaya çıkmış ve Müslümanların sistemli bir şekilde ötekileştirilmesini beraberinde 
getirmiştir (Bakali, 2016). Müslümanlar bu dönemde Batılı güçlerin tahakkümü altına 
girmiştir. Sömürge faaliyetlerinin iki blok arasındaki ilişkilere önemli tesiri olmuştur. 
Günümüzde birçok Müslüman, yaşadıkları ekonomik ve siyasi zorlukların müsebbibi 
olarak sömürgeci Batılı devletleri görmektedir. Sömürge faaliyetleri, Müslüman coğraf-
yada yaygın bir Batı karşıtlığının oluşmasına yol açmıştır (Green, 2015). Sömürgeci dö-
nemde Batı’nın üstünlüğü biyolojik ırksal ayrımlara dayalı olarak kendini ifade etmiş 
ve daha sonra bu ayrım günümüzde kültürel ırkçılığa dönüşmüştür. İslam, burada bir 
tür kültürü temsil etmektedir ve bu kültür Batı için “öteki”ni tanımlamaktadır (Tyrer, 
2013). İslamofobinin tarihsel köklerine dikkat çeken Rana (2007), geçmişte Hristiyan 
Batı’nın Müslümanlara “kâfir” (infidel) nazarıyla baktığını, bu kavramın yerine artık 
“terörist” kavramının ikame edildiğini ve benzer şekilde “köle” yerine de “göçmen” 
kavramının kullanılmaya başlandığını belirtmektedir. Batı, esmer Müslümanları, Beyaz 
Hristiyanların “üstünlüğü” için bir tehdit olarak görür hale gelmiştir.

Her ne kadar Müslüman karşıtlığının kökleri tarihte çok eskilere kadar dayansa 
da günümüzdeki anlamıyla İslamofobik söylemler, yorumlar ve tasvirler 60’lı yıllardan 
itibaren Batı medyasında kendini göstermeye başlamıştır. En belirgin olarak kendini 
göstermeye başladığı dönem ise 90’lardır.  2000’li yıllarda ise İslamofobi artık sistem-
leşmiş ve kurumsallaşmıştır. 60’lardan 2000’lere bu süreç belli dönüm noktaları içer-
mektedir ve bu olayları bilmek İslamofobiyi anlamak açısından önemlidir.
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Birçok yazar, Batı medyasında İslamofobik söylemlerin başlamasını İsrail devle-
tinin kurulmasıyla ve 1967’de başlayan Arap-İsrail savaşlarıyla ilişkilendirir (Love, 
2009; Green, 2015; Okumuş, 2007a). Müslümanlar, İsrail devletinin kurulmasından 
Batılı devletleri sorumlu tutmuş ve Arap-İsrail savaşları, Batı’da şiddet yanlısı radikal 
Müslüman algısının oluşmasına katkı sunmuştur (Green, 2015). Bu savaşlardan sonra 
Batı medyasında, özellikle de Amerikan medyasında Araplar fanatik ve tehlikeli olarak 
değerlendirilmeye başlanmıştır. Love (2009), Arapların “medeniyet düşmanı” şeklinde 
resmedilmesinin, İsrail-Filistin çatışmasıyla çok yakından ilgili olduğunu iddia etmek-
tedir. Aynı şekilde Yalonis (2005), Amerikalıların büyük çoğunluğunun (yaklaşık %70) 
İsrail yanlısı olduklarını ve Araplara (dolayısıyla da Müslümanlara) yönelik olumsuz 
algının oluşmasında Arap-İsrail çatışmasının önemli bir etkisi olduğunu ifade etmek-
tedir. 

Daha sonra yine Filistin meselesiyle ilişkili olarak 1970’lerde petrol krizi yaşan-
mıştır. Yaşanan petrol krizi, Orta Doğu'lu imajının ırkçı bir bakış açısıyla çizilmesine yol 
açmıştır. Amerikan ekonomisini dara sokan ve sıradan Amerikalıların gündelik haya-
tının aksamasına neden olan “petrol şeyhi” imajı, 1970 ve 1980’ler boyunca Amerikan 
medyasında boy göstermiştir (Love, 2009). 

Daha önce Sovyet bloğuna karşı duyulan korku ve ön yargı, bloğun dağılmasıyla 
birlikte günah keçisi olarak Müslümanları seçmiş ve onlara yönelmiştir. Bu değişimin 
dönüm noktalarından ve önemli safhalarından biri de İran Devrimi’dir (Dyson, 2012; 
Canatan, 2007; Gottschalk ve Greenberg, 2008; Allen, 2010; Love, 2009; Green, 2015; 
Abdullah, 2013). Devrim bir İslam Devrimi olarak sunulmuş ve Amerikalı diplomatlar 
rehin alınmıştır. Bir yıla aşkın süre (4 Kasım 1979- 20 Ocak 1981) Amerikalıların re-
hin tutulması ABD’nin İslamofobi ile ilk tanışmasıdır denilebilir. İlk kez bu dönemde 
bir “terörist” ağdan bahsedilmeye başlanmıştır. Tıpkı günümüzde, Müslümanların Batı 
ülkelerinden gitmesi gerektiğini söyleyen İslamofobik söyleme benzer biçimde bu dö-
nemde ABD’de doğrudan İranlılara yönelmiş bir retorik ortaya çıkmıştır (Green, 2015). 
ABD’li rehineler, medyaya göre, “Fundamentalist İslamcıların”  (Islamic Fundamenta-
lists) elindedir. 1990’lara gelindiğinde ise artık tüm teröristlerin Müslüman oldukları 
yönünde güçlü bir imaj oluşturulmuştur.

ABD ile yaşanan bir diğer kriz, 1983 yılında Lübnan’da ABD askerlerine Hizbullah 
tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıdır. Bunu daha sonra 1989’da Selman Rüşdi 
olayı takip etmiştir (Gottschalk ve Greenberg, 2008; Green, 2015). Eylül 1988 yılında 
Viking Penguin yayınevi, büyük bir kaosa neden olabileceği uyarılarını dikkate alma-
yarak, Salman Rüşdi’ye ait The	Stanic	Verses (Şeytan Ayetleri) adlı kitabı yayınlamıştır. 
Hemen sonrasında gerek Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerin hükümetleri tarafından, 
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gerekse sıradan halkın sokak gösterileriyle kitap protesto edilmiştir. 14 Şubat 1989’a 
gelindiğinde Ayetullah Humeyni, kitapta Peygamber ve İslam dini aşağılandığı için bir 
ölüm fetvası yayınlamıştır. Öncesinde beş ay süresince Batılı devletlerin çok da ilgisini 
çekmeyen konu böylece bir anda gündem olmuştur (Nielsen ve Otterbeck, 2016). Bu 
olaylardan sonra Batı medyasının Müslüman toplumlara olan ilgisi artmıştır ve İslam 
ile terör kavramları sıkça bir arada kullanılmaya başlanmıştır (Allen, 2010).

İslamofobi tarihinde Müslümanlar adına en trajik olaylardan biri 19 Nisan 1995 
tarihinde ABD’nin Oklahoma şehrinde bir devlet binasına gerçekleştirilen saldırıdır. 
Bomba yüklü araçla gerçekleşen saldırıda 168 kişi yaşamını yitirmiştir. Bu saldırıdan 
hemen sonra birçok medya organı (CBC News, ABC News, Newsday, The	New	York	Post, 
The	Chicago	Tribune, The	New	York	Times) bu eylemin Müslüman teröristler tarafından 
gerçekleştirildiğini duyurmuş ve bu durum ABD’de Müslümanların olumsuz etkilen-
mesine neden olmuştur (Saedi, 2012; Khan, 2012; Lean, 2012; Love, 2009). Fakat daha 
sonra olayın Timothy McVeigh adında beyaz bir Amerikalı tarafından yapıldığı ortaya 
çıkmıştır. Bu olaydan sonra Müslümanlara yönelik yaklaşık 200 nefret suçunun işlen-
diği iddia edilmektedir (Haik 2003’ten aktaran Khan 2012). 

90’lı yıllarda ABD’nin dünya genelindeki çeşitli misyonlarına aralıklarla saldırılar 
düzenlenmiştir. Örneğin 1998 yılında Doğu Afrika’da ABD büyükelçiliğine ve 2000 yı-
lında Yemende ABD savaş gemisi USS Cole’a saldırı düzenlenmiştir.  Tüm bu olaylardan 
medyada İslam ve terör kavramlarının sıkça birlikte kullanılmasına zemin oluşturmuş-
tur. 

İslamofobi tarihindeki en önemli dönüm noktası 11 Eylül 2001’dir. Bu tarihte, 
ABD’nin New York şehrinde Dünya Ticaret Merkezi binasına ve Savunma Bakanlığı bi-
nasına (Pentagon), El-Kaide mensubu hava korsanlarınca kaçırılan içi yolcu dolu sivil 
uçaklarla saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu Dünya Ticaret Merkezinin ikiz kuleleri 
çökmüş ve yaklaşık 3000 kişi yaşamını yitirmiştir.3 Saldırıyı gerçekleştirenlerin Müslü-
man kimliğe sahip olmaları, olayın doğrudan Müslümanlarla ilişkilendirilmesi için bir 
malzeme sunmuştur. Saldırıyla birlikte Müslüman karşıtlığı ve bunu sembolize eden 
İslamofobi kavramı kamuoyunda kalıcı bir yer bulmuştur (Lopez, 2011). 11 Eylül sal-
dırılarından sonra Müslümanlara yönelik olumsuz tutumlarda, ayrımcılık ve şiddet va-

3 İkiz kuleler denilince birçoğumuzun aklına Dünya Ticaret Merkezi’ne 11 Eylül 2001 yılında yapılan 
terör saldırıları gelmektedir. Fakat New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz kulelerine terörist 
saldırı ilk kez 26 Şubat 1993 yılında bomba yüklü bir kamyonetle yapılmıştır. Saldırıyı El-Kaide’nin 
yaptığı düşünülmektedir ve patlama gerçekleşmesine rağmen amaçlandığı gibi kuleyi yıkamamıştır. 
Saldırıda altı kişi ölmüş ve çok sayıda kişi yaralanmıştır. Saldırıdan sorumlu tutulan Ramzi Yousef, 
saldırının gerekçesi olarak ABD’nin Filistin politikalarını göstermiştir (CNN, 2019).
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kalarında önemli bir artış meydana gelmiştir (Haji-Ghasemi, 2013; Khan, 2012; Nico-
lino, 2006; Noll, 2012; Rahman, 2007; Nimer, 2011; EUMC, 2002; CAIR, 2004; Ahmed, 
2010). Örneğin FBI verilerine göre 2000 ile 2001 yılları arasında bu vakalarda %1700 
artış olmuştur (Anderson, 2002’den aktaran Khan 2012). Müslümanlar evlerinin 
önünde ya da mahallelerinde Müslüman karşıtı grafitiler görmeye başlamıştır. Camile-
re saldırılar düzenlenmiştir. Ayrımcılık devlet kurumları tarafından da yapılagelmiştir. 
Müslüman önderlerin evlerine ve iş yerlerine FBI tarafından baskın yapılmıştır (CAIR, 
2004: 59-60). 11 Eylül’den sonra “siyasi İslamofobi” yükselişe geçmiştir (Green, 2015). 
Sheridan (2006) tarafından İngiltere’de Müslümanlar üzerinde yapılan bir araştırma-
da katılımcıların %82,6’sı, 11 Eylül saldırılarından sonra Müslümanlara yönelik ırkçı-
lıkta ve ayrımcılıkta bir artış olduğunu belirtmişlerdir. İngiltere, Fransa ve Almanya’da 
okullarda İslam dersinin verilmesi, başörtüsü takılması veya devletin İslami okulları 
finanse etmesi gibi konularda halkın tutumlarını inceleyen araştırmaların 11 Eylül sal-
dırıları öncesindeki ve sonrasındaki verileri incelendiğinde olumlu tutumların azaldığı 
ve olumsuz tutumların arttığı görülmektedir (Fetzer ve Soper, 2003).

Kaplan (2006), 11 Eylül saldırılarında sonra Müslümanlara yönelik kurumsal ön 
yargı ve ayrımcılığı, İkinci Dünya Savaşı döneminde Japonlara yönelik uygulamalara 
benzetmektedir. 1942’de Japonya Pearl Harbor saldırısını düzenlediğinde ABD’de ya-
şayan Japonlara yönelik çeşitli yasal düzenlemeler yapılmış ve 120.000 civarında kişi 
kamplara yerleştirilmiş ve tutuklanmıştır. Benzer bir korku, ön yargı ve ayrımcılık dal-
gası da İkinci Dünya Savaşı sonrasında, soğuk savaş döneminde yaşanmıştır. Sadece 
ülke genelinde değil, dünya genelinde bir kızıl korku dönemi yaşanmış ve komünistlere 
yönelik benzer uygulamalara yer verilmiştir. 

Buraya kadar ele alınan olayların tamamı ABD ile ilişkilidir. Ancak 2000’li yıllara 
gelindiğinde bu olaylar dünyanın diğer bölgelerinde ve farklı ülkeleri hedef alarak ger-
çekleşmeye başlamıştır. Bu nedenle 2000’ler, İslamofobinin küreselleştiği dönemdir 
diyebiliriz. ABD dışındaki kritik olayların çoğunluğu Avrupa’da gerçekleşmiştir. Avru-
pa’da İslamofobi açısından dört önemli olay vardır. Bunlardan birincisi 2004 yılında 
Hollandalı yönetmen Theo van Gogh’un öldürülmesidir. İkincisi 2004 yılında Madrid’de 
gerçekleşen terör saldırısı, üçüncüsü 2005 yılında Londra’da gerçekleşen terör saldı-
rısı ve dördüncüsü de 2005 ve 2006 yıllarındaki Danimarka karikatür krizidir (Green, 
2015). İspanya’nın 11 Eylül'ü olarak nitelendirilebilecek bir olay 11 Mart 2004’te Mad-
rid’de gerçekleşmiştir. İspanya genel seçimlerinden üç gün önce gerçekleşen bu olayda, 
Madrid’in en yoğun dört metro istasyonunda bombalar patlamış ve 192 sivil hayatını 
kaybetmiş ve 2000’e yakın kişi yaralanmıştır. Bu olay İspanya iç savaşından beri İs-
panya topraklarında gerçekleşen en kanlı saldırı olmuştur (Ouassini, 2013). Bu tarihe 
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kadar Avrupa’da bu denli büyük bombalı saldırılar yalnızca ulusal bazlı ayrılıkçı örgüt-
ler tarafından gerçekleştiriliyordu. İlk etapta İspanyol hükümeti saldırının arkasında 
ETA’nın olduğunu söylemiş, ama ilerleyen günlerde saldırının El Kaide tarafından ger-
çekleştiği yönünde beyanat vermiştir. Saldırının tam da 14 Mart’ta gerçekleştirilecek 
olan genel seçimler öncesine denk gelmesi, konuyu tartışmalara açık hale getirmiştir 
(Green, 2015). 

Hollanda’da İslamofobi açısından dönüm noktası sayılan olaylardan biri, 2 Kasım 
2004’te yönetmen Theo van Gogh’un öldürülmesidir (Gökmen, 2010). Theo van Gogh, 
İslam karşıtı söylemleriyle bilinen aşırı sağcı bir politikacı ve film yapımcısıydı. Yö-
netmenliğini yaptığı ve İslam’da kadının baskılanmasını konu edinen Submission (Tes-
limiyet) adlı film Müslümanların tepkisini çekmiştir. Daha sonra yönetmen, Fas asıllı 
Müslüman bir göçmen tarafından saldırıya uğramış ve öldürülmüştür. Olaydan sonra 
Hollanda’da Müslüman karşıtı vakalarda artış gözlemlenmiştir.

Avrupa’da üçüncü kritik olay 2005’te İngiltere’de gerçekleşmiştir. 7 Temmuz 2005 
tarihinde Londra’da metroda üç farklı bölgede eş zamanlı olarak bombalı saldırı ger-
çekleştirilmiştir. Bu saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi yaralan-
mıştır. Bu saldırılar, Londra’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gerçekleşen en büyük 
saldırılardır. Polisin yaptığı incelemeler sonunda Pakistan asıllı üç kişi tutuklanmıştır.  
Saldırganları ilginç kılan noktalardan birisi, üçünün de İngiltere’de doğmuş büyümüş 
olması ve ekonomik durumları iyi kişiler olmasıdır (Green, 2015). Bazı araştırmalar 
7 Temmuz 2005’te gerçekleşen Londra saldırısından sonra İngiltere’de İslamofobi-
de artış olduğunu söylemektedir (Alam ve Husban, 2013; MacAn Ghalil ve Haywood, 
2015’ten aktaran Grupe 2015).

Dördüncü olay, küçük bir Avrupa ülkesi olan Danimarka’da yaşanmış ve küresel 
çapta tesirleri olmuştur. 18 Eylül 2005 tarihinde Jyllands-Posten gazetesi Hz Muham-
med’in karikatürlerini yayınlamak için çağrı yapmış ve gelen karikatürlerden bir kıs-
mını 30 Eylül’de yayınlamıştır. Danimarka’daki Müslüman dernekler gayet demokratik 
bir şekilde olaya tepkilerini göstermişler ve karikatürlerin yayından kaldırılması için 
hukuki süreç başlatmışlardır. Karikatürlerin yayınlanmasından beş ay sonra ise İslami 
Cihat ve el-Aksa Şehitleri Tugayı, Danimarkalıların ülkeyi terk etmelerini istemiş, En-
donezya’da halk Danimarka büyükelçiliğine yürümüş, Danimarka’nın Lübnan’da elçi-
liği ateşe verilmiş, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerde sokak gösterilerinde ölenler 
olmuştur (Bkz. Uzun, 2012, 32-35). Karikatür ve İslamofobi denildiğinde akla gelen ya-
yınlardan biri de Fransız karikatür dergisi Charlie	Hebdo’dur. Dergi 2012 yılında tekrar 
Hz Muhammed’in karikatürlerini yayınlamıştır. Çok sayıda tepki ve tehdit alan dergi, 
buna aldırış etmeden yayınlarına devam etmiştir. 7 Ocak 2015 tarihine gelindiğinde ise 
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dergiye silahlı saldırı düzenlenmiş ve 12 kişi hayatını kaybetmiştir. Saldırının El-Kaide 
tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir. Müslümanlarla ilişkilendirilen bu şiddet sar-
malı beraberinde İslamofobik retoriğin büyüyerek tüm dünyaya yayılmasına hizmet 
etmiştir.

3. İslamofobi mi Xenofobi mi?

İslamofobi literatürüne bakıldığında bu konuda iki ana görüşün olduğu görülmek-
tedir. Birinci görüş, İslamofobinin salt bir xenofobi olduğudur. Bazı çalışmalarda, aslın-
da İslamofobinin bir xenofobi olduğu ve insanların İslam’a yönelik olumsuz tutumlar 
beslemekten ziyade birer göçmen olmaları bakımından Müslümanlara yönelik olum-
suz duygular besledikleri iddia edilmektedir (Helbling, 2014). Yani xenofobik bireyler 
doğal olarak yabancı olması bakımından Müslümanlara da bu korku ve nefreti yönlen-
dirmekte, ama bu Müslümanlara has olmayıp tüm yabancılara has olmaktadır. Benzer 
şekilde Cesari (2011), Avrupa’da artmakta olan şeyin İslamofobi değil göçmen karşıt-
lığı olduğunu iddia etmektedir. Müslümanlar Avrupa’daki en büyük göçmen grubunu 
oluşturduğu için de doğrudan bu göçmen karşıtlığının muhatabı olmaktadır. Yine Kal-
kan ve arkadaşlarına (2009) göre, Müslümanlara yönelik tutumlar aslında yabancılara 
karşı gösterilen bir tutumdur, İslam dinine özel değildir. Müslümanlar dini bir grup ola-
rak değil kültürel bir grup olarak ötekileştirilmektedir. Bu iddia, Avrupa’da en belirgin 
göçmen grup olarak Müslümanların ön plana çıkmasını ve tüm dini gruplar içinde en 
yüksek nüfus artış oranının Müslümanlara ait olmasını gerekçe göstermektedir. Dün-
ya dinlerinin mensubiyet oranlarına bakıldığında (2010 yılı verilerine göre) ilk sırada 
Hristiyanlık yer almaktadır (%31,5). İkinci sırada ise %23,2 ile İslamiyet gelmektedir. 
Bu oran 1,5 milyarın üzerinde bir nüfusa tekabül etmektedir. Dünya Müslümanlarının 
%74’ü İslam ülkelerinde (Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerde) yaşamaktadır. Kalan-
ların %2,7’si Batı’da yaşarken, %23,3’ü diğer ülkelerde yaşamlarına devam etmektedir 
(Pew, 2011). Batı ülkelerinde yaşayan Müslümanlar her ne kadar dünya Müslümanla-
rının küçük bir yüzdesini oluştursa da sayıları azımsanmayacak kadar çoktur. ABD ve 
Avrupa’da 2009 yılı verilerine göre yaklaşık 45 milyon Müslüman yaşamaktadır (Pew, 
2009). Mevcut nüfus artış oranına göre 2030 yılında Avrupa nüfusu yaklaşık 30 milyon 
azalacak ama buna karşın Avrupa’daki Müslüman nüfus 60 milyona yaklaşacaktır. Beş 
Batı Avrupa ülkesinde (Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Belçika) Müslümanla-
rın sayısı 2030 yılında birer milyonun üzerine çıkacaktır (Pew, 2011). 2010 yılında 
Avrupa’da Müslümanları oranı %6 iken 2050 yılında bunun %10,2 olması beklenmek-
tedir. Buna göre 2050 yılında Avrupa’da 70 milyonun üzerinde Müslüman olması bek-
lenmektedir (Pew, 2015). Bu tablo, bazı batılılarda kendi kültürünün ve yaşam tarzının 
artan göçmen nüfusu tarafından tehdit edildiği düşüncesiyle birleşerek, en dikkat çeki-
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ci göçmen gruba yönelik ön yargı, ayrımcılık ve nefreti körüklemektedir. İslamofobinin 
aslında xenofobi olduğunu iddia eden düşünürlerin vurguladıkları nokta burasıdır. Şa-
yet bu iddia doğru ise İslamofobi düzeyi yüksek bir kişinin diğer tüm yabancı gruplara 
aynı tutumları sergilemesi beklenmelidir. 

Müslümanlara yönelik ön yargının genel olarak yabancılara yönelik ön yargıdan 
daha büyük olduğu yönünde, yani İslamofobinin salt bir xenofobi olduğu iddiasına kar-
şıt çok sayıda araştırma vardır (Ernst ve Bornstein, 2012). Kunst ve arkadaşları (2012) 
göçmen karşıtlığının zamanla Müslüman karşıtlığına dönüştüğünü belirtmektedir. Ni-
tekim Lopez’in (2011) ifade ettiği gibi, sadece ülkedeki azınlıklara değil, aynı zamanda 
o ülkenin yerlileri konumunda olup sonradan İslam’a geçenlere yönelik de bir İslamo-
fobi olgusu vardır. Örneğin ABD’de Müslüman Araplar, Hristiyan Araplara göre daha 
fazla ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar (Saroglou ve Cohen, 2013).

Tablo 1. Müslüman ve Müslüman olmayan kişilere yönelik tutumların karşılaştırılması

Durumsal bağlam
Form türü

Etnisite Belirtilmemiş
(n=102)

Müslüman Amerikalı
(n=102)

  Kalabalık otobüs* 2,81 (,61) 2,62 (,60)
  Arkadaşla tatil 2,19 (,57) 2,15 (,65)
  Uçağa binme** 2,44 (,65) 2,75 (,77)
  İkinci el araç alımı* 2,40 (,59) 2,98 (,74)
  Velayetle ilgili bir TV gösterisi 2,48 (,55) 2,59 (,63)
  İbadet 2,46 (,81) 2,58 (,81)
  Kopya çeken öğrenci 3,43 (,70) 3,53 (,58)
  Kampüste gösteri 2,28 (,59) 2,42 (,69)
  Maddi yardım 1,97 (,59) 2,11 (,67)
  Gruba yeni katılan kişi 2,19 (,62) 2,17 (,66)
Toplam 2,52 (,34) 2,53 (,46)

*p<,05  **p<,01

Not: Parantez içindeki sayılar standart sapmaları gösterir. Yüksek puanlar daha fazla olumsuz 
tutuma işaret etmektedir.

Kaynak: Khan ve Ecklund, 2012, 8.

Khan ve Ecklund (2012) tarafından, ABD’de 208 kişinin katılımıyla gerçekleştiri-
len bir araştırmada, katılımcılara çeşitli senaryolar verilmiş ve bu durumda nasıl ha-
reket edecekleri sorulmuştur (Tablo 1). Verilen on senaryodan üçünde Müslümanlara 
yönelik tutumların, etnisitesi belirtilmeyen kişilere yönelik tutumlardan anlamlı bi-
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çimde farklı olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan ilki, “çok sayıda (Müslüman Amerikalı) 
insanla dolu çok kalabalık bir otobüste duruyorsunuz”, üçüncüsü “Florida’da tatil için 
uçağa biniyorsunuz ve iki genç (Müslüman Amerikalı) hemen arkanızda oturuyor” ve 
dördüncüsü “(Müslüman Amerikalı) bir satıcıdan kullanılmış bir araba satın alıyorsu-
nuz” şeklindedir. Anlamlı farkın gözlendiği bu üç senaryodan ilki hariç diğerlerinde 
Müslümanlara yönelik tutumlar daha olumsuz olarak tespit edilmiştir. Görüldüğü gibi 
verilen senaryolarda, aktörlerin Müslüman olduğu söylendiğinde katılımcıların tepki-
leri farklı, aktörlerin dini ve etnisiteleri belirtilmediğinde ise daha farklı olmuştur. 

Zebiri (2011), 2005-2006 yıllarında 30 İngiliz mühtedi ile İslamofobi hakkında 
mülakat yapmıştır. Şayet, Batı’da Müslümanların maruz kaldıkları ön yargı ve ayrımcı-
lık onların göçmen kimliklerinden ve ırksal farklılıklarından kaynaklanıyorsa, bu du-
rumda beyaz Müslümanların, ya da diğer bir ifadeyle Batılı mühtedilerin, bu tarz bir ay-
rımcılığa maruz kalmaması beklenir. Fakat araştırma verileri, mühtedilerin de benzer 
İslamofobik tutum ve davranışlara maruz kaldıklarını göstermektedir. Yine Sheridan 
(2006) tarafından İngiltere’de yaşayan 222 Müslüman üzerinde yapılan bir araştırma-
da, katılımcıların genel ayrımcılık tecrübeleri incelenmiş ve bu kişilerin etnik kimlik-
leri ile yaşadıkları ayrımcılık arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı ele alınmıştır. 
Araştırma verileri, farklı etnisitelerden (Pakistanlı, Hintli, Bangladeşli, beyaz, diğer As-
yalı, siyah, Arap) tüm Müslümanların benzer ayrımcılığı yaşadıklarını göstermektedir 
Örneğin katılımcılar arasında yer alan 35 yaşındaki bir İngiliz mühtedi kadın, dışarda 
yürürken insanların kendisine dik dik baktıklarını, markette dolaşırken insanların on-
dan yüz çevirdiklerini, sanki bir şeylerini çalmış gibi kendisine baktıklarını, kendisine 
tiksintiyle yöneldiklerini ifade etmiştir. benzer şekilde başka bir İngiliz mühtedi, insan-
ların beyaz birisi nasıl olur da Müslüman olur diye düşündüklerini ve kendisini aptalca 
isimlerle çağırdıklarını dile getirmiştir.

Tablo 2. Müslümanları veya göçmenleri komşusu olarak istemeyenlerin dağılımı

Bölge
Müslümanlar Göçmenler/Yabancı İşçiler

Fark
N % N %

Belçika 1366 16 1366 7 9*

  Flaman 808 18,4 808 8 10,4*

  Valon 451 12 452 5,8 6,2*

Not: Soru cümlesi “Bu listede çeşitli insan grupları var. Lütfen komşu olarak sahip olmak iste-
mediklerinizi sıralar mısınız?” şeklindedir. * p<,001

Kaynak: Spruyt ve Noll, 2016, 5.
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Spruyt ve Noll (2016), Müslümanlara yönelen ön yargının göçmenlere yönelen 
ön yargının bir parçası mı yoksa Müslümanlara has mı olduğunu tespit etmek için bir 
araştırma yapmışlardır. 1366 Müslüman ve göçmen olmayan (anne babası göçmen 
olanlar da araştırmaya dâhil edilmemiştir) Belçikalının katılımıyla yapılan araştırmada 
katılımcılar rastgele ikiye bölünmüş ve birinci gruba Müslümanlara yönelik ön yargıyı, 
ikinci gruba ise genel olarak yabancılara yönelik ön yargıyı ölçmeye yönelik sorular 
yöneltilmiştir. Elde edilen bulgular, Müslümanlara yönelik ön yargı ve tehdit algısının 
bariz şekilde yabancılara yönelik olandan yüksek olduğunu göstermiştir (Tablo 2). 

Tablo 3. Müslüman ve göçmen bir komşu istemeyenlerin ülkelere göre dağılımları

Müslüman Göçmen Fark (M-G)
Fransa 16,19 12,12 4,07***
İngiltere 13,89 15,94 -2,05
Almanya 11,46 8,83 2,63**
Avusturya 15,46 12,29 3,17***
İtalya 17,17 16,52 ,65
İspanya 10,91 9,31 1,61
Portekiz 8,11 2,55 5,56***
Hollanda 12,21 5,17 7,05***
Belçika 22,65 18,95 3,7***
Danimarka 16,48 10,85 5,63***
İsveç 9,20 2,93 6,27***
Finlandiya 19,08 13,04 6,04***
İzlanda 11,63 3,01 8,62***
İrlanda 13,7 12,35 1,35
Yunanistan 21,13 13,79 7,34***
Malta 27,71 15,28 12,43***
Lüksemburg 15,17 8,59 6,59***
Ortalama 15,42 10,68 4,74

*p < ,05; **p < ,01; ***p < ,001

Kaynak: Strabac ve Listhaug, 2008, 278.

Strabac ve Listhaug (2008) tüm Batı Avrupa ülkelerinden katılımcıların olduğu bir 
anketin verilerini incelemiş ve Müslüman bir komşu istemeyenlerle göçmen bir kom-
şu istemeyenlerin oranlarını karşılaştırmışlardır (Tablo 3). İngiltere hariç diğer Batı 
Avrupa ülkelerinin tamamında, Müslüman bir komşu istemeyenlerin oranı göçmen bir 
komşu istemeyenlerin oranından daha fazladır. İki değişken arasındaki farkın anlamlı-
lık düzeyi test edildiğinde, İtalya hariç diğer ülkelerde Müslüman komşu istemeyenle-
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rin oranının, göçmen komşu istemeyenlerin oranından istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık sergilediği, tespit edilmiştir. Bu araştırmalar göstermektedir İslamofobi, genel 
bir yabancı düşmanlığıyla ilişkili olsa da hususiyetle Müslümanlara yönelmiş bir korku 
ve nefreti ifade etmektedir.  

Tablo 4. Kurbanın dininin tespit edildiği nefret suçlarına ilişkin istatistikler

Mağduriyet Yaratan Suç
Müslüman Sih Hindu

2004 2005 2004 2005 2004 2005
Toplum düzeni 6 9 1
Saldırı 8 7 1 1
Cezai hasar 1 6 1 1
Taciz 6 1 1 1
Diğer 1
Toplam 22 23 2 3 2

Kaynak: EUMC, 2006, 84-85.

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (Avrupa Irkçılık ve Ya-
bancı Düşmanlığını İzleme Merkezi) verilerine bakıldığında, İngiltere’de farklı dini 
gruplara yönelik saldırılarda, en fazla saldırıya maruz kalan grubun Müslümanlar ol-
duğu ve bu oranın en yakın orandan üç kat fazla olduğu görülmektedir (Tablo 4). Aşa-
ğıdaki tabloda ırkçı saldırılara bakıldığında, benzer etnik özelliklere sahip olmasına 
rağmen Pakistan ve Bangladeş asıllı göçmenlerin Hindistanlı göçmenlerden daha fazla 
saldırıya maruz kaldığı görülmektedir (EUMC, 2006).

Tablo 5. Irksal saldırıya uğradığını belirten mağdurların etnik kökenlerine ilişkin yüzdelikler

Kurbanın etnik kökeni 1993 1995 1999
Beyaz 0,4 0,5 0,3
Hindu 2,6 4,9 3,6
Pakistan/Bangladeş 7,6 8,1 4,2
Siyah 3,7 3,9 2,2

Kaynak: EUMC, 2006, 88.

Tüm bu araştırmalar, İslamofobinin salt bir xenofobi olmadığını bize göstermek-
tedir. Öte yandan xenofobi ile İslamofobi arasında bir ilişki bulunduğu ve xenofobinin 
İslamofobinin nedenlerinden birisi olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Tüm İslamofobik 
tutumlar xenofobi ile yordanamasa da bazıları için bunun mümkün olduğu söylenebilir. 
Sevinç (2019), Batı’da İslamofobinin psikolojik nedenlerine dair yürüttüğü araştırma-
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da iki değişken arasında pozitif bir korelasyon olduğunu (r=,778; p<,001) ve xenofobi 
düzeyindeki artışın, İslamofobi düzeyindeki artışı %60 oranında açıkladığını tespit et-
miştir (R2=,605, b=,847; p<,001). 

Tablo 6. Dini gruplara yönelik duyguların xenofobi düzeyi ile ilişkisi

Dini gruba yönelik duygu Xenofobi düzeyi

Müslümanlara yönelik duygu
r -,496**

p ,000
N 363

Budistlere yönelik duygu
r -,098
p ,063
N 363

Hindulara yönelik duygu
r -,156**

p ,003
N 363

Sihlere yönelik duygu
r -,184**

p ,000
N 363

 *. p<,05   **. p<,001
Kaynak: Sevinç, 2019, 284.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, xenofobi düzeyi ile Budistlere yönelik tutumlar 
arasında herhangi bir ilişki yoktur. Öte yandan xenofobi düzeyi ile Müslümanlara, Hin-
dulara ve Sihlere yönelik olumlu duygular arasında negatif korelasyon vardır. Yabancı 
düşmanlığı yüksek olan bireyler aynı zamanda bu gruplara daha olumsuz bakmaktadır. 
Fakat bu dini gruplar içerisinde, Müslümanlara yönelik duygular ile xenofobi düzeyi 
en yüksek korelasyon katsayısına sahiptir (r=-496; p<,001). Bu da bize, İslamofobinin 
salt bir yabancı düşmanlığı olmaktan öte bir anlam taşıdığına dair ipucu vermektedir. 

4. Sonuç

Xenofobi, sosyal kimliklenme düzeyi yüksek, otoriteryan ve dışarıya kapalı grup-
larda çoğunlukla yüksek düzeydedir. Xenofobi düzeyi yüksek bireyler, diğer grup üye-
lerine karşı ön yargı ve nefretle bakabilmektedir. Bunu da zaman zaman ayrımcılık ve 
şiddet takip edebilmektedir. Özellikle de dış grup üyelerinin sayısı, iç grubun fiziki veya 
kültürel olarak tehdit altında hissetmesine neden olacak görünürlüğe eriştiğinde bu 
durum daha da belirgin biçimde ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle göçmenlerin sa-
yısının arttığı bölgelerde xenofobi düzeyinin de artması beklenir. Bazı araştırmacılar, 
Batı’da yaşanan olgunun İslamofobi değil, aslında xenofobi olduğunu iddia etmektedir-
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ler. Müslümanların ön planda olmasının sebebi ise göçmen grupları arasında belirgin 
biçimde çoğunluğu Müslümanların oluşturmasıdır. Ancak literatür ve saha çalışmaları 
dikkatle incelendiğinde bu iddianın doğru olmadığı görülmektedir. Xenofobi, İslamofo-
biye göre kapsamı çok daha geniş bir kavram olsa da iki olgu arasında farklılık olduğu 
gözden kaçırılmamalıdır. İslamofobi xenofobinin özel bir türüdür. Ancak yapılan araş-
tırmalar göstermektedir ki İslamofobik tutum genel xenofobik tutumdan belirgin bi-
çimde ayrışmaktadır. İslamofobik tutumun aslında salt Müslümanlara yönelik olmadı-
ğı, tüm göçmenlere yönelik olduğu ve dolayısıyla Müslümanlara has bir ayrımcılığın, ön 
yargının ve nefretin bulunmadığı iddiası İslamofobinin anlaşılmasını engelleyecektir. 

Bu iki tutumun birbirini etkilediği veya desteklediği gözden kaçırılmamalıdır. Ni-
tekim literatüre bakıldığında xenofobinin İslamofobinin sebepleri arasında sayıldığı 
bilinmektedir. Bazı bireylerdeki İslamofobik tutum, genel xenofobik tutumdan kaynak-
lanabilmektedir. Bu kişiler hemen tüm göçmen gruplara karşı ön yargı ve ayrımcılık 
beslemektedir. Ancak tüm İslamofobik tutumları buna indirgemek doğru değildir. İs-
lamofobik tutum sergileyen popülasyonun önemli bir kısmının diğer göçmen gruplara 
karşı olumlu baktıkları, göçmen olmayan beyaz Batılılara ise yine ön yargı ve ayrımcılık 
besledikleri dikkate alınmalıdır. Bu veriler bize, Batı’da doğrudan Müslümanlara ve İs-
lam’a yönelmiş özel bir tür ayrımcılığın ve nefretin artmakta olduğunu göstermektedir. 
İslamofobinin nedenlerinin, xenofobiden ayrı olarak, bu zaviyede ele alınması ve bu se-
beplerin emprik olarak ortaya konulması oldukça önemlidir. İslamofobinin doğrudan 
Müslümanlara yönelmiş bir ayrımcılık biçimi olduğu tespitinin, İslamofobinin aktörle-
rinin ve nedenlerinin (siyasi, sosyal, psikolojik) belirlenmesine ilişkin çalışmalara ve 
bu yönde geliştirilmesi planlanan politikalara ışık tutması beklenebilir.
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Z Kuşağı’nın İslamofobi Algısı ve İslamofobik Pratiklere 
İlişkin Tutumları

Faruk TEMEL1

1. Giriş

İletişim teknolojilerindeki gelişmelerin toplumsal yaşamda ortaya çıkardığı yeni-
liklerle birlikte çeşitli mücadele alanları da belirmiştir. Tarihsel süreç içerisinde ile-
tişim teknolojilerindeki ilerleme toplumsal değişimde etkin rol edinmiş, yeni oluşan 
siyasal ve sosyal süreçlere çoğu zaman kaynak teşkil etmiştir. Özellikle internet tekno-
lojisi birçok yeni toplumsal ve bireysel pratiği yansıtırken uluslararası alanda ortakla-
şan/çatışan tanımlamalar, fırsatlar, sorunlar ve mücadele alanları ortaya çıkarmıştır. 
20. Yüzyılın son çeyreğinde sosyal hayata doğan internet aynı yıllarda hayata gözlerini 
açan bir neslinde kendisiyle mündemiç bir şekilde isimlendirilmesine sebep olmuştur. 
Bu nesil Z kuşağı, internet nesli ve dijital yerliler şeklinde çeşitli isimlerle anılmaktadır. 
Önceki nesillerden farklı olarak bireyci özellikleri, davranış kalıpları, dine bakışları, 
sosyalleşme süreçlerinde internetin yoğun biçimde yer alması gibi hususlarla birlik-
te toplumsal ilişkileri, sosyal-siyasal gelişmelere ilişkin bakışları ve çeşitli problemler 
karşısındaki tepkisel durumları Z kuşağını diğer nesillerden farklı bir noktaya oturt-
maktadır (Twenge, 2018: 22-23).

Z kuşağı gibi bir olgunun yanı sıra internetin sosyal bir ortam sunması, birçok içeriği 
paylaşma ve bu içeriklere ulaşma imkânını tanıması fırsatlar kadar tehditlerin de hızlı 
ve etkili biçimde toplumsal alana yansımasında etkili olmuştur. Nitekim birçok sosyal 
fenomen gibi özellikle 11 Eylül olaylarından sonra toplumsal-siyasal alanda yaygınlaşan 
İslamofobi ve İslam-Müslüman karşıtı pratikler internetin sunduğu görsel-işitsel ve yazı-
lı olmak üzere çok çeşitli içeriklerin yardımıyla görünürlük kazanmış ve sorunlu bir hal 
almıştır. Müslümanları ve İslam’ı tahkir etmeye yönelik sinema, televizyon, radyo, bilgi-
sayar gibi teknik imkanlar eliyle üretilen bilgisayar oyunları, diziler, sinema filmleri, rek-
lamlar internet ortamında çok geniş alanlarda çok çeşitli şekillerde dolaşıma sokularak 
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nefret söylemi yeniden üretilmiştir. Bu çerçevede İslamofobi ve Z kuşağını aynı karede 
değerlendirmek oldukça anlamlı gözükmektedir. Nitekim özellikle internetle birlikte 
sosyalleşen genç neslin neredeyse aynı dönemde doğan bir sorunla (islamofobi); bilgisa-
yar oyunlarında, sosyal medya platformlarında, dizilerde, sinemalarda, internette tekrar 
eden ve üretilen İslamofobik içeriklerle yüzleşmeleri ve buna ilişkin tutumları önemli bir 
sorunsal şeklinde belirmektedir. Bu kapsamda Z Kuşağı’nın İslamofobi algısı ve İslamofo-
bik pratiklere ilişkin tutumlarının araştırma çerçevesinde incelenmesi amaçlanmaktadır.  
Z kuşağının; dinle ilişkileri, İslamofobi kavramına ve pratiklerine ilişkin algıları, İslam’ı 
ve Müslümanı tahkir eden sosyal ve siyasal olaylar karşısındaki tepkilerinin nasıl gelişti-
ği araştırma kapsamında irdelenmektedir.

2. İslamofobi ve İnternet 

Tarihsel arka planı olmakla birlikte 11 Eylül olaylarının ardından İslam- Müslüman 
karşıtlığı bağlamında ortaya çıkan İslamofobi, oldukça sözü edilen bir kavram olarak 
ön plana çıkmıştır. Kavram, kendi içerisinde İslam’a ilişkin korku duygusunu anlatan 
bir muhteva sunsa da gerçekte İslam’a ve Müslümanlara yönelik düşmanlık içeren fiil-
lerle bütünleşmektedir. “İslam” kelimesi ve “-fobi” eki ile oluşturulan İslamofobi, İslam 
korkusu anlamına gelirken bu İslam’ın Batı kültürü için “öteki” ve onu tehdit eden bir 
görüş olduğunu düşündürmektedir (Evolvi 2018: 2). Gerçekte İslamofobi türetilmiş-
tir ve kavramsal olarak da pratiktekini karşılamaktan uzaktır. Pratiğe yansıyan ise İs-
lam nefreti ve İslam’a ilişkin ayrımcılıktır  (The Runnymaede Trust, 1997: 3). Nitekim 
bir toplumun “öteki”ne ilişkin imajı, algısı ve ön yargıları tarihsel süreç içinde üretilip 
ve kuşaktan kuşağa aktarılırken, yeni koşullar altında yeniden üretilerek tarihsel bir 
birikimin yansıması olarak İslam, Batı’nın gözünde çoğu zaman sapkın, sahte, karşıt, 
şiddetsever ve tehdit edici bir olgu olarak kodlanmıştır (Canatan 2017: 102). Bu bağ-
lamda The Runnymede Trust (1997: 5)  raporunda İslam’a karşı temelsiz düşmanlık 
içeren pratikleri açık ve kapalı görüşler şeklinde 8 madde de toplanmıştır: -Monolitik	–	
Yekpare		-Aşağı	–Düşman	–Manipülatif	–Batı	Eleştirisinin	Reddi	–Ayrımcılığın	Savunusu	
–İslamofobi’nin	doğallığı	ve	haklılığı	düşüncesi.  İslam’a ilişkin bu görüşlerle de örtüşen 
şekilde İslamofobinin ideolojik bir boyutu olduğunu aktaran Hollanda’lı araştırmacı 
Ineke van der Valk ise İslamofobiyi “İslam	ve	Müslümanlar	hakkında	tarihi-sosyal	şart-
larda	oluşan	ve	birtakım	olgular,	etiketlemeler,	imajlar,	semboller	ve	metinler	sayesinde	
negatif	anlam	kazanan	bir	ideolojidir.” şeklinde tanımlamıştır (Hıdır, 2017: 30).

11 Eylül olaylarının arkasından, Müslüman, Arap, Sih ya da Güney Asyalılara karşı 
işlenen nefret suçlarında önemli oranda artış gerçekleşmiştir. Müslüman ya da Arap 
gibi görünmek nefret suçlarının hedefi haline gelmek için yeterli bir unsur olarak gö-
zükmüştür. Nitekim 11 Eylül saldırılarından bir önceki yıl Los Angeles’ta Orta Doğulu-
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lara karşı işlenen nefret suçlarının sayısı 12 olarak kaydedilirken, 2001 yılında nefret 
suçlarının sayısı 188’ e ulaşmıştır (Akıner, 2012: 139-40). İstatistikler doğrultusunda 
da tespit edilen yeni pratiklerle beraber ortaya çıkan yeni söylemin adı: İslamofobi; 
yeni tavır ise: İslam’a ve Müslüman’a karşı baskı, şiddet ve sindirme politikası olmuş-
tur (Kar, 2017: 200). Bu anlamda Batı'nın kültürel olarak derinlerinde yatan duygunun 
“İslam korkusu” olarak formüle edilen ancak muhtevasında daha çok nefret taşıyan ve 
11 Eylül’den itibaren de sistemli bir medya kampanyasına dönüşen algının temel ka-
rakterinin nefret olduğunu ifade etmek mümkündür (Emre, 2013).

İslam’a ve Müslümanlara ilişkin olumsuz algının sürdürülmesinde ve yeniden 
üretilmesinde etkili araçlardan biri medyadır. Çeşitli akademik metinlerde inceleme 
nesnesi olan İslamofobi, diğer taraftan gazete, radyo, sinema, televizyon içerikleriyle 
teşvik edilmiş, İslam ve korku ibarelerini yana yana getiren kavram, pratiklerle tekrar 
edilerek yeniden üretilmiştir. Edward W. Said (2017: 13-49) “Medyada	İslam:	Gazete-
ciler	ve	Uzmanlar	Dünyaya	Bakışımızı	Nasıl	Belirliyor” isimli kitabında; akademik ya-
yınlar, gazeteciler, uzmanlar, haber metinleri, köşe yazıları ve sinema aracılığıyla İslam 
hakkında Batı dünyasının zihin dünyasıyla bilinçli bir şekilde oynandığını aktarmak-
tadır. Bu durum İslam’a ilişkin olumsuz algının oluşturulmasında ve sürdürülmesinde 
etkili olurken özellikle internet, çoklu medya yapısı ve sosyal medya imkânlarıyla İslam 
karşıtlığının pekiştirilmesine yardım etmiştir. Öyle ki internet, grupların ve bireylerin 
fikirlerini güçlendirebilirken ve dolayısıyla ayrımcılık, nefret, düşmanlık gibi olumsuz-
luklar, belirli web sitelerinde ve sosyal ağ platformlarında verimli bir zemin bulabil-
mektedir. (Evolvi, 2018: 1). Bu, İslamofobik pratiklerin kendisine zemin bulması ve 
çok çeşitli türlerde tekrar edilmesi açısından interneti diğer medyalardan ayırmakta-
dır. Örneğin, Brown’a (2018) göre çevrim içi nefret söylemi çevrimdışı istismarlardan 
farklı bir nitelik taşırken bu çerçevede internet anonimliği,  fiziksel varlığın olmaması, 
nispeten ucuz ve kolay erişim olması ve özellikle anlılık ile karakterize edilmektedir 
(Evolvi, 2018: 2). İnternetin sağladığı anonim olma durumu olumsuz sonuçlar oluş-
turma ihtimalini yükseltirken (Christopherson 2007: 3050) diğer taraftan kolay erişi-
lebilir niteliği çevrim içi ortamda nefret, taciz, zorbalık gibi fiilleri kolaylaştırmaktadır 
(Awan 2014: 134). Özellikle Twitter gibi sosyal ağlar, blog siteleri, çevrim içi sohbet 
odaları ve diğer sanal platformlarda meydana gelen , “siber taciz”, “siber zorbalık”, “si-
ber istismar”, “siber tahrik/tehdit” ve “siber nefret” gibi örnekleri içeren ve çevrim içi 
olarak yayınlanan yorumlar, aşırılıkçı ve kışkırtıcı içerikler, çevrim içi siber nefreti ve 
İslamofobiyi teşvik etmek için kullanılabilmektedir (Awan 2014: 134) Diğer taraftan 
internetin İslam’a ilişkin olumsuz imaja karşı koymak için çeşitli fırsatlar sunduğu ve 
çevrim içi kampanyalar aracılığıyla hızlı ve etkili mücadele edildiğini savunan görüşler 
de mevcuttur (Khamis, 2018: 76).
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Avrupa’da ve Amerika’da İslamofobik ayrımcılık ve suçların önemli oranda artış 
gösterdiğine çeşitli araştırmalarda değinilirken, İslamofobik vakaların medya ve inter-
net ortamında ön sıralarda yer aldığı not edilmektedir. Örneğin CCIB’ın 2020 yılı rapo-
runda medya ve internet birinci sırada yer almaktadır. CCIB’de (2020: 5) İslamofobik 
pratiklerin en belirgin yaşandığı alanlar 1. Medya ve İnternet 2. Çalışma ve İstihdam 3. 
Toplumda yaşam 4. Eğitim ve öğretim şeklinde sıralanmıştır. Yanı sıra Avrupa’nın çeşit-
li ülkelerinde görülen İslamofobik olayların çoğunluğunun kayıt dışı olduğu bilinmekle 
beraber ciddi manada yükselişte olduğu çeşitli raporlarda gösterilmektedir. Özellikle 
Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ortamlarında nefret söylemi içeren 
kayıtlara sıklıkla rastlanmaktadır. Sosyal medya nefret söylemi bakımından diğer mec-
ralara göre farklı bir noktaya oturmaktadır. Sosyal medya ortamı İslamofobik	içerikle-
rin	yaygınlaştırılmasında	önemli	bir	 zemin	oluşturmaktadır.	Sosyal medya ile birlikte 
İslam’a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemi kolaylıkla viral hale gelebilirken bu 
yolla hem nefret içerikli söylemin yayılması hem de normalleştirilmesi sağlanmaktadır 
(Oboler 2013: 10). Bu çerçevede sosyal medyadaki pratiklere örnek teşkil eden Face-
book’taki İslamofobik içeriklere yönelik yapılan bir araştırma kapsamında, 100 farklı 
Facebook sayfasında yapılan incelemede 494 Müslüman karşıtı vaka saptanırken bu 
sayfalarda Müslümanların basmakalıp yakıştırmalarla sunulduğu ve Müslümanlara yö-
nelik şiddetin teşvik edildiği sonucuna ulaşılmıştır (Awan 2016: 1-17). İnstagram’daki 
“stopislam” hashtagi üzerinden yapılan bir başka araştırmada da Müslümanları tahkir 
eden içerikler benzer şekilde paylaşılmaktadır (Civila, Romero-Rodríguez, ve Civila, 
2020)its consequences, and how social media contribute to the formalization of its 
axiology. The demonization of societies aims to create social subjects that fit into the 
idea of the “other” by exposing them to compulsory invisibility. This research’s main 
objective was to examine how demonization is used as a weapon of oppression to de-
value specific individuals through the hashtag #StopIslam and Instagram’s role in this 
process. The methodology used for this purpose has consisted of an empirical and qu-
antitative analysis of the most recent (1 January 2020–31 July 2020.

İnternet ortamında yoğunlaşan İslam-Müslüman karşıtı pratiklerin Müslüman 
genç nesil tarafından nasıl karşılandığı araştırmanın temel sorunsalıdır. Bu kapsamda 
yeni bir ortamda vuku bulan pratiklerin yeni bir nesil tarafından nasıl yorumlandığı 
İslam-İnternet-Z Kuşağı üçgenindeki nüans noktaları üzerinden incelenmiştir. 

3. Amaç ve Yöntem

İnternetle birlikte sosyalleşen genç nesil ve neredeyse aynı dönemde artış göste-
ren İslamofobik pratikler, Müslüman Z kuşağının İslamofobiye karşı nasıl bir tutum 
sergilediği sorusunu ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda Z kuşağının; dinle ilişkileri, 
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İslamofobi kavramına ve pratiklerine ilişkin algıları, İslam’ı ve Müslümanı tahkir eden 
sosyal ve siyasal olaylar karşısındaki tepkilerinin nasıl geliştiği araştırma kapsamında 
incelenmektedir. Araştırmada, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde eğitim gören yaş-
ları 18 ila 22 arasında değişen, Z kuşağına mensup 5’i kadın 7’si erkek 12 katılımcı ile 
görüşme gerçekleştirilmiştir. Nitel yönelimli biçimde tasarlanan araştırmada katılım-
cıların sayısal özelliklerinden çok bağlam ve arka plana yönelik bakışları ön planda 
tutulmuştur. Bu kapsamda araştırma sürecinde genç neslin özellikle İslamofobik pra-
tiklere yönelik tutumu anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde 
demografik özelliklerinin yanı sıra interneti yoğun kullanmaları, Z kuşağının özellikle-
rini taşımaları gibi hususlar dikkate alınmıştır. Görüşme kapsamında Z Kuşağı’nın din-
le ilişkileri, İslamofobik olaylara bakışları ve tepkisel durumları, sosyal çevrelerinde 
ve internet ortamında yaşanan İslamofobik pratiklere yönelik tutumları kendilerine 
yöneltilen açık uçlu sorular ile ölçülmeye çalışılmıştır. Katılımcılarla görüşme 2021 yılı 
Şubat ayı içerisinde Zoom programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

4. Bulgular

4.1. Katılımcıların Demografik özellikleri

Katılımcılar 2000 ve 2003 yıllarında doğan gençlerden oluşmaktadır. 12 katılım-
cının bulunduğu araştırmada yalnızca K-1 ön lisans öğrencisiyken diğer katılımcılar 
lisans eğitimini sürdürmektedir.

Katılımcılar Cinsiyet Eğitim Durumu Doğum Yılı

Katılımcı 1 Erkek Ön Lisans 2000

Katılımcı 2 Erkek Lisans 2000

Katılımcı 3 Erkek Lisans 2000

Katılımcı 4 Kadın Lisans 2001

Katılımcı 5 Kadın Lisans 2002

Katılımcı 6 Erkek Lisans 2002

Katılımcı 7 Erkek Lisans 2000

Katılımcı 8 Erkek Lisans 2001

Katılımcı 9 Erkek Lisans 2003

Katılımcı 10 Kadın Lisans 2000

Katılımcı 11 Kadın Lisans 2003

Katılımcı 12 Kadın Lisans 2000
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4.2. Dini Bilgi ve İlgi Düzeyleri 

Katılımcıların dini bilgi düzeylerinin sınırlı seviyede olduğu anlaşılırken, tamamı-
na yakınının dini vecibeleri yerine getirmediği görülmektedir. Katılımcıların dini konu-
da bilgi edinme alanlarında yaz kuran kursları öne çıkarken yanı sıra okul ve internet 
ortamı dini bilgi edindikleri mecralar arasında yer almaktadır. Bu çerçevede kendileri-
ne yöneltilen “Dini	bilginizin	yeterli	seviyede	olduğunu	düşünüyor	musunuz?	Dini	eğitim	
aldığınız	kurumlar	ya	da	dini	bilgileri	takip	ettiğiniz	alanlar	nelerdir?” sorusuna K-3 Ha-
yır,	Kuran	kursları	ve	internet; K-4 Hayır,	pek	yeterli	olduğunu	düşünmüyorum.	Herhangi	
bir	kurumdan	din	eğitimi	almadım	ve	güncel	bilgileri	takip	ettiğim	bir	mecra	yok.	Dini	
bilgilerim	daha	çok	merak	ettiğim	ve	üzerine	araştırma	yaparak	ulaştığım	kaynaklarla	
oluştu.	Türkçe	Kuran-ı	Kerim’den	özellikle;  K-5	Maalesef	ki	düşünmüyorum.	Küçükken	
cami	kursları,	şu	an	internet. K-6 Pek	çok	konuda	bilgi	sahibiyim	fakat	yeterli	olduğumu	
söyleyemem.	Herhangi	bir	kurumdan	eğitim	almıyorum	fakat	aklıma	takılan	soruları in-
ternetten	araştırıyorum.	Dini	konularda	hocalardan	çok	felsefecileri	esas	alıyorum; K-7 
Hayır	yeterli	seviyede	değil.	Bir	kurumu	takip	etmiyorum. şeklinde cevaplar vermişlerdir. 
Ardından dini vecibeleri yerine getirip getirmediklerine ilişkin soruya karşılık sadece 
K-1 dini	vecibelerin	çoğunu	yerine	getiriyorum	şeklinde yanıtlarken, K-2	Eksiklerim	var, 
K-7 Hepsini	değil, K-8 Olabildiğince	hayatımın	içine	katmaya	çalışıyorum şeklinde ce-
vaplandırmıştır. Diğer 8 katılımcı dini vecibelerini yerine getirmediklerini belirtmiştir. 

Katılımcıların cevapları doğrultusunda dini bilgi düzeylerinin oldukça düşük ol-
duğu saptanırken dini pratiklerin uygulanması noktasında da dinin eylemsel yönüne 
dair neredeyse yok seviyesinde bulundukları anlaşılmaktadır. Bu noktada elde edilen 
bulgular Twenge’in (2018: 167-194) ABD’de internet neslinin dini anlayışları üzerine 
yaptığı araştırma kapsamında da dinden uzaklaşma ve dini pratiklerin azalma eğili-
mini içeren sonuçlarla uyuşmaktadır. Diğer taraftan dini bilgi edinme yolları arasında 
dijital mecralara kayma olduğu saptanırken literatürde uzun süredir tartışma konusu 
olan internetin dine dair olumlu-olumsuz etkilerini sıralayan çalışmalar kapsamında 
da siber din olarak da nitelenen dijital ortamda dini bilgi edinme ve dini bilgi öğren-
me eğiliminin Z kuşağı arasında arttığı ve nihayet bu durumun siber uzamda dinleri 
yeniden filizlendireceği, hatta yeni dinlerin ortaya çıkmasına neden olabileceği ya da 
geleneksel dini pratikleri yerinden edeceğine dair görüşleri haklı çıkarabileceğine dair 
bir tablo sunduğundan söz edilebilir (Dereli, 2020: 87).
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4.3. İslamofobi Kavramına İlişkin Bilgi Düzeyleri

Katılımcılara İslamofobi kavramına ilişkin bilgi düzeylerini tespit etmek üzere İs-
lamofobi	kavramı	sizin	için	ne	anlam	ifade	etmektedir? sorusu yöneltilmiştir. Katılım-
cıların tamamının İslamofobinin kavramsal yönüne ilişkin bilgi sahibi oldukları an-
laşılmıştır. Genel olarak katılımcılar tarafından İslam’a karşı nefret ve İslam korkusu 
şeklinde tanımlamalar yapılırken bazı katılımcılar İslamofobiyi küresel güçlerle ilişki-
lendirmiş ve algı operasyonu şeklinde nitelemiştir. 

İslamofobi kavramına ilişkin, K-1 İslam’a karşı ön yargı, kin, nefret beslemek veya 
duymak diyebilirim,  K-3 Çok yanlış bir düşünce şekli, K-6 Dünya	kamuoyunun	dikkat,	
nefret	ve	öfkesini	Müslümanların	üstüne	çekip,	Müslümanları	adeta	bir	günah	keçisi	ola-
rak	lanse	etmeye	çalışan	bir	algı	operasyonu	olarak	nitelendirebilirim.	 K-9 İslamofobi,	
küresel	güçlerin	hedef	gösterme	kültürünün	son	ve	belki	de	en	büyük	eseri.	Her	kesimden	
çıkan	hata	yapan	insanlar	olmasına	rağmen,	küresel	güçler	istedikleri	şekilde	istedikleri	
kesimden	hata	yapan	insanları	ön	plana	çıkartıyorlar, cevaplarını vermişlerdir. Bu ya-
nıtların arkasından İslamofobik pratiklerden birini temsil eden Charlie Hebdo dergi-
sinin karikatür vakasına ilişkin bilgileri olup olmadığı olayı sorulmuş ve çoğunluğun 
konuyu bilmediği anlaşılmıştır. Yalnızca K-9 konuyla ilgili değerlendirme yapmıştır. 
Çoğunluğun böyle bir olayı bilmediğini ya da yeni duyduğunu ifade ettiği soruya karşı-
lık K-9 Medeniyetin	Beşiği	(!)	Avrupa’dan	şaşırtmayan	bir	hareket	daha.	Hz	Muhammed,	
Gandi,	Hz	İsa	ve	diğer	bütün	dini	karakterler	evrensel	açıdan	dokunulmazdır.	Herkesin	
istediği	dine	inanma	özgürlüğü	vardır.	Charlie	Hebdo	olayı	ise,	Avrupa’nın	ne	kadar	geri	
kafalı	ve	yobaz	olduğunun	bir	kanıtıdır. ifadeleriyle yanıtlamıştır.

Kavramsal açıdan İslamofobi, İslam’a ilişkin korku anlamını sunsa da katılımcıla-
rın neredeyse tamamı pratikler açısından İslamofobi kavramıyla bütünleşen anlamıyla 
İslam’a ilişkin nefret, ayrımcılık yönünde cevaplandırmaları oldukça anlamlıdır. Nite-
kim İslam’a karşı duyulan korku kendi içerisinde karşı tarafta duranı masum bir profil-
de çizse de genç neslin bu kavramı İslam’a ve Müslümanlara karşı uygulanan ayrımcı-
lık, şiddet ve nefret şeklinde anlamlandırdıkları gözükmektedir. Diğer taraftan tarihsel 
süreçte gerçekleşen olaylar itibariyle Charlie Hebdo örneği üzerinden sorulan soru 
kapsamında islamofobinin tarihsel geçmişi hakkında yeterince bilgi ve ilgi sahibi ol-
madıkları anlaşılmaktadır. Katılımcılardan birisi ise (K-2) İslamofobi kavramına ilişkin 
Dini	yanlış	yayan	kişilerin	açtığı	tahribat	şeklindeki anlamlandırmasıyla İslamofobiyi iç 
faktörlerle ilişkilendirmektedir.
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4.4. Katılımcıların Sosyal Çevrelerinde İslamofobik Pratiklerle Karşılaşma 
Durumları

Katılımcıların sosyal çevrelerinde İslamofobik pratiklerle karşılaşma sıklığı olduk-
ça sınırlı gözükmektedir. Buna karşın İslamofobik vakaları bizzat tecrübe eden dört 
katılımcının itidalli biçimde tepkisel durum sergiledikleri anlaşılmaktadır. Diğer taraf-
tan arkadaş çevresinde yaşanan durumlarda genel olarak arkadaşlığın sonlandırıldığı 
görülmektedir. Bu anlamda sosyal ve arkadaş çevrelerinde İslamofobik durumları ya-
şayıp yaşamadıkları ve nasıl tavır takındıkları katılımcılara sorulmuştur.

Kendi kişisel tecrübesini aktaran K-4, İslamofobik vakalarla karşılaşma sıklığının 
yaygın olmadığını belirtse de nefret ve ayrımcılık içeren bir vaka ile nasıl yüzleştiğini 
aktarmaktadır: Çok yaygın değil ancak yakın bir arkadaşım İslamofobik düşüncelere 
sahipti, başörtülü	kadınların	bilimle	uğraşmasını	anlamsız	bulduğunu	söylemişti,	bilime	
katkıda	bulunmaları	imkansız,	onların	olduğu	yere	gitmiyorum	demişti.	Yakın	arkadaş	
ortamımda	bu	 tip	 durumlarla	 karşılaştığımda	durumun	kendimce	 yanlış	 olduğunu	 ve	
bunun	en	başta	insan	ilişkilerini	yıprattığını	konuşmaya	çalışıyorum;	birbirimizi	dinle-
yemiyorsak	eskisi	kadar	yakın	hissedemiyorum	o	kişilere.	İnternette	rastlıyorsam	direkt	
engelliyorum	maalesef.

Katılımcılar arasında somut biçimde İslamofobik olayla karşılaştığını ifade eden 
K-7 dışındaki iki katılımcı da sosyal mecralara göre daha çok sanal ortamlarda bu tip 
durumlarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir: K-8 Daha	çok	internet	ortamında,	insanla-
rın	ağzı	torba	değil	ki	büzesin, kızsam da bir şey yapmıyorum en fazla şikayet	ediyorum.	
K-9 Eğer	arkadaş	ortamındaysam,	o	kişinin	yaptığı	davranışı	bilerek	yapıp	yapmadığına	
göre	arkadaşlığımı	sonlandırıyorum.	Sanal	mecralarda	ise	o	kişiyi	blokluyorum. 

K-12 ise bu tip durumlarla karşılaştığında: Tepkisiz	kalıyorum	ve	üzülüyorum	in-
sanlar	neden	bu	kadar	nefret	ettiklerini	merak	ediyorum ifadesini kullanmıştır.

Katılımcıların ABD ve Avrupa ülkelerine göre sosyal çevrelerinde islamofobik pra-
tiklerle karşılaşma düzeylerinin oldukça düşük olduğu saptanmaktadır. Yine de nüfu-
sunun büyük bir çoğunluğunun Müslüman olduğu bir ülkede gençlerin bu tür olumsuz 
pratiklerle karşılaşmış olmaları ülkenin kendi koşulları içerisinde değerlendirilmesi 
gereken bir araştırma nesnesi olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan katılımcıların 
İslam’ı ve Müslümanları tahkir edici eylemlerle daha çok sanal ortamlarda karşılaş-
tıklarını belirtmeleri de sosyalleşme alanlarının daha çok internet ortamı olmasından 
kaynaklanabileceği gibi sosyal medya ortamının etkileşimli niteliği itibariyle İslamofo-
binin internet ortamında yaygın olduğuna dair kanıt sunarken, internetin İslamofobi 
açısından daha tehditkâr bir nitelik taşıdığını açığa çıkarmaktadır.
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4.5. İnternet Ortamında İslamofobik Pratikler 

Katılımcıların internet ortamında İslamofobik pratiklerle karşılaşma sıklığının ol-
dukça yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Buna ilişkin katılımcılara internet ortamın-
daki İslamofobik pratiklerle karşılaşma sıklıkları ve bu pratikleri nasıl karşıladıkları 
sorulmuştur. Bu kapsamda oyun ve sohbet odalarında İslamofobik pratiklere yaygın 
biçimde rastlandığı saptanmıştır. K-1, K-6, K-7, K-9, K-11 Müslüman oldukları için in-
ternet ortamındaki oyun ve sohbet ortamlarında İslamofobik pratiklere maruz kaldık-
larını belirtmiştir. 

Dijital oyunlar ve sosyal ağların etkileşimli özelliği Z kuşağının diğer internet or-
tamlarına göre daha fazla bu mecralarda olumsuz pratiklerle karşılaştığının sebebi 
olarak belirmektedir. Öyle ki K-7, Müslüman kimliği sebebiyle kendisine uygulanan 
ayrımcılığı Risk	isminde	bir	oyun	oynuyordum.	Oyunda	herkesin	ismimin	yanında	kendi	
ülkesinin	 bayrağı	 var.	 Türk	 bayrağı	 olduğu	 için	 oyundan	atıldığım	olmuştu	 sözleriyle 
ifade etmiştir.  K-9 Sanal	mecralarda	zamanında	ülkelerini	ellerinden	oyuncak	alırmış-
çasına	aldığımız	bütün	milletler	bize	kin	kusuyor. ifadeleriyle internet ortamında düş-
manlığın sebebini anlamlandırmaya çalışırken,	  Müslümanlara yönelik hakaretler ise 
daha fazla. Oynadığım online	oyunlarda,	arkadaşlarımla	girmemişsem	genelde	bu	tarz	
durumlara	maruz	kalıyorum.	İslamofobi,	gençlerin	yoğunlukla	kullandığı	bir	sürü	plat-
formda	yaygın	olduğu	için	İslamofobi	ile	karşılaşıyorum.	Oynadığım	oyunlardan	tutun,	
kullandığım	sosyal	medya	uygulamalarına	kadar	her	yerde	dini	değerlere	hakaret,	aşa-
ğılama	hatta	küfür	görüyorum.	Bu	durum	İslamofobinin	kendi	ülkemizde	bile	ne	kadar	
yayıldığını	 gösteriyor.	 Oynadığım	 Counter	 Strike	 oyununda,	 online eşleşme oluyor ve 
karşınıza her ülkeden insan gelebiliyor. Türk olduğumu öğrenince Arap, Kebap, Terö-
rist gibi hakaretlerde bulunuyorlar. cevabıyla birlikte Müslümanlara yönelik yaşanan 
İslamofobik pratiklerin ne derece yoğun biçimde yaşandığını aktarmıştır. Bu çerçevede 
dijital oyunlarda ayrımcılık ve nefret içerikli pratiklerin yoğunlaşmasının karşı tarafın 
zihinsel arka planındaki yerleşik nefret duygusuyla beraber oyun ortamındaki rekabet 
ve mücadele alanının nefret ve ayrımcılık duygusunu pekiştirdiğinden söz edilebilir. 
Diğer taraftan K-9’un bu tür pratiklerle Türkiye’de de karşılaştığını ifade etmesi ve 
gençlere ilişkin düşünceleri oldukça dikkat çekici gözükmektedir: Oyun	oynamak	için	
arkadaşlarımla	gittiğim	internet	kafelerde	bile	inandığım	Tanrıya	küfür	duyduğum	oldu. 
Özellikle son	zamanlarda	Türk	gençleri	arasında	da	dini	değerleri	aşağılamak	bir	popü-
ler	kültür	ögesi	haline	geldi.

Diğer katılımcılardan K-1 Evet	rastladım	ve	bizim	dinimiz	hakkında	bir	bilgiye	sahip	
olmayanlardan	dolayı	bazı	tepkiler	aldım	ve	bunları	bilmedikleri	ve	araştırmadıkları	için	
kulaktan	duyma	yalan	haberlere	göre	davranıldığını	düşünüyorum; K-11 Bazı	durum-
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larda	rastlıyorum	ve	onlara	bu	davranış	ve	 fikirlerin	yanlış	olduğunu	düzgün	bir	dille	
açıklıyorum şeklinde internet ortamında karşılaştıkları durumları açıklamışlardır.

Dijital oyun mecraları kadar sosyal ağlarda da İslam karşıtı pratikleri tecrübe eden 
katılımcılardan K-6 Twitter’ı diğer ağlardan ayrı bir noktaya koyarak	Özellikle	Twit-
ter’da	İslamofobinin hızla yayıldığı düşüncesindeyim şeklinde ifade etmiştir.2 

4.5.1. İnternet Ortamında İslamofobik pratiklere ilişkin tepkisel durum

Katılımcıların internet ortamındaki oyun, sohbet siteleri ve sosyal ağlarda İslamo-
fobi ile karşılaştıkları saptanırken diğer yandan film ve belgesellerde de benzer du-
rumları tespit ettikleri anlaşılmaktadır. Katılımcıların bu tip durumlar karşısında na-
sıl bir tavır sergiledikleri sorulduğunda genel olarak tepkisel düzeyin düşük olduğu 
saptanmaktadır. Katılımcılar tarafından internet ortamında verilecek tepkilerin etkisiz 
olacağı düşünülürken, daha çok yetkili organların ve etkin kişilerin sorumluluğunda 
olduğu düşüncesi savunulmaktadır: K-1 Eğer	medyada	rastlarsam	ve	çok	yanlış	ise	bir	
tepki	veririm	fakat	verdikten	sonra	tepkimin	pek	etkisi	olacağını	düşünmüyorum	çünkü	
yanlış	bir	 şeyler	 söyleyen	birinin	pek	mantıklı	davranışlar	yapacağını	zannetmiyorum,	
K-2 Daha	çok	dikkate	almıyorum.	K-3 Eğer	mizah	şeklindeyse	gülüp	geçiyorum	ama	mi-
zah	şekli	değilse	coşabilirim.	K-6 ‘’Bodyguard’’	dizisinin	birinci	bölümündeki	tren	sahne-
sinde	Afganistan’dan	gelen	Müslüman	bir	kadının	intihar	bombacısı	olarak	treni	patlat-
mak	istediği	sahne,	aklıma;	İslamofobi	üzerine	yapılan	algı	operasyonunun,	bir	parçası	
yahut	bir	başarısı	olarak	kazınmıştı.	National	Geographic	ve	BBC	de	hazırlanan	belge-
sellerde,	bir	kefeye	tipi	kaçkın	gibi	ilkel	bir	Müslüman	sembolünü	diğer	kefeye	ise	daha	
sofistike,	bilgili	bir	karşıt	görüşlü	üniversite	profesörünü	koyup	zihinlerde	oluşturulmaya	
çalışılan	İslamofobik	algı	apaçıktır. K-6’ya dizi ya da filmi izlemeyi bırakmayı düşünüp 
düşünmediği sorulduğunda K-6 Diziyi	izlemeyi	bırakmak	bana	göre	onlara	verilebilecek	
etkili	bir	karşılık	değildir.	Onlara	esas	karşılık	vermesi	gerekenin	din	adamları	olduğunu	
düşünüyorum.	Bu	tip	durumlarda	vereceğim	tepkinin	çok	da	bir	faydası	olmayacağı	ka-

2 Twitter’ın İslamofobik pratikler açısından öne çıktığını konu edinen birçok araştırma bulunmak-
la birlikte Eken’in (2021:161) M Nesli’nin Çevrim İçi İnanç Pratikleri adlı çalışmasında İslamo-
fobik pratikler karşısında genç Müslümanların tepkilerini konu ettiği bölümdeki 25 yaşındaki 
editörün düşünceleri önem arz etmektedir:  İslamofobinin artmasının en büyük etkenlerinden 
biri belki de internet ve sosyal medyadır. Örneğin; Müslüman bir kimsenin yaptığı şahsi bir hata-
yı haberleştirerek İslam karşıtı söylemleri çok yaygınlaştırıyorlar. Ve bunu sürekli başta Twitter	
olmak	üzere	diğer	sosyal	ağlarda	da	yayınlıyorlar.	 İnsanların	bu	sefer	İslam’a	ve	Müslümanlara	
karşı	ön	yargısı	ciddi	bir	şekilde	artıyor.	Bu	Avrupa	ülkelerinde	çok	yaygındı	ama	son	senelerde	Tür-
kiye’de	de	ciddi	bir	şekilde	artışın	olduğunu	gözlemliyorum.	Özellikle	Twitter	gibi	sosyal	ağlarda	
dindar	kişilerin	yanlışlarını	bulup	onların	üzerinden	İslam’a	saldırmak	için	adeta	fırsat	kolluyorlar.	
Bu	sebeple	biz	de	buna	karşı	mücadele	ediyoruz.
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nısındayım.	Bu	tepkiyi	bu	işin	erbapları	vermelidir. K-7 Daha	önce	«Diktatör»	isminde	bir	
film	izlemiştim.	O	filmde	böyle	şeyler	vardı.	Film	bir	komedi	filmiydi	ama	İslam’ı	küçük	
düşürüyordu. şeklinde internet ortamında karşılaştığı bir içeriği aktarırken kendisine 
Bu	filmle	ilgili	sosyal	medya	ortamında	ya	da	herhangi	bir	şekilde	tepki	verdiniz	mi? şek-
linde bir soru yöneltilmiş ve K-7 Sosyal	medyayı	çok	aktif	kullanmıyorum	o	yüzden	bir	
filmi	eleştirmeye	de	gerek	duymadım.	diye cevaplandırmıştır.

Diğer katılımcılar da bu tip içeriklerle karşılaştıkları takdirde nasıl tepki verecek-
lerini çeşitli şekillerde açıklamıştır: K-8 Tabi	böyle	bir	içerikle	karşılaştığımda	sinirlenir	
ve	bırakırım.

K-11 İnternette İslamofobik öğeler içeren içerikleri takip etmiyorum. Rastladığım	
zamansa	aşırı	bir	rahatsızlık	duymuyorum	ve	videoyu	yarıda	bırakmıyorum	çünkü	vide-
onun	ileride	söyleyeceklerini	de	önemsiyorum. K-5 Sosyal	medyada	bu	tarz	paylaşımlar	
fazla	yapmıyorum	ve	yapsam	bile	çok	kişi	 tarafından	takip	edilmediğim	için	bir	sonuç	
elde	edeceğimi	düşünmüyorum.	Bu	durumlarda	yüksek	takipçili	kişilerin	sesleri	daha	çok	
duyuluyor	ve	farkındalık	yaratıyor.

Katılımcıların internet ortamında karşılaştıkları olumsuz içerikler karşısında tep-
kisel durumlarının düşük seviyede olması modernleşmenin toplumsal sonuçları ba-
kımından dikkat çekicidir. Nitekim bireyselleşme ve toplumsal yalıtılmışlığın yaygın-
laşmasının genç nesil de oldukça etkili biçimde vuku bulduğu gözlemlenmektedir. Bu 
durum yine Twenge’in (2018:24) yaptığı araştırma kapsamında bağımsız, tanımsız, 
yalıtılmış şeklinde genç nesle ilişkin tanımlamalarıyla örtüşürken onaylayıcı, kapsayıcı 
ve özgürlükçü niteliklerinin sosyal olaylara tepkisizliklerinin nedeni olabileceğini dü-
şündürmektedir. Diğer taraftan sorumluluğu üzerlerinden atmaları da dikkate değer 
gözükmektedir.

4.5.2. İslam’ın terörle yan yana anılması ve İslamofobik durumlar karşısında 
hissiyat

Katılımcılara İslam’ın terörle yan yana anılması ve İslamofobik durumlar karşı-
sında ne hissettikleri sorulmuştur. Bu çerçevede katılımcıların neredeyse tamamının 
rahatsızlık duyduğu anlaşılmıştır. Bu noktada K-1 Size	o	gözle	bakılmasının	çok	kötü	
bir	his	olduğunu	anlıyorum, K-2 Kesinlikle	 rahatsız	oluyorum	ve	 İslam	bunları	 yasak-
lar, K-4 Evet,	rahatsız	oluyorum.	Direkt	kapatma	isteği	duyuyorum. K-6 Tabi	ki	bu	konu	
bende	oldukça	rahatsızlık	uyandırıyor.	Algı	operasyonu. cevaplarıyla hissiyatlarını açık-
larken K-5 Rahatsız	ediyor	çünkü	İslam’a	Kuran-ı	Kerim	den	değil	onu	uygulayan	kişileri	
baz	alarak	yargıladıkları	için	bu	şekilde	anıldığını	düşünüyorum. K-9 İslam dini, terörle 
bağdaştırılabilecek en son kurumdur. Teröristler, Kur'an'ı açıp okusalar, insan öldür-
memenin, okuyup araştırmanın, doğaya ve çevreye saygı duymanın İslam’ın emirlerin-
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den olduğunu idrak edebilirlerdi. İfadeleriyle İslam'ın uygulayıcıları ve onunla hatalı 
biçimde özleştirilen terör gibi hususlara dikkat çekmişlerdir. K-7, K-11, ve K,12 bu 
hususla ilgili verdikleri cevaplar kapsamında İslam’ın tahkir edici unsurlarla anılması-
nı IŞID, 11 Eylül saldırıları ve bazı grupların İslam kisvesi altında yaptıkları eylemlere 
bağlamışlardır: K-7 Evet	rahatsızım.	Özellikle	IŞID	bunu	bu	şekilde	yansıttı. K-11 İslam 
dininin terör, terörist gibi kavramlarla anılmasından rahatsızlık duyuyorum ancak 11 
Eylül	Saldırıları	gibi	durumlarda	İslamofobinin	tetiklenmesini	normal	buluyorum K-12 
Maalesef	çok	rahatsız	edici	ama	maalesef	bazı	gruplar	topluluklar	bu	kisveye	bürünüp	
insanlık	dışı	 şeyler	yapınca	 İslam’a	nefret	doğuyor. Bu noktada üç katılımcının da İs-
lam’a ilişkin nefret içeren hususların çeşitli olaylarla bağlantılı biçimde yansıdığını be-
lirtmesi çeşitli araştırmalar kapsamında elde edilen sonuçlarla da örtüşmektedir. Bu 
bağlamda Twitter’da gelişen İslam’a karşı nefret ve ayrımcılık temalı içeriklerin çeşitli 
olayların arkasından ciddi manada artış gösterdiği tespit edilmiştir (Miller vd. 2016).

4.6. Dünya’da ve Türkiye’de Müslümanlara İlişkin Algı Hakkında Düşünceler

Dünya’da ve Türkiye’de, Müslümanlara yönelik oluşturulan algı hakkında ne dü-
şündükleri sorusu katılımcılara yöneltilmiştir. Bu noktada katılımcılarda genel ola-
rak İslam’a ve Müslümanlara ilişkin olumsuz bir algının olduğu düşüncesinin hakim 
olduğu söylenebilir. Katılımcıların olumsuz algının ortaya çıkmasında daha fazlasıyla 
Müslümanları sorumlu tutmaları oldukça dikkat çekicidir: K-1 Yarı	yarıya	olumlu	ve	
olumsuz	olduğunu	düşünüyorum.	Dünya	genelinde	hatta	olumsuz	tarafı	biraz	daha	ağır	
basabilir.	Türkiye’de	ise	bazı	şehirlere	göre	olumlu	ve	olumsuz	tepkilerini	söyleyebilirim.	
K-2 Olumlu	olumsuz	düşünce	hep	olacak	sadece	güzel	yaşarsak	anlatırız. K-5 İslam al-
gısının olumsuz ilerlediğini düşünüyorum çünkü insanlar onu uygulayanlar baktıkları 
için olumsuz olarak ilerliyor. K-9 İslam kötülüğü yasaklarken, temiz olmayı öğütler-
ken, dürüstlüğü, adaleti ve daha birçok güzel işi yapmamızı söylerken biz tam tersini 
yapıyoruz. Bu da küresel çapta Müslümanların üzerine yapışan bir etiket oluyor. K-12 
Bence	dünya	genelinde	İslam’a	güzel	düşünceler	besleyen	olduğunu	düşünmüyorum.	Ve	
Türkiye’nin	de	bu	İslam	dinini	tam	anlamıyla	yaşamadığını	ama	kime	sorsan	dindar	bu	
nedenle	de	insanlar	bu	nasıl	Müslüman	gözü	ile	bakıyor. Katılımcıların konuya yaklaşımı 
bağlamında İslamofobi’nin uluslararası alanda üretilen bir algı olmakla birlikte Müslü-
manların da çeşitli pratiklerini sorgulaması gerektiği ve İslam’a uygun bir yaşam biçimi 
seçildiğinde bu sorunların azalacağı inancı gözükmektedir. Bu noktada K-4  Avrupa’da 
ve dünyada İslam’a ilişkin olumsuz algının yaygın olduğunu ve Türkiye’de de yaygın-
laştığını belirtmiştir: Avrupa’da	hoşgörülü	birkaç	ülke	olsa	da	dünyada	İslamofobinin 
Türkiye’den daha yaygın olduğunu düşünüyorum,	Türkiye’de	de	yaygınlaşıyor	bence.
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K-10 meselenin uluslararası alanda yaşanan olaylarla ilişkili olduğunu ifade et-
miştir:  İyi bir algıya sahip olduğunu düşünmüyorum gerek mülteci krizi gerek Arap 
baharı ve petrol zenginleriyle birlikte oldukça fakir bir coğrafyanın aynı anda yaşanı-
yor olması bunların nedenleri arasındadır. 

4.7. Medyadaki İslamofobik İçeriklere İlişkin Düşünceler

Medyadaki İslamofobik içeriklere ilişkin olumsuz bir bakış açısı görülmektedir. 
Katılımcılar bu konuda dini değerlere saygı temelinde yaklaşılmasının gerekliliği ko-
nusunda birleşmektedir:

K-5 Tamamen	saygısızlık	olarak	buluyorum	sadece	İslam	için	değil	diğer	dinler	için	
de	düşüncelere	saygılı	olmalıyız.  K-6 Toplumun	ahlakını	ve	dinini	yok	etmek	adına	yürü-
tüldüğünü	düşünüyorum. K-8 Son	derece	yanlış	bir	durum,	ilgili	kurum	ve	kuruluşların	
bu	duruma	el	atmaları	lazım. K-9 Bir	Müslüman	olarak	tabii	ki	üzülüyorum.	Fakat	Müs-
lüman	kimliğimin	yanında,	insan	olarak	her	hangi	bir	dine	veya	inanışa	yönelik	her	türlü	
aşağılık	eserlere	de	aynı	şekilde	bakıyorum. Diğer katılımcılar içeriklerin olumsuzluğu-
na dikkat çekmiş ve İslamofobik içerikleri saygısızlık olarak değerlendirerek, bütün 
dinlere saygı çerçevesinde yaklaşılması gerektiğini ifade etmiştir.

4.8. İslamofobinin Yaygınlaşmasının Nedenlerine İlişkin Düşünceler

Katılımcılar, İslamofobinin yaygınlaşmasında daha çok dış etkenler, internet ve 
algısal süreçlerin etkili olduğunu düşünmelerinin yanı sıra Müslümanları sorumlu 
bulmaktadırlar. Dünya’da	ve	Türkiye’de	Müslümanlara	İlişkin	Algı	Hakkında	Düşünce-
ler başlıklı bölümde öne çıkan hususlara benzer biçimde Müslümanların kendisinin 
İslam’a ilişkin olumsuz algının pekişmesinde ve yayılmasında etkili olduğu görüşü ka-
tılımcıların cevapları arasında yoğunlaşmaktadır: K-2 İnandığımız şeylerle yaptığımız 
şeyler farklı ise bunlar İslamofobi’yi	etkiler.	Dış	faktörlerden	önce	fikrimce	iç	faktörler	
K-4 Bazı	Müslümanların	katkı	sağladığını	düşünüyorum	üzülerek.	Her	iki	tarafın	da	yani	
bazı	Müslümanlar	ve	 İslamofobik	 kişiler	arasında	gruplar	arası	 çatışmayı	körükleyen	
şeyler	yaptığını	düşünüyorum.	Şöyle	şeyler	yaşanıyor	örneğin	Müslüman	bireyler	kendin-
den	olmayanı,	mesela	Ramazan	ayında	oruç	tutmayanı	“cehennemlik	kişi”	olarak	görüp	
oruç	tutmayanlara	karşı	sözlü	ya	da	sözsüz	öfkeli	tepkiler	verebiliyor. Öfkeyi	algılayan	
da	farklı	bir	tepki	vermiyor.	Bazı	muhafazakâr	ailelerin	de	çocuklarının	ya	da	genel	ola-
rak	çevrelerindeki	gençler	üzerinde	yine	bir	baskıyla	dini	anlatmaya	çalıştığını	düşünü-
yorum,	bunun	sonucunda	böyle	hiç	istenmeyen	bir	nefretle	karşılaşılabiliyor	K-5 Kesin-
likle	Müslümanların	kendisi	bu	durumu	etkiliyor	çünkü	yapılması	gerekenle	yapılanlar	
birbirini	hiç	tutmuyor	K-6 Yanlış	öğretilen	İslam,	yanlış	din	adamları,	fütursuz	siyasiler,	
dış	mihraklar	bunun	en	etkili	faktörlerinden.	Müslümanların	etkisi	olmadığı	söylenemez	
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fakat	dış	etkenler	de	bu	konuda	çok	başarılı.	K-8 İslam adı altında yapılan ama aslında 
İslam’ın temeline ters olan olaylar bunun başlıca nedeni ve yine İslam dinine mensup 
olmayan kişilerin İslam’a kötümser gözle bakması yanlış bilmeleri veya öyle bilmek 
istemeleri K-9 İslamofobinin	 yaygınlaşmasında,	kendisine	Müslüman	diyen	ama	Müs-
lüman	olmak	 için	gereken	 şartları	 sağlamayan	 insanlar ve	hataları	 sadece	Müslüman	
olanlar	 yapıyormuş	 gibi	 davranan	medya	 etkili.	 Müslümanların	 yaptığı	 davranışların	
yanlışlığı	iç	etken	ve	bu	bizim	İslam’ı	anlamamamızdan	kaynaklanıyor.	Dış	etken	olarak	
medyanın	bunu	sürekli	olarak	ve	büyüterek	 lanse	etmesi	de	dış	etken.	Her	 ikisi	de	eşit	
oranda	etkilidir.	Diğer taraftan iç etkenlerden daha çok dış etkenlerin daha fazla ol-
duğu konusunda birleşen katılımcılar da bulunmaktadır:	K-10 Müslümanların	kendisi	
de	buna	katkı	 sağlıyor	 fakat	dış	 etmenlerin daha	 fazla	olduğunu	düşünüyorum	örnek	
verecek	olursak	Cihatçı	 terör	 saldırının	 veya	 İslami	 terör	 örgütlerinin	 yabancı	 ülkeler	
tarafından	organize	edildiğini	düşünüyorum	K-1 İnsanlara yalan yanlış bilgi verildiği 
için yaygınlaştığını düşünüyorum ve bir konu hakkında olumsuz yorum yapacaklarsa o 
konu hakkında bilgileri olmasını öneririm. Bu	yüzden	bilgisiz	insanlar	yüzünden	yaygın-
laşıyor	olabilir	diyebilirim.	Tabiki	de	dış	etkenler sebep	olduğunu	düşünüyorum	K-3 Dış	
etkenlerin içimize	nifak	tohumları	sokarak	birbirimize	kırdırmasından	oluyor K-7 İnter-
net, algı, devletlerarası sorunlar, din düşmanlığı  K-12 En	çok	dış	etkenler	çünkü kimliği 
belirsiz kişiler belli	bir	grup	kurup	bu	grupla	İslam’ı savunduklarını kast edip önüne ge-
leni kesip biçiyorlar İslam’da	geçmeyen	kanunlar	ortaya	atıp	insanlığı	İslam’dan	nefret	
ettiriyorlar.	K-11 Her	iki	kesimin	de	yaygınlaşmasında	etkili	olduğunu	düşünüyorum.	Av-
rupa	ülkelerinde	camilerin	kapatılması	ve	mülteci	sorunu	buna	örnek	olarak	verilebilir.

Katılımcıların meseleye yaklaşımları doğrultusunda Müslümanların kendisinin 
olumsuz algıya katkı sağladığı gibi dış etkenlerin İslamofobinin yaygınlaşmasında et-
kili olduğu anlaşılmaktadır. Ancak dikkat çekici hususlardan birisi şudur ki İslamofobi 
kavramı doğrudan İslam’ı hedef alan yönüyle açık biçimde problemler barındırmak-
tadır. Nitekim Z kuşağının bakışı çerçevesinde de olumsuz algının müsebbibi ya dış 
faktörler ya da Müslümanlar. Bu noktada soyut bir nitelik arz eden İslam ve somut 
pratiklerin ayrıştırılmasının zorunluluğu muhakkaktır. Nitekim araştırma kapsamında 
elde edilen veriler doğrultusunda da İslam’ın esasları ve Müslümanların pratikleri ay-
rıştırılmaktadır. Ancak pratikte ise kesinlikle bütün biçimde iç içe geçmiş bir görünüm 
sergilediği gözlemlenmektedir.  İlkeler ve pratikler arasındaki çatışma durumu ya da 
Müslümanların kimi zaman İslam’la ters düşen pratiklerinden de İslam’ın sorumlu tu-
tulması yanlışının ortadan kaldırılmasında yine Müslümanlara önemli bir sorumluluk 
düştüğü görülmektedir. Öyle ki İslam’ın öğretileri ve esasları, Müslümanların pratikleri 
doğrultusunda yargılanamayacağı bir gerçekken diğer taraftan Müslümanların pratik-
leri ile İslam dini arasında bir temsil ilişkisi içerisinde olduğu da hakikattir.
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4.9. İslamofobinin Azaltılması Konusunda Katılımcıların Düşünceleri

İslamofobinin azaltılması ve ortadan kaldırılması çerçevesinde dinin doğru akta-
rımı ve eğitimin önemine dair bir yaklaşım söz konusudur. Bu noktada katılımcılar K-1 
Bu	konuda	kişiden	kişiye	değişeceğini	söyleyebilirim.	Olumlu	noktaya	gelmesi	için	de	ka-
liteli	bir	eğitim	ve	işinde	uzman	kişiler	tarafından	eğitilmelerini	öneririm	K-11 Dinimizi	
genç	kesime	daha	uygun	dille	ve	herhangi	bir	zorlama	olmadan	anlatmalıyız.	K-12 Bir	
kere	herkese	saygı	konusu	öğretilmeli	ve	İslam’ın	bu	olmadığını	açıp	kendisinden	öğren-
dirilmeli	cevaplarıyla aynı fikirde birleşirken, Müslümanların olumlu davranışlarının 
islamofobinin azaltılmasında daha etkili olacağını düşünen katılımcılar K-4 Onlara	
özellikle	kendisine	benzer	olmayan	insanların	tutumlarına,	fikirlerine,	herhangi	bir	şey-
lerine	yargılayarak	ön	yargıyla	bakmamaları	konusunda	örnek	olmalıyız.	Bu	konuda	en	
büyük	eğitimin	sosyal	öğrenmeyle	yani	bizim	gösterdiğimiz	davranışımızla	olacağını	dü-
şünüyorum. K-5 İlk olarak Müslümanların kendilerini tartması lazım bence çünkü bakış 
şu şekilde ilerliyor ‹bunlar Müslüman ama böyle yapıyor…’(Belki yanlış bir bakış açısı 
ama durum böyle) . Bu yüzden olay insanlarda bitiyor, güzel şeyler yaparak İslam’a 
ısındırabilirler şeklinde düşüncelerini aktarmıştır. Diğer taraftan K-6 Medyanın	daha	
güzel	kullanılması	gerekli	İslam’ın	ne	olduğunu	doğru	bir	şekilde	yansıtan	filmler	ve	dizi-
ler	bence	çok	etkili	olabilir.		K-10 Pozitif	bilimlere verilen	önem	artırılmalıdır	şeklindeki 
ifadeleriyle medyanın ve pozitif bilimlerin kullanılması yönünde görüş belirtmişlerdir. 
Bu çerçevede İslam’ın doğru algılanmasında dini temsil eden Müslümanların olumlu 
yönde ve dinin esaslarına uygun davranışlarının geliştirilmesi önemli bulunmaktadır. 
Aynı zamanda eğitim süreci, iletişim kanallarının uygun biçimde kullanılması İslam’ın 
ve Müslümanların doğru biçimde tanımlanmasına yardımcı olacağı gibi İslamofobik 
pratikleri azaltacaktır.

5. Sonuç

İnternet, İslamofobi ve Z kuşağı üçgeninde Z kuşağının İslamofobik pratikler kar-
şısındaki tutumlarının incelendiği araştırma kapsamında elde edilen veriler, internet 
ortamında İslamofobik içeriklerin yaygınlaştığını ortaya koyan araştırmalarla benzeş-
mektedir. Nitekim araştırma çerçevesinde katılımcıların internet ortamında İslam ve 
Müslüman karşıtı pratiklerle dizi filmler, sinema filmleri, sosyal ağlar ve dijital oyunlar 
aracılığıyla karşılaştıkları tespit edilmiştir. Katılımcıların sosyal çevrelerinde İslamo-
fobik olaylarla karşılaşmaları internet ortamına göre sınırlı gözükmektedir. Daha çok 
internet ortamında bu tip durumlarla karşılaştıkları anlaşılmaktadır.

Çalışmada elde edilen bulgular, Z Kuşağı’nın dini bilgi düzeylerinin sınırlı seviyede 
olduğunu ve dini ritüelleri yerine getirmediklerini ortaya koymaktadır.  Araştırmanın 
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bulguları, İnternet kuşağının İslamofobi kavramına ilişkin bilgi seviyelerinin yeterli 
olduğunu gösterirken, İslam karşıtı pratikleri de olumsuz karşıladıklarını göstermek-
tedir. Buna karşın sosyal ortamda ya da internet ortamında Müslümanları ve İslam’ı 
tahkir eden durum ve içeriklerle karşılaştıklarında tepki gösterme düzeylerinin olduk-
ça düşük olduğu saptanmaktadır. Gençler arasında İslamofobiye ilişkin bir farkında-
lığın söz konusu olduğu ancak tepkisellik noktasında bir yetersizliğin hakim olduğu 
saptanmaktadır. Bu noktada katılımcıların çoğunluğu İslam ve Müslüman karşıtı içerik 
ve eylemlere yetkili isimlerin, uzmanların ya da sosyal medyada takipçi oranı yüksek 
kişilerin karşılık vermelerinin gerektiğini belirtmişlerdir. Öte taraftan katılımcılar, İs-
lam karşıtı pratiklerin yaygınlaşmasında İslam dışı toplumlar kadar Müslümanları da 
sorumlu tutarken, İslamofobi ile mücadelenin bireysel değil kurumsal yapılar aracılı-
ğıyla ya da devlet düzeyinde verilmesinin olumlu sonuçlar getireceğine inanmaktadır. 
Bu kapsamda araştırmanın sonuçları, Z Kuşağının İslamofobi olgusunu toplumsal bir 
sorun olarak nitelendirdiklerini ancak soruna ilişkin tepkisel ve eylemsel boyutta du-
yarsız olduklarını ortaya koymaktadır. Bu durumun yeni nesli biçimlendiren koşullarla 
doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Z Kuşağı’nın karakteristik özelliklerine dair literatür-
de yer alan çalışmalarda da söz konusu edildiği gibi daha “barışçıl”, siyasal etkinlik-
lerden uzak ve geleneksel bir sosyalleşme süreci geçirmemiş olmalarının bu tablonun 
ortaya çıkmasında belirgin bir etkisi olduğu düşünülmektedir.

İslamofobinin kaynaklarına ve Müslümanlara ilişkin olumsuz algının oluşmasında 
dış güçler, medya gibi unsurlar ön sırada gösterilse de Müslüman ülkelerde de İslam’a 
yönelik olumsuz algı oluşturabilecek pratiklerin yaşandığı katılımcılar tarafından be-
lirtilmektedir. Diğer taraftan, İslamofobi ile mücadele konusunda dinlere saygı teme-
linde yaklaşılması, eğitim ve Müslümanların davranışlarıyla örnek teşkil etmesinin ge-
rekliliği konusunda katılımcılarda fikir birliği mevcuttur.

Araştırma sonuçları doğrultusunda genç nüfusun internet ortamında İslamofobik 
içeriklerle sıklıkla karşılaştıkları anlaşılmaktadır. Bu noktada özellikle internette diji-
tal oyun, sosyal ağlar gibi ortamlarda gerçekleşen vakaların en aza indirilmesi çerçe-
vesinde kanun düzenlemeleri yapılması ve hızlı şikayet mekanizmasının oluşturulması 
önem arz etmektedir. Diğer taraftan gençleri bu noktada bilgilendirme ve eğitme me-
kanizmasının kurulması da Müslüman gençlerin bu tip olaylar karşısında doğru tavrı 
sergilemesine yardımcı olacaktır. Uluslararası alanda da İslam’ın doğru biçimde akta-
rılmasına yönelik içeriklerin üretilmesi hayati bir önem taşımaktadır.
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İslamofobik Bir Nefret Eylemi Olarak Yeni Zelanda Saldırısı: 
Psikososyal Bir Analiz

Ali BALTACI1

1. Giriş

İslamofobi, özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra Batı’da görünürlük kazanmış, 
bir nefret söylemiyle birlikte yeniden üretilerek şiddet eylemlerini de içeren fiili bir 
forma erişmiştir. Batı’da başlayan İslam karşıtı düşünce medya araçlarıyla dünyanın 
geri kalanına taşınmış, İslam ve Müslümanlarla teması olmayan toplumlarda dahi bir 
nefret söylemi hasıl olmuştur. Bu çalışmada alternatif sağ (alt-right) olarak anılan ve 
Yeni Zelanda eylemlerini gerçekleştirdiği bilinen İslamofobik aşırı sağcı hareketin, psi-
kososyal örüntüsü ile meşru bir kimlik kazanma gayreti ele alınmaktadır. 

Psikososyal analiz, belirli bir olgu veya olayın psikolojik ve sosyal bağlamına odak-
lanarak konuyu birey ve toplum açısından ele alan kavramsal ve/veya kuramsal ince-
leme tekniğidir. Bu çalışmada incelenen ana olgu İslamofobi ve nefret söyleminin şid-
dete dönüşmesidir. Bu yönüyle çalışma belirli sosyal temeller üzerinde yükselen nefret 
söyleminin bireyi ne ölçüde radikalize edebileceği ve bunun muhtemel sonuçları et-
rafında planlanmıştır. Eylemden düşünceye giderek bu düşünsel altyapının kamusal 
alanda ne düzeyde kanıksandığı belirlenmesi önemlidir. Literatürde var olan çalışma-
ların genellikle kaba gözlemler, medya haberlerinin yeniden yorumu veya kavramsal 
literatür taramalarından öteye gitmediği belirlenmiştir. İslamofobik nefret söylem ve 
eylemlerinin doğası veya toplumsal etkileşimlerinin ele alındığı çalışmalara ise henüz 
rastlanılamamıştır. Bu açıdan bu çalışmanın bilim alanında yeni bir tartışma zemini 
açarak dikkatleri bu yöne çekmesi, özellikle radikal İslamofobi kavramının literatüre 
yerleşmesi umulmaktadır. 

Aşırı sağ hareketin ideolojik ve mitolojik argümanlarla yeniden üretilmesinin bi-
rey ve toplum üzerindeki etkilerinin neler olduğunun bilinmesi önemlidir. Bu temel 
motivasyonu konu edinen çalışmada Yeni Zelanda’da yaşanan İslamofobik saldırının 

1 Doç. Dr., Artvin Çoruh Üniversitesi, alibaltaci@artvin.edu.tr
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psikolojik ve sosyolojik motivasyon kaynakları ile tarihi ve teknolojik temelleri ince-
lenmeye çalışılmıştır. Bu noktada çalışmada saldırı ile ilişkili aşırı sağcı argümanlar ile 
internet mesaj panoları incelenmiş; bunlardan etkilenerek silahlanan alternatif sağcı 
(alt-right) grupların medyadaki temsili psikososyal bir analiz ile betimlenmeye çalışıl-
mıştır. Batı’da körüklenen yerli-göçmen, Batılı-Doğulu, Hristiyan-Müslüman gibi ayrış-
malar ile ötekileştirilen grupların sosyopsikolojik ve kültürel dinamiklerinin de analiz 
edilmesiyle İslamofobik nefretin neden ve sonuçlarının daha iyi anlaşılması amaçlan-
mıştır. Ayrıca tersyüz edilmiş tarihi gerçeklikler, çarpıtılmış mitler ve nefret içerikli 
bilgisayar oyunları gibi yeni medya araçlarıyla yaygınlaşan İslamofobik söylemin be-
lirli kişilikleri nasıl radikalleştirdiği de ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bunun yanında 
özellikle radikal İslamofobik eylemcilerin kişilik özellikleri, saldırı güdüleri ve sosyal 
etkileşimleri incelenmiş; bireysel ve sosyal olarak bu eylemlerin nedenleri belirlenme-
ye çalışılmıştır. Sonraki bölümde islamofobi kavramı ve aşırı sağın yükselişi sorunsalı 
ana hatlarıyla tartışılacaktır.

2. İslamofobi ve Aşırı Sağın Yükselişi

1970’lerden itibaren Batı Dünyasında ortaya çıkan ve 1980’lerde tüm dünyaya ya-
yılan liberalizm ve muhafazakâr düşüncenin birleşimi olan ekonomi politikaları, aynı 
dönemlerde sosyalizmin gerilemesi ve küresel ekonomik sistemde yaşanan tutarsız-
lıklar nedeniyle aşırı sağa evirilmiş ve yeni sağ ideoloji olarak toplumsal alanda kendi-
ni göstermeye başlamıştır. Yirmi birinci yüzyılın ilk dönemlerinde aşırı sağ partilerin 
Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Macaristan, Sırbistan, İsveç, Norveç ve Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) gibi pek çok Batılı ülkede yükselişe geçmesi ve popülist poli-
tikaların yaygınlaşıp yeni medya aracılığıyla kitleselleşmesi aşırı sağın görünürlüğünü 
arttırmış; çoğunluğu öven, azınlığın var oluşunu sorgulayan dışlayıcı ve ötekileştirici 
görüşlerin yayılmasında etkili olmuştur. 

Küreselleşme ile birlikte ülkelerin sınırları belirsizleşmiş, çokuluslu şirketlerin 
etkisi ile iş gücü takası ülkeler arasında sıradanlaşmıştır. İş gücünün Batı ülkelerine 
göre daha ucuz olduğu üçüncü dünya ile Müslüman ülkelerinden Batıya yönelik göç 
eğilimi artmış; özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’da Müslüman nüfus birikmeye baş-
lamıştır. Anılan bölgelere göçmen olarak yerleşen Müslümanlar önceleri yoğun bilgi 
gerektirmeyen işlerde çalışmış; zamanla göç ettikleri ülkelerin sosyal ve ekonomik 
alanlarına nüfuz etmiş ve daha üst sınıflara ait yaşantılara sahip olmuşlardır. Müslü-
man göçmenlerin yaşam standartlarındaki iyileşme, Hristiyan gelenekleri ile övünen 
Batı’nın kamusal alanlarında ırkçı söylemlerin artmasına ve Müslümanların sosyal 
yaşantıdan çıkarılmasına yönelik açıkça dillendirilmeyen gizli bir niyetin oluşmasına 
neden olmuştur. Zamanla bu niyet Müslüman olanlara karşı geliştirilen bir ön yargıya 
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dönüşmüş ve Müslümanlar, Batı’nın yüzyıllardır geliştirdiği medeniyetin doğal bir düş-
manı olarak algılanmaya başlanmıştır. Toplumsal algının dönüşümü giderek artmış ve 
adına İslamofobi denilen, Müslüman ve İslam korkusu olarak kavramsallaştırılan olgu 
kolektif bilinçte yer etmeye başlamıştır (Allen, 2020).

Orta Doğu’da yaşanan savaş ve çatışmaların sonucu olarak ortaya çıkan mülteciler 
ve göç dalgası, Batılı ülkelerin sosyoekonomik ve kültürel bir krizle karşılaşmasına; ya-
bancı düşmanı, ırkçı ve İslamofobik görüşlerin yaygınlaşmasına neden olmuştur. İstih-
dam olanaklarının sınırlı olduğu bir Batı’da iş gücünün kontrolsüz artışı; işçiye ödenen 
ücretin düşmesine, yaşam koşullarının kötüleşmesine ve yabancı olarak algılananların 
tehdit olarak algılanmasına neden olmuş; bu toplumsal risk algısı giderek bireylerin 
zihninde de yer etmeye başlamıştır. 

Aşırı sağın kökleri, geleneksel olarak yabancı karşıtı ve ırkçı bir desene sahip ol-
masının yanında, 9/11 saldırıları sonrasında İslam karşıtı düşünceleri de barındıran 
geniş bir perspektife erişmiştir. 2000’li yılların ilk dönemlerinde Orta Doğu’daki çatış-
ma durumu ve savaşlar, Batı medeniyetini hedef alan terör olaylarını arttırmıştır. Terör, 
aşırı sağın yükselişini hızlandırmış; aşırı sağcı olmasa bile terör saldırılarına karşı bir 
duruş sergilemek isteyen halk, aşırıcı argümanları destekler noktaya gelmiştir. Bu nok-
tada Batıya yönelik terör saldırıları, “İslamcı terör” olarak adlandırılmış ve İslam’ın yo-
ğun bir şiddet, savaş ve saldırganlık eğilimini desteklediğine ilişkin algı oluşturulmaya 
başlanmıştır. 1980’lerden itibaren toplumsal alanda fark edilmeye başlayan İslamofobi 
kavramı, 2000’lerin ilk yarısında Batılı ülkelerde Müslümanlara ve İslami simgelere ya-
pılan saldırılarla somutlaşmış ve aşırı sağın kullandığı önemli bir popülist araç haline 
gelmiştir (Saeed, 2011). 

Aşırı sağın körüklediği İslamofobik düşünceler ve yeniden üretilen gerçeklik önce-
leri radikal bireyler tarafından benimsenmiş, giderek bu aşırı söylemler bir ideolojiye 
dönüşmüş ve ülkelerin parlamentolarından kamusal alanlarına ve medya araçlarına 
eklemlenerek yükselişini sürdürmüştür. Sosyal kabul teorisine göre, tabanda başlayan 
değişim, tepeden inme değişim hareketlerine göre daha geniş kitlelerce kabul edilir; 
böylelikle kamu bir yandan kendi gerçekliğini meşru kılarken diğer yandan yeni ger-
çeklikleri üretmesi için tabanı destekler. Bu sayede kamuyu rahatsız eden bir olgu ye-
niden ve yeniden üretilerek kanıksanır (Feldman, 2003). Müslüman mülteci ve göç-
menler,  Batı'daki İslamofobik eylem ve davranışların hedefi haline gelmiş; medya ile 
siyasetçilerin özendirmesi ve yönlendirmesi ile faili meçhul saldırılarda önemli artış 
yaşanmıştır (Morgan, 2016; Schwartz, 2010). Bu noktada aşırı sağın araçsallaştırdığı 
İslamofobik düşüncenin, kendi taraftarları arasında meşrulaştırıldığı ve zamanla in-
san ve grupları ötekileştiren bir forma dönüştüğü söylenebilir. Söz konusu aşırı tutum, 
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davranış ve eylemler, Müslümanlara karşı zaman içinde gelişen ön yargılardan kaynak-
lanabileceği gibi, sosyal etkilere dayalı bireyler veya gruplar arasında transfer edilen 
duygu, düşünce ve davranışlara da bağlı olabilir (Esposito, 2019). Bu bağlamda İsla-
mofobi düşüncesini benimseyenler, Müslümanlara karşı bireysel ya da kitlesel düzlem-
de gerçekleştirilen eylemlerin şiddet içermesi gerektiğini savunmakta, var olan sosyal 
sistemin Müslümanlara karşı koruyucu tutumunu eleştirmekte ve Hristiyanların (veya 
Müslüman olmayanların) zayıf düzeyde ideolojik bir muhalefetini yeterli görmemek-
tedir (Minkenberg, 2018; Mudde, 2019). Bu durum, kolektif bilincin ötesinde bireysel 
temelde biliş, duyuş ve davranışsal bir aşırılığa ve şiddetin sıradanlaşmasına vurgu ya-
par. Son dönemlerde aşırı sağın temel argümanları içine eklemlenmeye çalışılan korku 
kaynaklı tepkiler, Müslümanlara karşı terör eylemlerini olumlamakta ve geniş spekt-
rumlu bir şiddet kullanımı ile Batı medeniyeti içerisinde İslam ve Müslüman olgusunun 
kazınabileceğini varsaymaktadır. Bu tutum, dehşet yönetimi kuramında anılan radikal 
söylemin güçlendirilerek kişi ve grupların zorluklarla rasyonel şekilde baş edebileceği 
düşüncesiyle de uyumludur.

Başlangıçta küçük kült yapılar halinde olan Neo-Naziler,	Ku	Klux	Klan	(KKK),	Kim-
lik	Hareketi ya da Alt-Right	(Alternatif	Sağ) gibi radikal İslamofobik düşünce ve pra-
tikleri benimseyen aşırı sağ gruplar, eylemlerinin meşruiyetini arttırmak ve yeni üye 
kazanmak adına zamanla internet ve sosyal medya gibi mecraları kullanmaya baş-
lamışlardır. Bu amaçla İslamofobik söylemleri yeni medya araçlarına (sosyal medya 
uygulamaları, internet siteleri, forumlar, bilgisayar oyunlarındaki sohbet odaları ve 
pano vb.) taşıyarak takipçilerinin birbirleri ile yüz yüze gelmediği ancak görüş ve 
fikirlerin transfer edildiği bir sosyal gerçeklik alanı yaratılmıştır. Yeni medya araç-
larıyla haberleşen bu alt kültür, kendi habitusunu oluşturmuş ve giderek trolleşen 
ve birbirini etkileyerek eylemler gerçekleştiren sanal sosyal gruplara dönüşmüştür 
(Beshara, 2018). Düşünce ve eylemlerin bir kartopu gibi büyüdüğü ve yaygınlaştığı 
bu trolleşme süreci, sosyal etkinin dönüştürücü kimliğine de vurgu yapar. Sosyal etki 
teorisine göre birey, düşük seviyede duygu yüklü düşünceye sahip olsa da radikal 
öğelerle karşılaştıkça ve duygu yükü artan birey ve gruplarla temas ettikçe, bir de-
ğişime uğrar. Zamanla bu duygu artışı, gruba ait olma duygusuyla birlikte kendine 
has bir sosyal kimlik oluşturur. Etkileşimli sosyal kimlikleri bireyin kanıksaması ve 
bu yeni kimliğinin gerektirdiği rol takımını sergilemesi de kolaylaşır (Allen, 2020). 
Bireyin bir gruba ait olarak kendi duygu ve düşüncelerinde aşırıya gitmesi, sosyal et-
kinin bilindik bir yönüdür. Buna karşın aşırı düşüncenin kitle eylemleri dışında, yani 
“sürü psikolojisine” bağlı olmaksızın bireysel bir eyleme dönüşmesi, birey açısından 
yüksek motivasyon gerektirmektedir. İlerleyen bölümde böylesi bir motivasyonun ne 
derece yıkıcı olabileceği tartışılmaktadır.
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3. İslamofobik Bir Eylem: Yeni Zelanda Cami Saldırısı

İnternet üzerinden haberleşen ve kendilerini alternatif sağ olarak tanımlayan İs-
lamofobik grup, sosyokültürel bir iklim oluşturmuş ve bundan etkilenen Brenton Tar-
rant isimli Avustralya uyruklu beyaz bir erkek, 15 Mart 2019 tarihinde Yeni Zelanda’nın 
Christchurch isimli kentindeki iki camiye silahlı saldırıda bulunmuştur. Cuma namazı 
saatindeki saldırıda 51 Müslüman yaşamını yitirmiş, 49 kişide yaralanmıştır. Saldırı, 
Tarrant’ın kafasına yerleştirdiği gerçek zamanlı bir kamera ile kaydedilerek sosyal 
medya hesaplarından canlı olarak yayımlanmıştır. Böylelikle Batı’da sosyal yapının her 
alanına etki eden mülteciler, göçmenler ve Müslümanlar hakkındaki İslamofobik nefret 
söylemi, yine bir nefret suçuyla eyleme dönüşmüştür. 

Yeni Zelanda saldırısı, tüm dünyada şok etkisi yaratmış ve Müslümanlar arasında 
infiale neden olmuştur. Aynı tarihlerde Yeni Zelanda başbakanı Jacinda Ardern, Müslü-
manlarla dayanışma içinde olduğunu göstermek için başörtüsü bağlamış ve konuşma-
larına Kur’an’dan ayetler alarak süreci ülkesi için en az zarar ile yönetmeye çalışmıştır. 
Bununla birlikte çeşitli kilise cemaatleri, Müslüman camilerini korumak amacıyla in-
san zincirleri kurmuşlar ve özellikle camilerde namaz kılan Müslümanları korumaya 
çalışmışlardır. Ancak bu durum aşırı sağcı grupların sosyal medya ve diğer kanallarla 
örgütlenmesinin önüne geçecek güçte bir etki yaratmamıştır. 

Yeni Zelanda saldırganı çok farklı dini motiflerle süslediği saldırısını, İslam’a karşı 
yapılan sembolik bir savaş olmaktan öte, medeniyet çatışmasının önemli bir adımı ola-
rak görmektedir. Böylesi bir meşrulaştırma çabası, kendine atfettiği değerin ve narsi-
sistik kişiliğin bir yansıması olarak algılansa da aslında yaptığı eylemin sorumluluğunu 
topluma atma çabası olarak görülebilir. Sosyal görünürlüğü arttırmak ve taraftarları 
ile olan duygusal bağı sağlamlaştırarak bir kahramana dönüşme niyetindeki Tarrant, 
saldırının her anını incelikle planlamış, saldırıyı kamera ile kaydetmiş ve sosyal medya 
üzerinden canlı yayınlamıştır. Özellikle saldırganın aracında ve saldırı boyunca tele-
fonunda çalan copypasta2 özelliğindeki bu şarkılardan birisinin sözleri dikkat çekici-
dir: “Arnavutluk	kralı	öldürdük,	Arnavutluk	değerli	Moğolistan’ına	dön.	Aptal	Türk	ve	
Boşnak	kötü	kokar.	Vay	be!	Kokuyu	alabiliyorum.	Kebabı	 tüm	 topraklardan	kaldırın”.3 

2 Copypasta terimi, çeşitli bilgisayar programlarında kullanılan ve bir metnin veya öğenin aynısını bir 
yerden kopyalayıp bir başka bölüme yapıştırmayı/taşımayı sağlayan “kopyala-yapıştır” komutunun 
İngilizcesi olan “copy-paste” terimlerinin alt kültürde farklı bir anlam kazanıp internet argosuna geç-
miş halidir. İnternet argo terimi olarak “Copypasta” terimi, bir metnin (çoğunlukla forum ve mesaj 
panolarında), tartışılan konu ile ilgili olsun veya olmasın anlamsız bir biçimde farklı kişiler tarafından 
defalarca kopyalanıp yapıştırılmasına denilmektedir. Bu şekilde yaygınlaşan metin, kısa zamanda kit-
lelere yayılmakta ve alt kültürün bir parçası haline gelmektedir.

3 “Serbia Strong” veya “Remove Kebab” ismiyle yayılan bir Copypasta propaganda şarkısının bir bölü-
münden alıntıdır.
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Sembolik bir anlam taşımaktan öte bu copypasta ırkçı ve şiddet yanlısı bir söylemi ih-
tiva eder. İçeriğinde Türk ve Müslüman Balkan halklarına karşı yoğun nefret söylemi 
bulunan propaganda şarkısının, kasıtlı olarak oldukça bozuk bir İngilizce dilbilgisi ile 
yazılması, bozuk dil yapısının trol alt kültür tarafından benimsenmesini kolaylaştırmış 
ve şarkıyı İslamofobik düşünce yapısına sahip aşırı sağcı gruplar arasında yaygınlaş-
tırmıştır. Başlangıçta söz konusu şarkı, İslamofobik alternatif sağ gruplar arasında sal-
dırgan şaka (offensive joke) veya ironi olarak algılanmış; zamanla şaka veya ironi olma 
özelliğinden sıyrılarak farklı biçimlerde (şarkı sözlerinin Almanya’da çeşitli cami, vakıf 
veya Müslümanların ev ve iş yerlerinin duvarlarına yazılması vb.) kendini göstermiş-
tir. Sosyal gruplar arasında gruba ait sembol ve değerlerin yaratılması sık karşılaşılan 
bir olgudur. Grubun bayrağı, sembolü ve ortak dilini oluşturarak gruba bir üst kimlik 
yaratma çabası, aynı zamanda grubun ortak kültür ve tarihini de oluşturur. Tarrant’ın 
saldırı sürecinde seçtiği sembol ve olguların neredeyse tamamının belirli bir sosyal 
kimliği oluşturma ve bunu koruma çabası olduğu söylenebilir.

Tarrant, “Serbia Strong” isimli şarkıyı rastgele seçmemiştir. Anılan şarkı İstan-
bul’da yaşadığı bilinen Makedonya kökenli “Sergej” mahlaslı bir kullanıcı tarafından 
yazılmıştır. Şarkıda geçen “Serbia Strong” ifadesi, 1990’lı yıllarda Yugoslavya İç Sava-
şı sırasında kayda alınmış olan turbo-folk4 türündeki bir şarkının sosyal medyadaki 
ismi olmuştur. Gerek şarkı sözleri gerekse şarkıya montajlanan videonun gelişigüzel 
seçilmediği, özellikle video klibinde yer alan Novislav Djajic ve Miroslav Karadzic’e ait 
görüntülerin dikkatle klibe yerleştirildiği görülmektedir. Ayrıca görüntülerde yer alan 
Sırp milisler de balkan savaşında Müslüman Boşnak halkı katleden ve bazıları savaş 
suçundan ceza alan askerlerdir. Serbia Strong isimli klibin başında, Karadzic’in “Tanrı	
Sırp’tır	 ve	Sırpları	 koruyacaktır!” sözlerini tekrarlayan bir Sırp askeri görülmekte ve 
ardından Sırp askerlerinden oluşan bir grup, Sırpların hiçbir şeyden korkmadığını ve 
Karadzic’in onlara liderlik edeceğini anlatan, Boşnakları ve Hırvatları ölümle tehdit 
eden şarkıyı söylemektedir. Şarkının sözleri ve baştaki ifadelerin yanında, İslamofobik 
alternatif sağ grupların bu klipe ilgi göstermesini sağlayan diğer etken klipte hissizce 
ve soğukkanlı biçimde akordeon çalan askerdir. “Donuk yüzlü asker” (Dat Face Soldier) 
lakabıyla ünlenen Novislav Djajic isimli asker, savaş sırasında işlediği 14 kanıtlanmış 
cinayetten 5 yıl hüküm giymiştir. Böylesi semboller içeren Serbia Strong şarkısı yakla-
şık dokuz yıldır internette dolaşmasına ve aşırı sağcı İslamofobik gruplar tarafından 
şaka olarak görülmesine rağmen, 15 Mart 2019 Cuma günü aslen Sırp olmayan bir Ba-
tılının arabasında duyulur ve şarkının şiddet içerikli motivasyonu tescillenir. 

4 Balkan yarımadasında halk tarafından bilinen etnik ve yerel müziklerin, elektronik ortamda hızlandı-
rılması ile oluşturulan müzik türüdür.
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Saldırıyı gerçekleştiren Tarrant, üzerinde İslam ve Müslümanlarla olan savaşlar 
ve önemli gördüğü kişi ve tarihlerin yazılı olduğu tüfeğini alarak camiye doğru yürür. 
51 kişinin öldüğü saldırı sonucu, çok önemsenmeyen fakat katliamdan katliama varlığı 
hatırlanan bir mesele tekrar ortaya çıkmadan yayın yasakları ile yok sayılır: İslamofo-
bi. Aşırı sağın, Avrupalı liderlerin veya Trump’ın Müslümanları hedef gösteren öteki-
leştirici ve şeytanlaştırıcı söylemleri dışında dahi görülebileceği ihtimali Batı'da yok 
sayılarak saldırının bir “yalnız kurt” (loone wolf) eylemi olduğu kabullenilir. Alt kül-
türel bir değer olarak aşın sağın, zaman içinde internette yaygınlaştığı ve takipçilerini 
radikalleştirdiği, takipçilerini somut İslamofobik eylemler yapmaya cesaretlendirdiği 
gerçeği yok sayılır.

4. Yeni Medya Araçları ve İslamofobi

Toplum tarafından hoş karşılanmayan veya toplumdan sapan her tür sosyal olu-
şum veya kişi, kendine bir meşruiyet alanı yaratma çabasıyla yeni medya araçlarını kul-
lanmaktadır. Bunlardan en fazla bilineni “derin internet” (deep web) olarak da anılan 
oluşumlardır. Bu oluşum içinde kullanıcılar, gerçek kimliklerini ve niyetlerini gizleye-
rek anonim olarak yer almakta ve gündelik hayatta gizledikleri pek çok düşünce ve ey-
lem için bağlantılar kurmaktadır (Arviv, Hanouna, & Tsur, 2020). Anonimlik, insanların 
gündelik yaşamlarında var olan kimlik ve rollerden sıyrılarak onlara yeni gerçeklikler 
sunma potansiyelindedir. Kendi benliğinden sıyrılarak kişiliğin gizli yönlerini de içe-
recek şekilde anonim olarak bir grupta var olmak, kimliği yeniden inşa etmek özel bir 
deneyimdir. Böylelikle birey, yaşadığı tüm geçmişi silerek anonim olarak kendine temiz 
bir gelecek inşa edebileceğini düşünür. Bu düşünce ile güdülenir ve anonim olarak veya 
kendine yeni bir benlik oluşturarak gerçek dünyanın sıkıntılarından sıyrılabileceğini 
umut eder (Dawson, 2018). İslamofobik oluşumların anonim kimlikler arasında nasıl 
popüler hale geldiğini anlamak için, internetteki farklı örgütlenmeleri ele almak el-
zemdir.

Kırmızı Hap Hareketi (Red Pill Movement), aşırı sağcı İslamofobik oluşumların 
yaygın olarak bilinenlerindendir (Dignam & Rohlinger, 2019). 2012’den itibaren aşı-
rı sağcı gruplar tarafından politik doğrucular, Marksist ve sol görüşlüler, feminist ve 
LGBT hareketler ile çeşitli çevreci oluşumlara karşı kullanılan “kırmızı hap”5 metaforu, 
özellikle ırkçı, cinsiyetçi ve ayrıştırıcı bir hareketi işaret etmektedir. Sanal dünyada “fe-

5 Kırmızı hap metaforu, 1999 yapımı Matrix filmine dayanmaktadır. Filmde yer alan Morpheus karak-
teri, Neo’ya iki hap (yol) sunar. İlki sıradan yaşamına geri dönüşü simgeleyen mavi haptır, İkincisi ise 
onu gerçekliğe eriştirecek olan kırmızı haptır. Kırmızı hap, şimdiye kadar yanılmış, köle olduğunun 
farkına varmamış ve gerçekliği kavramamış olanlara bireysel, idealist ve manevi bir aydınlanma ile 
asıl gizli gerçeği sunar. 
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minist egemen bir dünyaya” karşı örgütlenen hareket, şimdiye kadar asıl ezilenin ve 
şiddet görenin kadınlar veya LGBT üyeleri değil erkekler olduğunu ileri sürmekte ve 
“ataerkil yaşamı” veya geleneksel “erkek haklarını” savunmaktadır (Aikin, 2019). 2013 
yılında beyaz üstünlüğünü savunan alternatif sağcı ve Neonazi grupları da bünyesine 
katan Kırmızı Hap Hareketi daha da genişleyerek “The Daily Stormer” isimli bir haber 
sitesinde örgütlenmeye başlar. Bu yeni örgütlenmeyle birlikte hareket, suça meyilli ve 
şiddet yanlısı aşırı sağcı trollerin kendilerini ait hissettikleri bir üst grup kimliğine dö-
nüşür. Sayıları giderek artan ve birbirlerine sanal ortamda sosyal destek sağlayan aşırı 
sağcı grupta kopmalar başlar. Özellikle aşırı sağın şiddete başvuran araçlar kullanma-
sını isteyen memnuniyetsiz klikler6, Andrew Anglin önderliğinde “Troll Ordusu” (Troll 
Army) adıyla bilinen şiddet yanlısı bir yapı oluştururlar. Ordunun ilk saldırısı, 2014 yı-
lının Ekim ayında İngiltere İşçi Partisinin Yahudi kökenli milletvekili ve Birleşik Krallık 
Parlamentosu Üyesi Luciana Berger’e yapılmıştır. E-posta ve sosyal medya iletileriyle 
sanal olarak gerçekleşen saldırı, yoğun şekilde ırkçı, cinsiyetçi ve antisemitik hakaret 
ve küfür içermektedir. Ayrıca Berger’in günlük rutin işleri ile ev ve iş adresi de inter-
nette ifşa edilerek (doxing) kurban edilmesi gerektiğine yönelik çağrılar yapılmıştır. 
Saldırıdan sorumlu tutulan aşırı sağcı “Ulusal Hareket” (National Action) üyesi bir Ne-
onazi cezalandırılsa da Troll Ordusunun saldırıları devam etmiştir. 2014 yılında çeşitli 
Yahudi mezarlarını tahrip eden Ordu, 2014 yılının ikinci yarısında taktik değiştirerek 
dikkatini İslam ve Müslümanlar ile Avrupa’da sayıları giderek artan göçmen ve mülte-
cilere yönlendirmiştir. “Sosyal Adalet Savaşçıları” (Social Justice Warriors) ile birlikte 
Nazilerin “Beyaz Soykırım” (White Holocaust) ideasını gerçekleştirmek üzere özellikle 
Doğudan gelen ve Batı kültürünü tehdit eden mülteciler, mülteci haklarını savunanlar 
ve Müslümanlara yönelik saldırıları planlayan Troll Ordusu, bu uğurda her tür fedakâr-
lığı yapacak şiddet yanlısı üyeler kazanmaya devam etmiştir (Bessant, 2018).

2015 yılında, şiddet yanlısı aşırı sağcı grupların cesaretlendirmesinden etkilenen 
Dylann Storm Roof, Charleston/ABD’deki bir Metodist Kilisesine saldırıp 9 Hristiyan’ın 
ölümüne neden olmuştur. Kendi web sitesinde7 Roof, İslam ve Müslümanlar hakkın-
da kendisi gibi düşünmeyen Hristiyanların da cezalandırılması gerektiğine ilişkin bir 
İslamofobik ve beyaz üstünlüğünü ön plana çıkaran şiddet yanlısı bir manifesto ya-
yınlamıştır. Sitenin isminin “Son Rodezyalı” (Last Rhodesian) olarak seçilmesi dikkat 
çekicidir. “Rodezya”8 veya “Rodezyalı” ifadeleri internetteki alternatif sağcı radikal İs-

6 Klik, büyük bir sosyal grup içindeki küçük gruplardır. 
7 http://lastrhodesian.net
8 Rodezya, Birleşik Krallıktan ayrılarak 1965’ten 1975’e kadar varlığını sürdüren (günümüzde Zim-

babwe ile Zambiya’yı kapsayan Afrika toprakları), Afrika’daki son beyaz azınlık ülkesidir. (Boyce & 
Brayda, 2015, s. 2)
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lamofobik literatürde çoğu zaman Müslümanlar, siyahiler veya mülteciler tarafından 
etrafı sarılmış Batılı beyazlar anlamında kullanılmaktadır. Yeni Zelanda saldırısında 
da bahsi geçen “Rodezyalı” ifadesi, aşırı sağcı bireylerin kendilerini kapana kısılmış 
veya toplum genelinin fark etmediği bir tuzağa düşmüş hissettikleri ruh hali için kul-
landıkları bir terimdir ve internetten yükselen İslamofobik aşırı sağın tanımlayıcı bir 
karakteristiği olarak algılanmaktadır. Ayrıca Rodezyalı ifadesi çoğu durumda bir sa-
vunması olarak kullanılmış ve yalnız kurt eylemlerinin aslında toplum içinde kendini 
baskı altında gören bireylerin psikolojik yalnızlık hali veya manevi çöküntü yaşamaları 
sonucu oluştuğuna yönelik açıklamalar yapılmıştır (Bernasconi, 2016). Oysa radikal 
İslamofobik grupların seçtiği dini/politik sembollerin sıradan ve rastgele seçilmediği, 
her sembolün arkasında önemli bir siyasi/dini motifin bulunduğu ve bunlarla üyeler 
üzerinde belirgin bir duygu durum tahakkümü sağlandığı belirlenebilir.

Kasım 2016’da ABD’de Trump’ın başkanlık seçimlerini kazanmasıyla birlikte, al-
ternatif ve aşırı sağcılar arasında İslam, Müslüman ve göçmen karşıtı şiddet içerikli 
sert söylemlerin yaygınlaşması söz konusudur. İslamofobik söylemlerin artması ile 
doğru orantılı olarak şiddet yanlısı fikirleri sahiplenen ve internet üzerinden kitlele-
re yaymak için öncülük eden uzmanlar, fikir önderleri ve tele-evanjelik din adamla-
rının sayısında da artış olduğu gözlemlenmektedir (van Assche, Dhont, & Pettigrew, 
2019). Yeni Zelanda saldırganı Tarrant’ın görüşlerinden etkilendiğini belirttiği ka-
naat önderlerinden biri Candace Owens’tır. Aşırı sağcı ve radikal İslamofobik görüş-
leri ile tanınan Owens, Yahudi, Müslüman, LGBT, feminist ve zenci karşıtı bir fikir 
adamı olmasının yanında koyu bir Trump hayranıdır. Özellikle sosyal medya (You-
tube) üzerinden yaptığı vaazlarla dikkati çeken Owens’ın Tarrant’ın manifestosunu 
da etkileyen ırkçı ve İslamofobik görüşlerinden bazıları şunlardır: “Avrupa 2050 yı-
lına kadar yıkılacak ve Müslüman çoğunluğun hâkimiyetine girecek”, “Müslümanlar 
asla modern dünyanın demokratik yaşamına ayak uyduramazlar”, “Tüm Müslüman-
lar Hristiyan karşıtıdır ve Batının değerlerine düşmandır” (Chania, 2020). Toronto 
Üniversitesi Psikoloji bölümü profesörlerinden Jordan Peterson da aşırı söylemleri 
ile İslamofobik grupların kanaat önderlerinden biridir. Popülist, ırkçı ve İslam kar-
şıtı söylemiyle dikkatleri üzerine çeken Peterson, özellikle sosyal medya üzerinden 
yaptığı yayınlarla izleyici kitlesini arttırmıştır. Peterson’a göre “Batılı, beyaz, orta sı-
nıfta yer alan erkekler, artan göç hareketleri ile değişen toplumsal yapı içinde endi-
şelidir ve kadınlar ile diğer gruplar karşısında güç kaybetmektedirler. Ezilmiş ve güç 
kaybetmiş erkekler çaresiz, yalnız, bastırılmış ve dezavantajlı haldedir; savaşarak 
eski güçlerini yeniden kazanmalı ve alışık oldukları baskın karakteri sergilemelidir” 
(Peterson, 2021). Kendisini takip eden kitleleri potansiyel bir müşteri olarak gören 
Peterson, ücretli canlı yayınlar, hediyelik eşya ürünleri ve ücretli kişisel gelişim prog-
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ramları ile gösterişçi dindarlık olgusunu tüketim davranışını da içine alacak şekilde 
müphem tarzda sergilemektedir (Michelsen & Orellana, 2019).

Son dönemlerde Batı’da yaygınlaşan birden çok dine inanma olgusu (çoklu inanç), 
İslamofobik söylem içinde de yankı bulmuştur. Belirli bir inancın öğelerine diğer bir 
inancın eklemlenmesi olarak tanımlanan çoklu inanç, kaynağı bilinen dini ritüellerin 
farklı bir inancı meşru kılmak amacıyla işe koşulmasıdır (Yip & Page, 2016). Bu akımda 
tek bir dinin öğretilerindense birden fazla dini öğretinin deneyimlenmesi veya bireyin 
gündelik yaşantısına göre inancın şekillenmesi mümkündür. Tarrant’ın saldırıyı düzen-
lediği tüfeğinde yer alan mistik/mitolojik sembol ve terimler ile manifestosunda atıf 
yaptığı Hristiyan, Pagan ve İskandinav mitolojisine ait anlatılar, İslamofobik söylemin 
çoklu inanç ile değişen yönüne vurgu yapmaktadır. Bu noktada Tarrant’ın saplantılı 
kaotik kimlik özellikleri gösterdiği söylenebilir. Saplantılı kaotik kimlik, belirli bir sap-
lantı durumunda olan (Tarrant için Türk, Müslüman ve İslam kavramları ile göçmen 
nüfusun artışı saplantı derecesinde olumsuz kavramlardır) muhakeme gücünün zayıf-
ladığı karmaşık bir zihin ile tutarlı olmayan davranışlara sahip bireyler için kullanılan 
bir terimdir (Antony & Barlow, 2020). İnancına ilişkin tüm bilgilerini internetten edin-
diğini söyleyen Tarrant, Hristiyan öğretisine eklemlediği Pagan ve mitolojik öğelerle 
çoklu inancın somut yönünü sergilerken, sanal dünyada kendisi gibi sorunlar yaşayan 
kişilerle tanışmak ve onlar için kurtarılmış vahalar oluşturmak amacıyla eylemini ger-
çekleştirdiğini ifade etmektedir. Böylelikle Tarrant, yeni medya aracılığıyla öğrendiği 
bilgilerle kendine çoklu inanç sistemi kurmuş; inancını, kendi davasını yüceltmek ve 
diğerlerine örneklik etmek amacıyla araçsallaştırmış ve giderek içe kapanan saplantılı 
karanlık bir kimliğe bürünmüştür.

5. İslamofobik Manifestolara Gizlenmiş Kimlikler9

Tarrant, tüfeğine isim, tarih ve sembolleri işlerken rastgele veya nedensiz bir gü-
dülenme durumunda değildir. Avrupa’nın dini ve kültürel birikimi ile internetteki me-
saj panolarında yer alan etik/estetik tartışmalar ve İslamofobik söylemlerin etkisinde 
kalan Tarrant, Batı’nın Doğu karşısında kazandığı zaferleri ön plana çıkarmış ve tüfeği-
ne bu tarihleri, savaş kahramanlarını ve doğaüstü gücü olduğuna inandığı sembolleri 
işlemiştir. Tüfekte yer alan kahramanların çoğunun Doğulular tarafından öldürülmesi 
veya Batının kazandığı zaferlerin ardından yaşadıkları yenilgilere değinilmemiş olma-
sı bir ironidir. Ayrıca bu durum, Tarrant’ın hezeyanlar içindeki ruh haline ve karma-

9 Bu bölümde Tarrant ve Breivik’in radikal İslamofobik söylemlerini yaymak ve eylemlerinin gerekçe-
lerini açıklamak için yayımladıkları manifestolardan yararlanılmıştır. Bir propaganda metni niteliğin-
deki söz konusu manifestoların yayılmasına katkıda bulunmamak adına, metinlerin orijinal bağlantı-
ları verilmemiştir. 



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

449

şık maneviyat algısına da işaret eder. Hezeyan kişilik yapısında genellikle yaşamın bir 
yönüne vurgu yapılır (kazanılan başarılar vb.), olumsuz durumlar göz ardı edilir; bu 
durum yaşamın tozpembe algılanmasına ve sorunlardan arınık yaşıyormuş hissine yol 
açar. Oysaki yaşam başarı ve başarısızlıkla bir bütündür ve bu bunlardan yalnız birini 
görmek kendini beğenen (narsisistik) kişilik bozukluğunu tetikler (Antony & Barlow, 
2020). Tarrant’ın eylemi, hareketli görüntünün önem kazandığı ve FPS10 tarzı bilgisa-
yar oyunlarının yaşamın içine girdiği bir teknolojik dünyada, katliamların ne denli ko-
lay yapılabileceğini göstermesi açısından önemlidir. Saldırıyı planlı bir şekilde yürüten 
Tarrant için gerçeklik, insan yaşamının değersizliğini eklektik bir kurguyla sunan bir 
bilgisayar oyunudur. Bu açıdan kurbanları ile merhamet, vicdan ve diğer muhakeme 
yetilerini yitiren Tarrant, Anders Breivik11 gibi kendisini davasına adamış bir kahra-
man olarak görmektedir. Bu noktada Tarrant’ın, Karpman’ın “Drama Üçgeni” olarak 
bilinen ve “bir ezen ile ezilenin olduğu yerde mutlaka bir kahraman oluşacaktır” öner-
mesine uygun davrandığı söylenebilir. Karpman’a göre sosyal olguların yarattığı ezil-
mişlik duygusu içindeki bireyler kendilerini bu durumdan kurtaracak bir kahraman 
ararlar (Karpman, 1968). Tarrant, kendini kahraman olarak öne atarak toplumda var 
olan bu geri çekilme haline dur diyecek ve Batı’ya yeniden bir zafer hediye edecektir.

Katliamın sunum şekli, Tarrant’ın tarihi, dini, estetik, felsefi ve ekonomi-politik yak-
laşımıyla ilgili emareler içerse de İslamofobik söylemler içeren manifestosu, eylemin 
gerekçesini belirginleştirmektedir. Manifesto, alternatif sağcı (alt-right) söylemin sıkça 
kullandığı “alt kültürü egemen kültüre dönüştür” sloganına atıf yapmakta; İslamofobik 
eylemler yapan katillerin yayımladığı manifestolarla “ölümsüzleşen dava adamı” imajı-
nı ön plana çıkarmaktadır (Dorsey, 2019). Yayınladığı manifestoda Tarrant, salt bir ey-
lem adamı veya asker olmadığını, aynı zamanda bir teorisyen olarak ırkçı, ötekileştirici 
ve İslamofobik yaklaşımın zeminini oluşturan öncü bir dava adamı olduğunu savunur. 
Tarrant, saldırısına başlamadan önce internet mesaj panolarında bromantik12 tarzda 
teşekkür mesajları paylaşmış; saldırıyı canlı olarak yayınlayacağı Facebook adresini ve 
manifestosunu da yayımlamıştır. Söz konusu mesajda, işler istediği gibi gitmez de ölür-
se “Valhalla’da görüşmek üzere!” diye bir söylemin de olduğu görülmektedir. Ayrıca söz 

10 FPS (First Person Shooter): Oynanan karakterin birinci kişi bakış açısından yönetildiği, yoğun şiddet 
içeren ve oynamak için belirli yaş ölçütü (genellikle 13 yaş ve üstü) olan oyun kategorisinin İngilizce 
adıdır.

11 Anders Behring Breivik, Tarihe 2011 Norveç saldırıları olarak geçen, 77 kişinin yaşamını yitirdiği, 242 
kişinin ise yaralandığı terör eylemlerinin failidir.

12 Bromance: İngilizcedeki “brother” ve “romance” terimlerinin birleşimi olan kavram, iki ya da daha 
fazla erkek arasında cinsellik olmaksızın ve homoerotik olmak zorunda olmayan duygusal etkileşim 
biçimidir. Birbirine yakın erkeklerin duygularını paylaşma durumu olarak da tanımlanmaktadır. 
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konusu mesajda, üzerine Nazilere ait kara güneş sembolünün çizildiği çanta ve diğer 
saldırı donanımlarının resimleri de bulunmaktadır. Valhalla13 gibi İskandinav mitolo-
jisine ait öğeler ve Kara Güneş gibi Nazilerin kullandığı mistik sembolleri bir araya ge-
tiren Tarrant’ın mesajındaki ana düşünce: İstilacı Müslümanlar ve doğum oranlarıdır. 
Ayrıca eylemi için bir iç grup tarafgirliği oluşturma adına manifestosuna destek veril-
mesinin Batılı değerleri yaşatma noktasındaki önemini de sıkça dile getirir. Bu çabalar, 
toplumsal zeminde kabul görme, beğenilme ve kendi eylemlerini meşrulaştırarak adil 
bir dünya oluşturduğuna inanan kaotik bir kişiliğe vurgu yapmaktadır. Kaotik kişilik, 
birbiri içine geçmiş düşünce ve eylemleri sürekli haklı göstererek kendine rasyonel bir 
alan açma çabasındaki kişilik yapısıdır. Oldukça karmaşık olan bu kişilik özelliğinin 
en belirgin özelliği depresyon veya hezeyanlarla eşlik eden melankolik bir ruh halidir 
(Neuringer & Voss, 1993).

Tarrant’ın manifestosu, Anders Breivik tarafından kaleme alınan ve Avrupa’nın 
İslam ve Müslümanlar tarafından kuşatıldığına yönelik manifestodan yoğun şekilde 
etkilenmiştir. Breivik’in tezi, Hitler’in Yahudi azınlığın sermayeyi elinde tutarak Ger-
menleri kendilerine esir ettiği düşüncesinin farklılaştırılmış bir halidir. Breivik, Müslü-
manların kolektif bilincinin yüksek olduğunu ve kolaylıkla cemaat oluşturabildiklerini, 
bu sayede Avrupa içinde örgütlü bir nüfuza sahip olmaya başladıklarını dile getirir. 
Bunun yanında Müslümanların yüksek doğum oranlarına sahip olduğunu ve orta va-
dede Batının nüfusunu aşacağını düşünen Breivik, manifestosunda İslam ve Müslü-
manlara karşı bir duruş sergilenmesi gerektiğini de vurgular. Söz konusu manifestoda 
dikkat çeken bir ayrıntı da Breivik’in kehanetleridir. Kehanete göre Avrupa’da 207114 
yılında Batı – Doğu savaşının yapılacağı ve 12 yıl sürecek savaşın 2083 yılında Batı’nın 
zaferiyle sonuçlanacağı iddia edilmektedir. Breivik, kehanetin gerçekleşmesinin, Batı 
medeniyetinin kendi özüne dönmesi ve özellikle politik doğruculuk, Marksizm ve femi-
nizm gibi Frankfurt Okulu düşünürlerinin hastalıklı düşüncelerinin reddi ile mümkün 
olabileceğini savunmakta; hezeyanlar yaşayan yalnız, çaresiz ve baskı altındaki Batılı 
gençlere kendince umut aşılamaktadır (Önnerfors, 2017).

Tarrant’ın manifestosu, şair Dylan Thomas’ın ölümle savaşan babasına yazdığı bir 
şiirle başlar.15 Batı medeniyetinin İslam tarafından öldürülmekte olduğunu düşünen 

13 Valhalla, İskandinav mitolojisinde tanrıların diyarı olarak bilinen Asgard‘da bulunan geniş bir kabul 
salonudur ve tanrı Odin tarafından yönetilir. Burada Odin, savaş esnasında kahramanca savaşıp ölen-
lere bir ziyafet hazırlatır ve onlarla beraber bu eğlenceye katılır. Huzurlu bir şekilde ölenler Valhal-
la‘ya gelemezler. 

14 Söz konusu kehanette, Anadolu’nun İslamlaşmasının önünün açıldığı 1071 Malazgirt savaşının 1000. 
yılına vurgu yapılmaktadır. 

15 Söz konusu şiir “Do Not Go Gentle Into That Good Night” (Çeviri: “Güzel Geceye Öylece Kendini Bırak-
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Tarrant, söz konusu şiiri anlamlı bulmuş ve Batı’nın ölümünün, Müslümanların doğum 
oranları tarafından gerçekleştirileceğini savunmuştur. Breivik’in düşüncelerine paralel 
şekilde Tarrant’ın da Batı’da Müslüman göçmen nüfusun, zamanla Batılıların nüfusunu 
geçeceği ve Müslümanlara karşı önlem alınması gerektiğine yönelik düşünceleri vardır. 
Batı’yı uyarmak için manifestosunu kaleme aldığını söyleyen Tarrant, İslam’ın Batı me-
deniyetinin kültürel, etnik, sosyal ve dini temellerini sarstığını, Batıyı geri dönülemez bir 
değişime uğrattığını iddia etmektedir. Tarrant, Neo-Nazi Daily Stormer editörü Andrew 
Anglin’in yazılarından alıntıladığı “Beyaz soykırımı” veya “İslam’ın yer değiştirmesi” söy-
lemleri ile Batı’nın bireysellikten uzaklaşması gerektiğini, kolektif bir bilince erişimin 
ancak Batılıların doğum oranlarının arttırılması ile mümkün olacağını savunmaktadır.

Tarrant’ın manifestosu, Yeni Zelanda saldırısının psikososyal nedenlerine de yer 
vermektedir. Tarrant’ın tekrarlı şekilde vurgu yaptığı artan göçmen sayısından farklı 
olarak 11 Eylül saldırılarının intikamını almak amacıyla saldırısını gerçekleştirdiğini 
ifade etmektedir. Ayrıca Tarrant, Breivik’in de karşı çıktığı Türkiye’nin NATO üyeliği, 
siyasal İslam’ın yayılmacı politikaları ve ABD’deki ırklar (siyah/beyaz ırklar) arasında 
savaş çıkarma isteği gibi oldukça geniş gerekçelendirmeler ile saldırısına Batı gözünde 
meşruiyet kazandırma niyetindedir. Tarrant’ın saldırı için temel gerekçesi ise 2017 yılı 
Nisan ayında IŞİD’in Stockholm’de düzenlediği kamyon saldırısında hayatını kaybeden 
Ebba Akerlund’un öcünü almaktır. Buna karşın Akdeniz ve Ege Denizinde ölen Müslü-
man çocuklar için sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları paylaşan Tarrant’ın 
ırkçı kimliğinin, vicdan ve merhamet duygularının önüne geçtiği söylenebilir. Manifes-
toda Doğulu çocuklar için ifade ettiği: “Doğulu	çocuk	yalnızca	büyüyüp	çocuk	sahibi	ola-
cak	bir	diğer	Doğulu…	Müslüman	çocukların	yaşaması	bizim	ölmemiz,	bizim	yaşamamız	
ise	onların	ölmesine	bağlıdır…” gibi sözler aslında İslam ve Müslümanlara karşı ne de-
rece ön yargılı olduğunu da göstermektedir. Bu noktada Tarrant’ın saplantılı ruh hali 
ve merhametsizliği ile kaotik kişilik özelliklerinin, Yeni Zelanda saldırısında katlettiği 
3 yaşındaki Mucaad İbrahim ile somutlaşmaktadır.

Manfestosunda Britanya Faşistler Birliği16 lideri Oswald Mosley’i kendisine örnek 
aldığını söyleyen Tarrant, kendi topraklarını ve doğasını koruyamayan bir milliyetçi-
liğin de anlamsız olduğunu belirtmiş ve kendisini eko-faşist17 olarak tanımlamıştır. 

ma”) olarak bilinen lirik bir ağıttır.
16 Britanya Faşistler Birliği, kısaca BUF (İngilizce: British Union of Fascists), 1932 yılında Birleşik Kral-

lık’ta Oswald Mosley tarafından oluşturulan faşist siyasi partidir. İsmini 1936 yılında “Britanya Faşist-
ler ve Nasyonal Sosyalistler Birliği” olarak, 1937 yılında ise “Britanya Birliği” olarak değiştirmiştir. II. 
Dünya Savaşı’nın başlangıcını takiben 1940 yılında dağıtılmış ve Birleşik Krallık Parlamentosu tara-
fından yasaklanmıştır.

17 Mevcut kaynakların kıtlığı ve kaynak kullananların sayısının ciddi ölçüde azaltılmadıkça, bu kaynak-
ların kimseye yetmeyeceği ilkesine dayanan bir düşünce akımıdır. Kaynakların yetersizliği hususunda 
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Eko-faşizmi seçme sürecinde Tarrant, önce komünist sonra anarşist ve ardından li-
berteryen18 olduğunu; ayrıca Andrew Anglin gibi vegan19 ve ırçılık karşıtı görüşleri de 
desteklediğini bildirmektedir. Kendisindeki ideolojik dönüşümü ise çaresizliğin neden 
olduğu bir manevi aydınlanma, öze dönme veya aşkınlığa seyahat olarak ifade etmek-
tedir. Bu yönü ile Tarrant’ın Hristiyan doktrinlerden önemli ölçüde saptığı ve spiritüa-
list bir arayışta olduğu belirlenebilir.

Tarrant’ın manifestosu Breivik’ten etkiler taşısa da Breivik kadar entelektüel bi-
rikimi olmadığından mantık hataları ile doludur. Breivik manifestosunda tarihsel ger-
çekliği tezat bir Doğu-Batı analizi yapmaktadır. Doğu kültürü ve İslam’ı oryantalist 
bir mantık ile ele alan Breivik, geniş kitleleri manipüle etmeyi amaçlamış; Tarrant ise 
zaten manipüle olmuş takipçilerine yönelik kısır söylemler geliştirmiştir. İslam, Müs-
lüman ve göçmen karşıtı görüşlerini Breivik’e atıfla açıklamaya çalışan Tarrant, mani-
festo içinde çelişkili ifadeler ve mantık hatalarıyla dolu önermelerle bilişsel yetisinin 
sınırlılığını sergilemektedir. Bu noktada Breivik’in manifestosu Batı’nın Doğu ile olan 
mücadelesinde daha akla yatkın deliller sunmaktadır. Örneğin Breivik, Britanya’nın 
sömürgelerini birleştirmek için Britannica gibi ansiklopedileri kullanarak Doğu’ya 
çağdaş bir kültür, tarih ve sosyal yapı kurguladığını ifade etmekte; Kırım savaşında 
Osmanlı’yı destekleyen Britanya’nın, Hz. İsa’ya ihanet eden Yehuda gibi olduğunu dile 
getirmektedir. Manifestosunun büyük bölümünü Doğu’nun “şeytani” yönüne ve yayıl-
macı tutumuna bağlayan Breivik, İslam’ın şiddet içerikli bir din olduğunu ve şiddetin 
ancak şiddet ile ortadan kaldırılabileceğine de vurgu yapmaktadır (Beshara, 2019). Bu 
noktada hem Tarrant hem de Breivik, Batı’nın hatalarından ders alması gerektiğini, 
İncil’de bahsedilen Batı ile Doğu arasında yaşanacak büyük savaşa hazırlanmalarının 
hayati olduğunu vurgulamaktadır. Breivik’ten farklı olarak Tarrant, Batı’daki göçmen-
lerin geri gönderilebileceğini düşünmekte; Batı’ya gelmedikleri sürece Müslümanların 
kendi topraklarında yaşamalarında sakınca olmadığını düşünmektedir. Tarrant İstan-
bul’un Roma İmparatorluğunun son dönem başkentliğini yapmış önemli bir şehir oldu-
ğunu ve mutlaka Müslümanlardan geri alınması gerektiğini vurgulamaktadır. 

sorumluluk, aşırı üreyerek bu duruma sebebiyet verdiği iddia edilen üçüncü dünyanın ve yoksulların 
üzerine atılır. Bu bağlamda, ikincil bölüşümde ve yeniden dağıtımda yoksullara kaynak aktarmak da 
hoş görülmez; çünkü bunun da nüfus artışını teşvik edeceğine inanılır.

18 Liberteryenizm, yol gösterici norm olarak negatif özgürlük fikrini savunan siyasi akımdır. Liberter-
yenler otonomi ve seçme özgürlüğünü maksimize etmeye çalışır; politik özgürlük, gönüllü iş birliği ve 
bireysel karar önceliğini vurgular, bu doğrultuda da devletin minimize edilmesi ya da ortadan kaldı-
rılması gerektiğini savunur. 

19 Veganlık ya da veganizm, bazı nedenlerle hayvan kökenli gıdaları ve diğer hayvansal ürünleri kullan-
mayı reddetme durumudur. Vegan kişiler, hayvan kullanımı yoluyla elde edilen gıdaları, giyecekleri ve 
diğer tüm yan ürünleri kullanmayı reddetmektedir.
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Tarrant’ın manifestosunda aralarında Hz. Muhammed’e atılan iftira dolu karika-
türler ve Müslümanları küçük gören çizimler ile minareleri yıkılmış Ayasofya Camisi 
görselinin de olduğu semboller yer almaktadır. Kendisini ırkçı, homofobik, zenofobik, 
anti-semitik ve İslamofobik olarak tanımlayan Tarrant, takipçilerinin gelecekte hayali-
ni kurduğu beyazlar ülkesinde yaşayabilmeleri için kendisini feda edeceğini ve önem-
li bir eylemle adını duyurup davasını kutsallaştıracağını da ifade etmektedir. Tarrant, 
Breivik gibi İslam ve Müslümanlar ile örgütlü bir mücadele yapılması gerektiğini bil-
direrek hücre tipi yapılar kurulması gerektiğini ve her hücrenin silah kullanma eğitimi 
almış milislerden oluşmasının önemine dikkat çekmiştir. Bu noktada “Assassin’s Cre-
ed20” adlı bilgisayar oyununa ve Hasan Sabbah’ın Haşhaşi tarikatına atıf yapan Tarrant, 
İslam’ın yenilgiye uğratılmasıyla kurulacak beyazlar ülkesinde Las Vegas gibi eğlence 
şehirleri kurulacağını hayal etmektedir. Bu şehirlerde insanların dilediklerince özgür 
bir şekilde eğlenebileceklerini; ancak gündelik yaşamın belirli ahlak kuralları ve dini 
pratikler üzerinden belirlenen bir düzlemde olacağına yönelik kehanetlerde bulun-
maktadır. Kendi içinde çelişkilerle dolu 240 sayfalık manifestonun son bölümünde isti-
lacı Doğululardan arınmış bir Batı tahayyülüne geri dönen Tarrant, İslamofobik eylem-
lerin çoğalması için ülkelerin Gladio benzeri gizli örgütler kurmasını ve bu örgütlerle 
kendisi gibi kişilere askeri ve maddi destek sunması gerektiğini de ifade etmektedir.  
Böylelikle küçük grup dinamiklerinden yayılan bir üst kimlik kazanma isteği ya da Hit-
ler’de olduğu gibi büyük ve baskın bir çoğulculuk anlayışı da söz konusu manifestoda 
yer almakta, sosyal medya araçlarıyla yayılan manifestolarda yoğun bir “birlikte güçlü-
yüz” ve “birlik olmalıyız” alt mesajları yer almaktadır. 

Hitler’in “Kavgam” adlı eserinde, Aryan ırkının safkan olduğu ve kendini diğerle-
rine karşı savunmasına ilişkin görüşler Breivik ve Tarrant’ın manifestolarında da yer 
almaktadır. Hitler’in baskın bir Yahudi azınlığın ortadan kaldırılması ve yerine Aryan 
ırkın çoğunluğuna (daha çok tektipliğine) dayalı bir ülke kurma hayalini paylaşan Tar-
rant, diğer ırkların ve özellikle İslam’ın erişemediği toprakların hayal olmadığını ancak 
bunu sağlamanın devlet eliyle mi yoksa “Endlösung21 tarzı bir arınma ile mi sağlana-
cağı konusunda kararsızlık yaşamaktadır. Breivik ise İslam’ın Batıyı, Dârulharp olarak 
nitelediğini; tüm Müslümanların Batı karşıtı bir anlayışta olduğu ve cihat halinin yüz-
yıllardır sürdüğünü dile getirmektedir (Dorsey, 2019). Geçmişte yaşanan savaşların 
nihayete ermediği, görünmeye cephelerde kültürel ve ekonomik savaşların devam etti-
ğini ve Batı’nın Haçlı Seferleri döneminde kurulan yeni zaman içinde ortadan kaybolan 

20 Assassin’s Creed (Türkçe: Suikastçı’nın İnancı), aksiyon-macera türü tarihsel, video oyunu serisidir.
21 Türkçe karşılığı “nihai çözüm” veya “son çare” olarak ifade edilebilecek olan Endlösung, İkinci Dünya 

Savaşı döneminde (1941-1945) Avrupa’da yaşayan tüm Yahudilerin ortadan kaldırılmasını amaçla-
yan Nazi planıdır. 



İslamofobik Bir Nefret Eylemi Olarak Yeni Zelanda Saldırısı: Psikososyal Bir Analiz

454

şövalye tarikatlarına ihtiyacı olduğunu savunan Breivik, kendisinin de üyesi olduğunu 
söylediği “Yeniden Kurulmuş Tapınak Şövalyeleri Tarikatı” gibi radikal oluşumlarla İs-
lam ve Müslümanlara karşı gelinmesi gerektiğini dile getirmektedir (Önnerfors, 2017). 
Breivik’ten etkilenen Tarrant, Marksizm’i ortadan kaldırma, Avrupa’yı Müslüman ve 
göçmenlere karşı savunma ve Avrupa’da Hirstiyanlık dışı oluşumları yeni bir “Re-
conquista”22 ile dönüştürme niyetindedir. Dönüştürme işini Tarrant’ın nefret ideolojisi 
olarak nitelediği anti-bireyci “Komünizm”, anti-Batıcı “Kültürel Marksizm/Çokkültür-
cülük”, anti-kafir “İslam” ve anti-semitik “Nasyonal Sosyalizm” gibi ideolojilerden ayrı 
bir biçimde yapma hayalindedir. Yeni şövalyelerden yoğun bir şekilde etkilenen Tar-
rant, Breivik’e hizmet ettiğini söylediği tapınak şövalyesi bir hapishane görevlisi kana-
lıyla Breivik’ten saldırıyı yapmak için onay aldığını ifade etmiştir.

İslam coğrafyasını (örneğin Türkiye’yi iki defa) gezen ve bu bölgelerde kendisine 
gösterilen yakın ilgi ve konukseverliği öven Tarrant, 1400 yıldan fazla süredir İslam’ın 
Batı’ya kandan başka bir şey getirmediği fikrine saplantılı şekilde inanmaktadır. Ra-
dikal İslamofobik görüşlerini temellendireceği aşırı düşüncelerine zemin bulmakta 
zorlanan Tarrant için temel hareket noktası “Birileri bir şey yapmalı! Birileri taşın altı-
na elini koymalı!” gibi popülist söylemlerdir. Bu noktada referans noktasının bireyden 
kamuya göçerimi söz konusudur. “Kahraman olarak benim de yapacaklarım sınırlıdır 
ancak grup olarak daha güçlüyüz” imajı çizen Breivik ve Tarrant, binlerce insanın kul-
landığı internet sitelerinde birilerini harekete geçirmek için İslam, Müslümanlar ve 
göçmenler hakkında nefret ve şiddet dolu mesajlar yazmış ve önemli sayıda etkileşim 
oluşturmuşlardır. Böylesi negatif güdülerle birbirlerini etkileyen ve harekete geçirme-
ye çalışan kitle gerçekte var olmayan veya Müslümanlara atfedilen olayları teyit etmek 
veya araştırmak yerine, yüzeysel ve çarpıtılmış haber/mesajlar oluşturmakta; böyle-
likle İslam ve Müslümanlara yönelik yeni medya araçlarını kullanarak sanal/teknolojik 
linç eylemleri yapmaktadır. Ancak bir noktada bu baskın heyecandan etkilenen roman-
tik bir karakter çıkıp gerçek dünyada bir saldırı yapmakta, bu saldırılar toplum tara-
fından “yalnız kurt” veya “hastalıklı ergen” eylemi olarak adlandırılıp, radikal yönelimli 
bireyler üzerinden meşrulaştırılmaktadır. Bu yüksek motivasyon durumu, hezeyanlar 
yaşayan kişilerde daha fazla olsa da büyük grupların da yoğun sloganlardan etkilenme-
leri ve topluluk/sürü psikolojisi ile şiddet içerikli saldırılar düzenlemeleri mümkün-
dür (Antony & Barlow, 2020). Aşırı sağcı ve İslamofobik grupların kendilerini harekete 
geçirmek amacıyla kullandıkları “Deus Vult!”23 sloganı manidardır. Tarrant bu sloganı 

22 Reconquista, Endülüs döneminde İber Yarımadasındaki Hristiyanların, yarımadadaki Müslüman ve 
Yahudileri ortadan kaldırma amaçları ve çabalarına verilen addır. 1492 yılında son Endülüs devletinin 
yıkılmasıyla başarıya ulaşan Reconquista, İspanyolcada “Yeniden fetih” anlamına gelmektedir.

23 Deus Vult, “Tanrı İstedi” anlamına gelmektedir. Papa II. Urbanus tarafından 1095 yılında alınan I. Haçlı 
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(hayata dair bildiğini söylediği diğer şeyler gibi) internetten öğrendiğini ve ardından 
kullanmaya başladığını dile getirmiştir. Burada dikkate değer bir diğer nokta “Deus 
Vult” gibi geçmişten çağrılan slogan, sembol ve kahramanların (Tapınak şövalyeleri, 
kara güneş, haçlılar, Vlad Tepeş, Miloş Obiliç vb.), saldırganın kendisine psikolojik bir 
dayanak arama ve saldırıları meşru kılma çabasında olduğudur. 

Kendilerini birer entelektüel olarak gösterme çabasında olan Tarrant ve Breivik’in 
tarihsel sembolik bir dil kullanarak yapma istediği şey toplumsal bir uyanma hareketi 
olsa da onların eylemlerini meşru kılma ve kendilerini tarih önünde aklama pratiğinde 
oldukları aşikârdır. Hitler’in Gamalı Haç motifli bayrağı tercih etmesinde geçmiş Alman 
krallarına duyulan özlemden ziyade bir meşruiyet arayışının olduğu söylenebilir.  Ta-
rihsel olarak Germen ve İskandinav (Nors) mitolojisinin dinsel öğelerine vurgu yapan 
ve Alman ulusunun zihninde yer edinen Svastika (Gamalı Haç) sembolü, Hitler tara-
fından ulusal şahsiyeti temsil etmesi amacıyla Almanya bayrağı olarak belirlenmiştir. 
Tapınak şövalyeleri ve Haçlıların da kullandığı Aziz George Haçı’nı24 kullanmayı tercih 
eden Breivik ise, bu haçı “nefret ideolojisi” olarak nitelediği fikirlere karşı beyaz üstün-
lükçü bir sembol olarak değerlendirmiştir. Manifestosundaki karmaşık söylemlerinden 
anlaşıldığı kadarıyla deist ya da agnostik olduğu düşünülen Tarrant ise, bir Haçlı sloga-
nı olan “Deus Vult”u kendi davasının sembolü olarak seçmiş ve saldırıyı gerçekleştirdi-
ği tüfeğinin üzerine işlemiştir (Bacquet, 2020).

İslamofobik eylemcilerin ortak istenci, bireyselleşmiş Batı’nın yeniden kolektif 
sosyal yapıya dönüşmesi, İslam’a ait tüm izlerin Batı’dan silinmesi ve beyazlara ait özel 
bir cemaat toplumu olarak kendilerini tehdit eden düşmanlara (zenciler, Müslüman-
lar vb.) karşı birlik içinde savaşmaktır (Elman, 2019). Bu noktada Batı kültür ve me-
deniyetinin önemli bir parçası olan Hristiyan pratiklerini ve mitolojik sembolleri de 
amaçlarını meşrulaştıran bir araç olarak kullanma arzusundadırlar. Böylelikle İslam, 
Müslümanlar ve göçmenler gibi ortak düşmanlara karşı zafer kazabileceklerine inan-
maktadırlar. Tarrant ve benzeri eylemciler, muhafazakâr veya dindar olduklarını kabul 
etmemekte; zenofobik, islamofobik ve beyazların üstünlüğünü savunan bir toplumsal 
yapının egemenliğini savunmaktadırlar (Bernasconi, 2016). Onlara göre Batının mev-
cut toplumsal yasaları yalnızca insanların yaşam ve çalışma düzenini sağlamakla gö-
revlidir. Müslümanların sayıca çoğalması, yaşam alanlarını kısıtlamakta ve toplum dü-
zenini zorlamaktadır. Batı'daki mevcut durumun sürdürülebilirliği bulunmamakta ve 
bu durumdan tek çıkış yolu geçmişte olduğu gibi İslam ve Müslümanlarla savaşmaktan 
geçmektedir. Bu bakımdan İslamofobik eylemciler, geçmişteki başarılara ve zaferlere 

Seferine istinaden söylenmiş ve sonraki tüm haçlı seferlerinin sloganı haline gelmiştir. 
24 Beyaz zemin üzerine kırmızı renkli haç sembolüdür. 
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özlem duyan eko-faşist romantikler olarak adlandırılmaktadır (Michelsen & Orellana, 
2019).

Tarihsel gerçeklikleri kendilerince eklektik ve keyfi bir şekilde değiştirerek yeni ve 
sanal bir tarih yaratan İslamofobik eylemciler; Haçlılar, Vikingler, azizler ve suikastçı-
lardan oluşan alt kimlikler kazandıklarını iddia etmektedirler (Önnerfors, 2017). Buna 
göre benlik, idol olarak kabul edilen figürle özdeşleşmiş ve ortaya kimlik karmaşası 
yaşayan ve alt benliklerden oluşan holografik bir insan modeli çıkmıştır (van Assche 
et al., 2019). Söz konusu holografik insanın, Batının göçmen sorununu çözeceğini dü-
şünen kitleye göre, istilacı olan her kavim yok edilmeli veya kendi topraklarına gön-
derilmelidir. Düşünce ve duygudaki bu radikalleşme, toplum tarafından kabul edilen 
genel norm ve kurallara uygun olmayan kaotik bir kişiliğin bu gruplar arasında ne 
denli yaygın olduğunu göstermektedir. Bunun yanında kaotik ruh haline sahip birey-
ler, kendilerince rasyonel düşüncelerle bezedikleri ruh hallerini gruba empoze ederek 
meşrulaştırma çabasındadır.

Bilgisayarlarının başında yeni bir eylem gerçekleştirmek için birbirlerini güdüle-
yen İslamofobik eylemciler, ortak korkularını kolektif bir dehşete dönüştürmek üzere 
silahlanmakta ve birbirlerine silah edinme noktasında maddi destek sunmaktadırlar. 
Silahlı eylemlerde dahi internete bağlı kalmayı becerebilen bu kitle, maneviyatı garip 
mitolojik öğretiler ve deistik/agnostik söylemlerle sınırlı bir dindarlığa sahiptir (Yip 
& Page, 2016). Ayrıca duygularını bastırarak vicdan veya merhamet gibi konularda sert-
leşmek amacıyla internet üzerinden vahşet içerikli resimler ve videolar paylaşmakta, 
bu yolla tepkisizleşemeye veya duygusuzlaşmaya çalışmaktadırlar. Duygusuzlaşma, be-
lirli dış uyarıcılar veya travmalar sonucu oluşabilen psikolojik bir süreçtir. Duygusuz-
laşma sonucunda birey, aleksitimik davranış özellikleri kazanmaktadır (López-Muñoz 
& Pérez-Fernández, 2020). Duygusuzlaşmayla birlikte diğerlerinin haklarını kolaylıkla 
ihlal eden ve onlara yaşam şansı tanımayan karanlık bir grup kimliği de oluşmaktadır. 

Yeni Zelanda saldırılarının sosyal medya üzerinden yayınlandığı sırada sanki bir 
bilgisayar oyunu oynarmış gibi videoyu izleyen ve daha fazla Müslümanın öldürülme-
sini öneren yorumlar yapan veya videoda görebildiği kadarıyla saklanan kişilerin ye-
rini Tarrant’a bildirenlerin de Tarrant kadar şiddet yanlısı olduğu ve bunların da ceza 
alması gerektiğine ilişkin tartışmalar devam etmektedir (Macklin, 2019). Olayın adli 
yanı bir tarafa, vicdani açıdan insanların birbirlerinden bu denli nefret etmesi, nefretin 
sıradanlaşması ve evrenselleşmesi ise üzerinde durulması gereken bir diğer olgu ola-
rak belirmektedir. Yeni medya araçlarının sınırsız imkânları ve insanlar arasında uzak 
mesafeler olsa dahi iletişim sağlanabilmesi radikal söylemin bu denli yaygınlaşmasına 
neden olmaktadır. 
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Teknolojik iletişim araçlarıyla bir araya gelen radikaller, birbirinin içine geçmiş ek-
lektik bir dünyada, bir sanal gerçekliğin içine kendilerini kapatmış durumdadırlar. De-
rin bir tarihi veya askeri bilgileri olmayan ve entelektüel birikimi oldukça sınırlı olan 
İslamofobik eylemciler, büyük gruplar yerine genellikle küçük gruplar veya birbirini 
etkileyen zincir yapılar şekilde örgütlenmişlerdir; pek çoğunun birden fazla isimle aç-
tığı sosyal medya hesabı vardır. Çok sayıda sosyal medya hesabından birden çok me-
sajı paylaşarak aslında içinde oldukları sanal yalnızlığı ortadan kaldırmak ve anonim 
olarak içlerinde bastırdıkları gerçek duyguları dışa vurma niyetindedirler. Birbirlerini 
güdüleme ve diğerini bir şey yapması için ikna etme durumu radikallerde sıklıkla gö-
rülmektedir (Baele, Brace, & Coan, 2020). İslamofobik düşüncedeki birisinin Google’da 
arama yapması ve bilgi almak istediği şey hakkında tarihsel geçerliği olmayan bilgiler 
edinmesi de mümkündür. Tarrant örneğinde olduğu gibi eline bir kalem alarak silahı-
nın üzerine önemli gördüğü tarih, kişi ve sembolleri yazıp saldırı yapabilmektedirler. 
Bu kişiler için korku nesnesi her şey olabildiği gibi eylemlerine gerekçe olan özneler 
de her şey olabilmektedir. Eylem alanları ötekilerin olduğu her yer olabilen şiddet yan-
lısı İslam karşıtlarının engellenmesi için çalışma yapan Batılı bir devlet de şu aşamada 
bulunmamaktadır. 

Sonuç

Bu çalışmada son dönemde Batı’da dini dışlayıcılık kapsamında ele alınan İslamo-
fobik söylem, Yeni Zelanda saldırıları özelinde psikososyal açıdan ele alınmıştır. Eylem 
pratikleri bakımından oldukça kanlı, şiddet içerikli ve sert olabilen İslamofobik saldı-
rılar, Batı’da çoğunlukla “yalnız kurt” olarak değerlendirilen psikolojik sorunlar yaşa-
dığı ifade edilen kişiler tarafından yapılmakta; söz konusu saldırıların sosyal zeminde 
taraftarının olmadığı savunulmaktadır. Ancak Batı’da İslam ve Müslümanlara yönelik 
artan saldırılar ve bunların giderek daha şiddet yoğun bir hale gelmesi ile kamusal 
alanda önemli bir sorunun varlığına işaret etmektedir. Bu bağlamda özellikle entelek-
tüel çevrede şiddet içerikli İslamofobik eylemlerin nasıl önlenebileceğine yönelik tar-
tışmalar başlamıştır. 

Artan göçmen sayısının, Batı toplumsal yapısını ve kamu düzenini etkilediğine 
yönelik tartışmalar; göçmen kaynaklı nüfus artışının özellikle istihdam olanaklarını 
azalttığı ve güvenlik sorunları oluşturduğuna yönelik gözlemlerin olması gibi olgular, 
Batı’da artan kitlesel gerilim ve İslamofobik eğilimlerin nedeni olarak görülmektedir. 
Ayrıca Batı medyasında İslam’ın yumuşak yorumlarının ve barışçı doğasının göz ardı 
edilerek salt cihat ve Batı düşmanı bir düzleme indirgenmesi de İslamofobik söylemin 
toplumun alt tabakalarında taraftar bulmasına neden olmaktadır. Dahası aşırı sağcı, 
göçmen ve İslam karşıtı söylemleriyle bilinen Donald Trump, Geert Wilders ve Marine 
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Le Pen gibi liderlerin, toplumu manipüle etmesi ve kamusal alanda gerginlik yaratacak 
uygulamaları hayata geçirmesi de İslamofobik söylemin Batı’da özellikle yeni medya 
araçlarında yaşam bulmasını kolaylaştırmaktadır.

Teknolojinin geliştiği ve kişilerarasındaki sınırların da bir o kadar silikleştiği gü-
nümüzde, herhangi bir fikrin yayılması ve kendine taraftar bulması kolaylaşmaktadır. 
Aşırı sağ ve radikal İslamofobik söylemin hızla yaygınlaştığı Batı toplumlarında yeni 
medya araçları, radikal söylemi kitlelere ulaştırmada kilit konumdadır. Bunun yanın-
da şiddet içerikli bir eylem ortaya çıkınca radikalleşen söylem, bir süre sonra aşırıcı 
gruplar arasında daha fazla taraftar bulmakta ve yeni şiddet eylemlerini de içeren daha 
aşırı bir forma dönüşmektedir. Son dönemde yaşanan sosyal ve politik değişimlerle 
birlikte artış eğilimi gösteren İslamofobik saldırıların nedenleri arasında faillerin yaşa-
dığı kimlik ve kişilik sorunları, bireysel yaşamdan sıyrılma isteği ve yabancı düşmanlığı 
gibi unsurlar sayılabilir. Ayrıca failin kahraman olma ve güç istenci ile ezilmişlik, yalı-
tılmışlık ve dışlanmışlık gibi ruh hallerinin de etkili olduğu düşünülmektedir. Bununla 
birlikte yeni medyanın bu saldırılarda kritik önemi olduğunun belirlenmesi elzemdir.

Bilgisayar oyunları, reklamlar, video klipler ile radyo ve diğer yayınlar (sosyal 
medyada yapılan canlı yayınlar vs.) içine gizlenen İslamofobik ve yabancı karşıtı me-
sajlar, toplumda karşılığını bulmakta, ırkçı ve İslam karşıtı söylemlere sahip gruplar 
kamusal alanda daha fazla söz sahibi olmaktadır. Batı’da var olan bu durum önemli bir 
sosyal paradoksa işaret eder: bir yandan ifade özgürlüğü kapsamında aşırıcı görüşlere 
izin verilip hoş görülmekte, diğer yandan din ve vicdan özgürlüğü bağlamında İslam ve 
diğer dinlere saygı duyulduğu ve Batı’nın dini çoğulculuk anlayışı üzerine kurulduğu 
iddia edilmektedir. Birbirine aykırı olan bu iki durum elbette yasal sınırlar içinde kal-
dığında ve kimseye zarar vermediğinde çoğulcu bir toplumda görülmesi olağan olan 
duruma vurgu yapsa da taraflardan birisinin ciddi bir şiddet potansiyeline sahip olma-
sı ve diğerlerinin yaşamlarına kast eder şekilde eylemlerde bulunması dikkat çekici bir 
riski de barındırmaktadır. 
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Yeni Zelanda Cami Saldırısı Manifestosunda İslamofobi ve 
Nefret Söylemi

İbrahim E. BİLİCİ1

1. Giriş

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Al	Noor	Camisi ve Linwood	İslam	Merke-
zi’ne Brenton	Tarrant adlı terörist, 15 Mart 2019 tarihinde cuma namazı sırasında bir 
silahlı saldırı düzenlemişti. Bu saldırıda aralarında iki Türk vatandaşının da bulunduğu 
51 kişi katledildi, 49 kişi yaralandı. Bu araştırmada Tarrant’ın daha önceden hazırlayıp 
saldırıdan hemen önce yayınladığı Büyük	Yer	Değiştirme	[The	Great	Replacement] baş-
lıklı yetmiş dört sayfalık terör manifestosu incelenmiştir.

“The Great Replacement”	adı, ilk defa 20. yy. Fransız milliyetçilerinden Maurice 
Barres’in aynı adlı kitabında geçmektedir. Yine, Fransız yazar ve eleştirmen, eşcinsel-
liğin ikonu olarak da bilinen, yabancı ve Müslüman karşıtlığı ile tanınan Renaud Ca-
mus’nün Le	Grand	Replacement adlı kitabı da bu kavramın yaygınlaşmasını sağladı. 
Yüksek doğurganlık oranları ile Avrupa’yı istila eden Orta Doğulu, Afrikalı, Müslüman 
ve beyaz olmayanları büyük bir tehdit olarak gören Camus, (https://www.thenation.
com/article/archive/renaud-camus-great-replacement-brenton-tarrant/) bunu beyaz	
soykırımı	olarak adlandırdı. 

Renaud Camus’nün Büyük Yer Değiştirme teorisi ile birlikte, Beyaz Soykırımı Te-
orisi terör manifestosunun kuramsal temelini oluşturmuştur. Sosyal medyada da bu 
teorilerin popülaritesini Chrischurch Saldırısı arttırmış, Twitterda 2014 yılında ortala-
ma 120 bin kez bahsi geçen bu teoriler, 2018 yılında yaklaşık üçe katlanmış, 330 bine 
çıkmıştır. (Davey ve Ebner: 4-5, 8). 

Manifesto başlığın devamında Yeni	Bir	Topluma	Doğru	(istilacıları önümüze katıp) 
Durmadan	İlerleyeceğiz	(süpüreceğiz).  [Towards	a	New	Society	We	March	Ever	Forwar-
ds] ifadesi yer almaktadır.

1 Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, ibilici@kmu.edu.tr
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Terörist	Brenton	Tarrant,	Beyaz üstünlüğüne dayanan, çevre duyarlılığı içeren bir 
tür milliyetçiliği radikal bir şekilde desteklemektedir. Bu konudaki tavizsizliğini şöyle 
ifade etmektedir: “Toleranssızım	çünkü,	tolerans	ve	duygusal	umarsızlık	ölen	bir	ulusun	
son	faziletidir.”	Tarrant Manifestosunda kendisini Avrupa ve genel olarak Batı için ken-
disini ortaya koyan bir ‘üniformasız savaşçı’ olarak tanıtmakta, faşizmin önemli isimle-
rinden Britanya	Faşistler	Birliği	(BUF) lideri Sir	Oswald	Mosley’in görüşlerinin takipçisi 
olduğunu belirtmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde Müslüman göçmenlere kar-
şıt söylemleri itibarıyla olsa gerek, Candace	Owens’dan etkilendiğini belirtmiştir. Suçun 
taklidi [copycat	crime] şiddet ve aşırılık bağlamında da Spyro	the	dragon	3,	Fortnite gibi 
dijital oyunlardan etkilendiğini belirtmiştir. 

Önce komünist, sonra anarşist, sonra liberter, nihayetinde de ekoloji faşisti 
[eco-fascist] olduğunu belirtmiştir. Politik ve sosyal değerleri itibarıyla kendisini Çin 
Halk Cumhuriyeti’ne yakın hissetmektedir. Topluma ve toprağa sadakat gösterdikle-
ri sürece homoseksüellikle bir sorunu olmayıp normal karşıladığını belirtmektedir. 
Brexit’i desteklemekte, göçmen politikası nedeniyle Donald Trump’a ve kendi beğene-
ceği şekilde olursa sosyalizme de sıcak bakmaktadır. 

1.1. Terör Manifestosu: Büyük Yer Değiştirme [The Great Replacement] 

Müslümanların, koyu tenlilerin, göçmenlerin, mültecilerin ve diğer Avrupalı ol-
mayanların, yaşlanan beyaz Avrupalı nüfusun yerini almaya başlaması, (saldırılar 
nedeniyle Suriye’den, Afganistan’dan kaçan insanların Avrupa’ya sığınma çabaları) 
Tarrant’a göre Avrupa’nın geleceği için bir tehdit oluşturmaktadır. Bu Büyük	Yer	De-
ğiştirme ile Avrupalı olmayanların Avrupalıların yerini alması, yerine geçmesi kaste-
dilmektedir.

Manifestonun yapısı ve bakış açısı bir takım karakteristik özellikler taşımaktadır. 
Öncelikle bu bir distopyadır. Avrupa kıtasını tehdit eden göçmenlik olgusunun kötü 
sonuçlarına odaklanmaktadır. “Egemen	doktrin,	aynaya	bakmak	yerine,	lazer	gibi	baş-
kalarının	suçlarının	üzerine	odaklanmayı	gerektirir	(Chomsky, 2003:144).” Yabancılar, 
safkan Avrupa soyunu (kültürünü ve diğer değerlerini) bozmaktadır [impurity] dolayı-
sıyla ırkçıdır. Göçmenler, mülteciler, Müslümanlar ve diğer beyaz olmayan topluluklar 
Avrupa toplumu için bir varoluşsal	tehdit oluşturmaktadır (Davey ve Ebner:12). Terör 
metninin düşünsel alt yapısı bu üç temel nosyona dayanmaktadır.

2011 Norveç katliamı faili, 2083:	A	European	Declaration	of	Independence	başlıklı 
1516 sayfalık terör manifestosunun sahibi Anders Behring Breivik’i (Lean, 2012: 45, 
267) örnek alan Tarrant’ın Manifestonun uzun (23 sayfa) bir özeti gibi planlanmış olan 
girişi üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda Avrupa’nın karşı karşıya olduğu istila, 
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beyaz soykırımı gibi temel tehdit ve sorunlardan bahsetmektedir. İkinci kısımda terö-
rist kendi kendisine sorular sorarak terör eyleminin nedenlerini, amacını, ne yapmaya 
çalıştığını sorucevap şeklinde açıklamaktadır. Üçüncü kısımda ise, manifestoyu kaleme 
alan edebi maharetini konuşturmakta ve son derece dokunaklı, mantıklı ve makul bir 
şekilde bu radikal çözüme iten koşulları anlatmaktadır.

Manifesto ana yapısı yaklaşık üçte birini oluşturan giriş kısmının ardından dört 
bölümden oluşmaktadır. I. Bölümde, yabancılara, göçmenlere, Müslümanlara, mülteci-
lere yani kısaca Avrupalı olmayan ve tehdit olarak gördüğü toplumlara seslenmektedir. 
II. Bölümde özellikle nefret ettiği kişiler, toplumlar hakkında genel fikirlerini ve onlara 
karşı stratejilerini açıklamaktadır. III. Bölüm ya yoktur, numara atlanmıştır, ya da genel 
okuyucu için sansürlemiştir. IV. Bölüm ise terör manifestosunun sonuç kısmını oluştur-
makta, ‘yapılması gerekenleri’ anlatmaktadır. 

Manifesto hedef kitlesi açısından üç katmandan oluşmakta, üç ayrı gruba seslen-
mektedir. Birincisi düşmanlar: Yabancılar, Müslümanlar, Afrikalı ve diğer istilacılar. 
İkincisi dostlar: Avrupalılar, Anglo-Saksonlar ve onların politik ve ideolojik liderleri. 
Üçüncüsü de diğerleri. Nötr olarak ne dost ne düşman olarak göreceği -aslında varlık-
larını çok da önemsemediği- kitle. Böyle bir metni okumak isteyen sıradan vatandaşlar, 
gazeteciler, bilimsel araştırmacılar ve başka terör eylemlerini önleme amaçlı proaktif 
çalışmalar için buradan teknik, taktik ve stratejik planlamayı çözümlemeye çalışacak 
istihbarat örgütleri ve meseleyi merak edip derinlemesine araştıran entelektüeller. 

Terörist manifestoda bir iç diyalogla kendisine sorular sorup cevaplar vermekte-
dir. Örneğin eylemden sonra kendisini sorgulayacak kişilerle empati kurup kendisine 
şunu soruyor: “Sen	bir	bağnaz,	ırkçı,	yabancı	düşmanı,	İslamofobik,	Nazi,	faşist	misin!” 
Cevap: A. “Övgü sizi hiçbir yere götürmez.” B. “Bu	bir	soru	değil.” C. “...Navy	Seals’da sını-
fımın birincisi olarak mezun oldum ve Al-Quaeda’ya	sayısız	gizli	baskına	katıldım...”	Bu 
ifadelerdeki ciddiyetten uzak ve alaycı yaklaşım dikkat çekmektedir.

Terörist kendisini böyle değerlendirirken, medyada ise teröristten çok manifesto-
suna odaklanıldığı fark edilmiştir. The Independent gazetesi terör saldırısını ‘saçma’ 
bir komplo teorisi olarak hafife alan yaklaşımıyla meşhur 14	sözcüklük	sloganın2 ma-

2 ‘The	Order’ adlı beyaz üstünlüğüne şartlanmış terör organizasyonu liderlerinden David Lane’in 14 
sözcükten oluşan “We	must	secure	the	existence	of	our	people	and	a	future	for	White	children”	Türkçe-
si	“Beyaz	çocukların	geleceğini	ve	insanımızın	varlığını	güven	altına	almamız	gerekmektedir.”	sloganı, 
beyaz ırkçılığı faşizminin simgesi haline gelmiştir. Terör manifestosunda bu yaklaşım pek çok yer-
de geçmektedir. Örneğin (s. 22), ‘İşgalcilerin çocuklarını’ öldürmek gerekir demektedir. ‘14 Sözcük’ 
hakkında daha ayrıntılı bilgi için şu siteye bakılabilir: https:// www.adl.org/education/references/
hate-symbols/14
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nifestonun özünü oluşturduğunu belirtmiştir (Dearden, 2019, 16 Mart). Terör mani-
festosu okunduğunda, manifestoyu yazan zihniyetin, aynı düşünsel kökenlere sahip 
olduğu anlaşılmaktadır.

Tarrant, terör manifestosunda eyleminin amaçları da açıklanmıştır: Beyaz adamın 
topraklarından yabancıları kovma, olmazsa fiziksel olarak yok etme, ‘cihatçı terör’ün 
[jihadist	terror] aldığı canların, Ebba Akerlund gibi masumların intikamını alma, Avru-
palılar arasında bölünmüşlüğe neden olan işgalcilerin işgalini bitirme (böylece Avru-
palılar arasında birliği sağlamak, bunu sayfa 43’te ayrıntılandırmıştır), halkının siyasi 
düşmanlarını tahrik edip harekete geçirerek (etkiye karşı tepki) uygun cevabı (hak 
ettikleri cezayı) vermek için zemin hazırlama ve topraklarından yabancıları atıp te-
mizlemek için (s.503) kendisinden sonra izinden gelecekler için bir yol açmak (s.35). 
Devrim niteliğinde bir değişim hareketi başlatmak için sert ve güçlü bir korku ortamı 
oluşturma, Batı düşüncesini kontrol altına alan, istikrarsızlaştırıp kutuplaştıran nihi-
list, hazcı, bireyselci rehaveti ortadan kaldırma, Türkleri de içinde barındıran NATO 
güçlerinin asli vazifesine yani Birleşik Avrupa ordusu pozisyonuna döndürülmesi ve 
Türklerin gerçek konumları olan yabancı düşman pozisyonuna bir kez daha (ilki için 
Viyana kuşatmasını kastediyor olabilir) geri itme, neticede iki ideoloji (bu bağlam için-
de Batı ve karşıtı olarak İslam ve Türkler) arasında çatışma başlatmak. Bu amaçlar 
arasında şöhret elde etme gibi bir niyeti olmadığını da belirtmiştir. Genel amacı bir 
korku atmosferi oluşturup değişimi tetiklemektir (s.10). Tarrant, eylemin gerekçesini 
şöyle yazmıştır: “Halklarımızın	varlığını	ve	beyaz	çocukların	geleceğini	garanti	altına	
almalıyız.”	Manifestonun yazılması ve saldırının gerçekleştirilmesi sürecinin Tarrant’ın 
gerçekçi görünmeyen iddiasında4 (s.10) olduğu gibi tek başına kendisi tarafından mı, 
yoksa bir ekiple birlikte mi hazırlandığı açıklanmamakta, saldırının niteliğinden ve 
manifestonun bilgi yapısından anlaşılmaktadır.

Manifesto içeriği, saldırı ile birlikte incelendiğinde, teröristin tek başına iki yıllık 
bir çalışmayla gerçekleştirebileceğinin çok ötesinde profesyonel bir ekip tarafından 
çok ayrıntılı çalışıldığı, sokak çatışması bilgisinden (s.14) entelektüel bilgi birikimine, 
dijital yayıncılık tekniğine kadar bir terörist için çok geniş alandaki bilgiyi organize bir 
şekilde ortaya koyduğu görülmektedir. Zaten manifestoda saldırı planını şöyle özetle-
mektedir: “Plan	yap,	eğitim	al,	ittifaklar	kur,	ekipman	temin	et	ve	harekete	geç	(s.19)” 
Harekete geçme (saldırı) haricinde önceki aşamaları birilerinin yardım ve iş birliği ile 

3 Bu araştırma boyunca sadece terör manifestosu metni incelendiği için, metin içi atıflarda, sadece say-
fa numarası verilecektir. 

4 Bir yandan da kutsanmak suretiyle desteklenmek üzere Tapınak	Şövalyeleri ile temasa geçtiğini belir-
tiyor. 
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yaptığı anlaşılmaktadır. Çünkü böylesi bir saldırının teknik ve taktik desteğini almadan, 
eğitim almadan gerçekleştirilmesi mümkün görülmemektedir.5 Dolayısıyla bu bilgi bi-
rikiminin örneklerini ve hangi uzmanlık alanlarından geldiğini incelemek gerekmiştir. 

1.2. Manifestoda Yer Alan Bilgi Alanları

Yapısı itibarıyla bir terör manifestosundan düşünsel zeminde tek bir ideolojiden 
beslenerek ideolojik göndermelerle teorik zemini oluştururken, terörün pratiğe dö-
külmüş hali, yani eylem ve amaçlar kısmı ile ilerlemesi ve taleplerle tamamlanması 
beklenir. Oysa Tarrant’ın manifestosunun yapısı çok ‘gelişmiş’tir, ve bayağı, banal bir 
terör manifestosunun çok ötesindedir. 

Entelektüel ve teknik bilgi birikimi ile hazırlanmış olan bu terör manifestosu; ho-
listik  ve interdisipliner bir yaklaşımla tarih, din, antropoloji, edebiyat, folklor, ekono-
mi, sembolizm, göstergebilim, müzik, dijital yayıncılık gibi çok farklı disiplinlerden bil-
gi içermektedir. 

1.2.1. Tarih

Müslümanlar ile Avrupa arasındaki mücadeleler Tarrant’ın manifestosunda yer 
bulmuştur. Tıpkı takipçisi olduğu Anders Behring Breivik’in 2083:	A	European	Declara-
tion	of	Independence	adlı terör manifestosunda olduğu (Breivik, 2011: 242-246) kadar 
ayrıntılı olmasa da Türklerin Viyana kuşatmasından bahsetmeden geçememiştir. 

Özellikle 1683’teki II. Viyana kuşatmasında Osmanlı Ordusunun ağır yenilgisine 
gönderme yapmıştır. “Bu	 savaşta	 400	 bin	 kişi	 kaybetmemize	 rağmen	 bu	 bir	 zaferdir	
(s.42)” diyen Tarrant, Türklerin Viyana kapılarından geri dönmelerinin tekrar müm-
kün olacağını, bunun için Avrupa’daki mevcut yabancıların, özellikle Türklerin Avru-
pa’dan çıkarılması gerektiğine vurguda bulunmaktadır. 

Zafer kazananlar tarih yazar, tarih yazanlar da kültürel iklimi ve mevcut şartları 
belirler (s.61) ifadesiyle, gücü merkeze alan, doğal seleksiyoncu yaklaşımla (Redbe-
ard, 1999: 14, 105), Zafer	kazanan	altını	alır	ve Güçlü	olan	haklıdır felsefesinin etkisi 
altında olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü “Eğer	düşmanların	tarih	yazarsa,	seni	şeytan	
olarak	 tanımlar”	demektedir. “Hikâye	yazmak	önemli	değildir,	önemli	olan	önce	ka-
zanmaktır.	Zaferin	nasıl	kazanılacağı	önemli	değil,	tüm	yöntemler	mümkün,	etnik	soy-
kırım	karşısında	ahlak	muğlaktır... (s.61)” diyen Tarrant’ın anlayışında kazanmak için 
her yol mübahtır. 

5 Hem araç kullanırken direksiyon başında otomatik silahları düzenlemek, bir yandan kamera ile çekim 
düzeneği hazırlayıp seçilmiş bir müzik çalarken canlı yayın yapmak, soğuk kanlılığını yitirmeden ‘ku-
sursuz iş çıkarmak’ ancak çok sıkı bir özel eğitim ile mümkün olabilir.
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1.2.2. Medya

Terör eylemlerinin genel amacı topluma korku salmaktır. Bunun için de medyanın 
kullanılması gerekir. Medya ‘görmezse’ bir terör eylemi tamamlanmış olmaz, amacına 
ulaşmaz. Eylemlerde medya rolü ve gücünün farkında olduğu için Terörist Facebook	
Live üzerinden saldırısını canlı yayınla yayınlamıştır. Canlı yayında terörist, tıpkı po-
püler sokak çatışması oyunu Counter-Strike’daki gibi silahın nişangahından bakarak 
öldürdüğü insanları canlı yayında tüm dünyaya göstermişti. 

Terörist bir yandan canlı yayınla medyayı kullanırken, bir yandan da medyaya 
bir takım görev ve sorumluluklar yüklemiş, bunun takibini yapmayı da Avrupalıların 
önemli bir sorumluluğu olarak belirtmiştir. 

Terör manifestosunda medya konusu farklı yerde17 kez geçmektedir. Medya ko-
nusuyla demokrasi konusunun fazlaca ilişkilendiği manifestoya göre demokrasi çözüm 
değildir, çünkü “demokrasiyi	küresel	şirketleşmiş	basın	ve	beyaz	karşıtı	medya	makinası	
kontrol	etmektedir.”

Medya alanında film türü, açıkça göndermede bulunulmadan fikri zeminde yer al-
maktadır. Manifestoda içerik ve üslup olarak baskıcı devlet yönetimine bir başkaldırı 
ve isyana kalkışma fikri işlen V-for	Vendetta filmine de dolaylı olarak göndermede bu-
lunmaktadır (s.42, 63). Filmde kullanılan maskeler, Türkiye’de 2014 yılında gerçekleş-
tirilen Gezi Parkı eylemlerinde de kullanılmıştı. Tarrant’ın eylemi, terör manifestosu ile 
Gezi Parkı eylemlerinin düşünsel arka planı büyük benzerlik göstermektedir. 

Manifestodaki bu ifadeler ve devamındaki genel yaklaşım V-for Vendetta filminin 
adında da yer alan ‘intikam’ için ‘unutmamanın önemi’ne (kindarlık) vurguda bulun-
maktadır. Adeta filmin replikleri kopyalanmış gibidir: “...Bana	5	Kasım’ı	hatırlatan	ada-
mı,	 asla	unutmayacağım	adamı...”	 ‘Birlik olalım’ konusunda da filmin “İnançla birlik, 
Birlikten kuvvet doğar” sloganı birebir örtüşmektedir. Manifestoda yer alan ‘asla unu-
tulmaması gerekenler’ listesinde Haçlı Seferlerinden, II. Viyana Kuşatmasına kadar 
geçmişte yaşanan (belki de güncel çatışmalar da dahil) tüm çatışmaların intikamını 
almaya göndermede bulunmaktadır. 

1.2.3. Sembolizm ve Göstergebilim

Terörist silahların üzerine çeşitli tarihi olayların adını, yerini ve tarihini yazarken 
sembolik olarak birtakım mesajlar vermeye çalışmıştır. Tutuklandığı esnada önden ke-
lepçeli elleriyle kameralar karşısında Beyaz Güç [White	Power6] işareti yapmayı da ih-

6 WP - White	Power: Beyaz insanların üstün olduğu [white	supremacy] dolayısıyla diğer ırkların ege-
menlik altına alınması gerektiği; beyaz olmayanların geri(alçak), beyazların ise üstün olduğu varsa-
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mal etmemiştir. Bu sembol üzerinden saldırının bir kişisel mesele değil, beyazlar adına 
kendisini feda ettiği büyük bir dava olduğunu ifade etmiştir.  

Terör manifestosunun kapağında yer alan çarkın merkezinde Kara Güneş sembolü 
bulunmakta ve çevresindeki dilimlerde de ‘çevrecilik’ sembolü olarak dünya haritası, 
kapitalizme tepki sembolü olarak ‘sorumlu pazar’ ifadesiyle çevreyi kirleten fabrika 
çizimi, ‘bağımlılıktan arınmış toplum’ sembolü olarak aile, adalet, ‘yasa ve düzen’ sem-
bolü olarak Özgürlük Heykeli, ‘etnik otonomi’ sembolü olarak tokalaşan eller, ‘kültürel 
mirasın korunması’ sembolü olarak kitap, öğretmen ve öğrencilerden oluşan temel eği-
tim, ‘işçi hakları’ sembolü olarak, çalışan kasketli işçiler ve antiemperyalizm sembolü 
olarak üç kenarı yukarı kıvrılan 18. yy. Avrupa’sında sömürgecilerin giydiği tricorne	
şapka başlıca sembolleri oluşturmaktadır. 

Tarrant’ın kullandığı en önemli sembol, Kara Güneş [Black	Sun] sembolüdür. Bu, 
güneş çarkı olarak da bilinen bir Nazi sembolüdür. Almanca adı Sonnenrad’tır. Neo-Na-
ziler, bazı satanist gruplar ve diğer öjenik, (eugenics/soyarıtımı), ezoterik ve hatta 
okült (occult/gizli, gizemli, sihirli, büyülü) tarikatlar tarafından Kara Güneş adıyla ha-
len Nazi Almanyası sembolü olarak kullanılmaktadır. Tarrant, fikri alt yapısı itibarıyla 
bu tarikata kendini yakın hissettiğini sembolik olarak ifade etmiştir. 

1.2.4. Edebiyat

Manifesto Dylan Thomas’ın Do	not	go	gentle	into	that	good	night adlı şiiriyle baş-
lamıştır. Işık, ‘karanlık’ ve ‘hasta adam’ teması üzerine kurulu bu şiirde; ışık yaşamı 
(beyaz insan için), karanlık ölümü (beyaz olmayanlar, göçmenler, mülteciler gibi öte-
kiler için) temsil ediyor, hitap edilen de şairin hasta babası oluyor. Yani beyazlar yaş-
lanıp yok olup giderken, ötekiler dünyayı istila ediyor, bu durumu tersine çevirmemiz 
gerekir diyor. Yaşam, ölüm temalı olsa bile, bir terörist için şiir formu estetik ve duygu 
boyutunu da katmaktadır. 

Terörist bir Fransa gezisinden bahsederken, naifliğini ve duygusallığına gönder-
mede bulunmaktadır. Savaşta ölen askerlerin yer aldığı, haçlarla dolu uçsuz bucaksız 
bir mezarlığı görünce, “....umutsuzluğu utanca, utancı suçluluğa, suçluluğu kızgınlı-
ğa, kızgınlığı da öfkeye dönüşmüş...”	Neden	kimse	bir	şey	yapmıyor?	Neden	ben	bir	şey	
yapmayayım?	Demiş. Göz yaşlarına hakim olamayıp katıla katıla ağlamış... Ebba Aker-
lund’un öldürülmesini de çok dokunaklı ve etkileyici bir şekilde anlatması, duygusal 
boyut katılmış manifestoyu kaleme alanın edebi becerisini göstermektedir. 

yımıyla ortaya çıkan ırkçı akım. Genetik olarak bunu kanıtlayama çalışan bilimsel	ırkçılık	doktrini	ve 
diğer kolonyalist yaklaşımlar da White Power paralelindedir. Tarrant tutuklanıp mahkemeye çıkarıl-
dığında WP işareti yapmıştı.
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Rudyard Kipling’in The	Beginnings adlı şiirinin değiştirilmiş versiyonunu terör ma-
nifestosuna alan Tarrant, When	the	English	began	to	hate.	mısrasındaki (s.23) ‘English’	
yerine ‘Saxon’	sözcüğünü kullanarak dil milliyetçiliği yerine, ırkçı yaklaşımı ön plana 
çıkartmıştır. 

Terör manifestosu, William E. Henley’nin Latince’de ‘fethedilmemiş’ anlamına ge-
len, Invictus	adlı şiir ve ardından gelen veda konuşması ile bitmektedir. Viktorya döne-
mi klasik şiirleri arasında yer alan Invictus ile manifesto arasındaki ortak noktalar şun-
lardır: Bireye değil kitlelere seslenme, sorumluluk duygusu, dik durup teslim olmama, 
savaşçılık, tanrıyı ciddiye almayıp sorgulama. 

Terörist yapmaya çalıştığı propagandanın etkisini arttırmak amacıyla uyaklı, öl-
çekli olduğu için kolay ezberlenip zihinde kalan ve insana derin nüfuz eden şiir formu-
nu seçmiştir. Manifestonun kitleler üzerindeki etkisini arttırmak amacıyla Tarrant, şiir 
ve edebiyatın gücünü çok başarılı ve dikkat çekici bir şekilde kullanmıştır. 

1.2.5. Müzik

Saldırı esnasında yaptığı canlı yayına fon müziği olarak ‘seçilmiş’  The	British	Gre-
nadiers, Remove

Kebab gibi ırkçı ve nefret odaklı şarkıları yayınlayan Tarrant, müzik yoluyla da me-
saj vermiştir. Remove	Kebab, Bosna Hersek katliamlarında Müslümanlara etnik soykı-
rım gerçekleştiren NeoNazi gruplar arasında yaygınlaşan Željko Grmuša’ya ait, 1993 
yılında piyasaya çıkan bir şarkının adıdır. Bu şarkı piyasaya çıktığında terörist henüz 
iki yaşındaydı. 

Müslümanlara saldırı amaçlı üretilen ve kendi saldırısında da canlı yayınladığı 
şarkıları ve şarkıcılarını desteklerken, küresel şöhret sahibi bazı şarkıcıları da kötü 
örnekler olarak aşağılamaktadır: “İntihar eğilimli, boşvermiş	ve	dejenere	pop	ikonları”	
(kendinden	nefret	eden,	uyuşturucu	bağımlısı,	sübyancı,	çocuksuz,	antisosyal...) Michael 
Jackson, Madonna, Freddy Mercury ölü kültürün ürünleridir (s.35). Bunlar Avrupa kül-
türünü mahvetmektedir.

1.3. Batı Merkezcilik ve Ötekiler

Terör manifestosuna göre yabancılar Avrupa’dan, beyazların ülkesinden sınır	dışı	
edilmelidir. Çünkü yüksek	doğum	oranına sahipler ve sürekli yayılıyorlar (s.58). Göç-
lerle Avrupa kapılarına dayanıyorlar. Tarih boyunca böyle bir istila görülmedi. Acilen 
tedbir alınmalıdır. Bu bir ‘beyaz soykırımı’dır, dünyada beyaz (Avrupalı) nüfusu hızla 
azalmaktadır. Avrupalı olmayanların yüzünden gerçekleşen dünya nüfus artışı, doğal 
dengeyi bozmaktadır (s.22). 
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Doğrudan bahsedilmemekle birlikte bu yaklaşım, ABD’nin Georgia Eyaletinde yer 
alan Georgia	Rehber	Taşı [The	Georgia	Guidestones] adlı taş anıtın, Yeni	Dünya	Düzeni 
paralelindeki7 “İnsan nüfusunu daima doğa ile uyumlu olarak 500 milyon’un	altında	
tut.”	emri ile aynı düşünsel zeminde yer almaktadır. Tek fark şudur; Tarrant radikal bir 
çözümle ‘işgalcilerin derhal öldürülmesinden’ bahsederken; Rehber Taşı’nda bu işin 
nasıl yapılacağı belirtilmemiştir. 

Avrupalılık olgusunun canlanması için yabancıların neden olduğu sorunların bir 
krize dönüşmesi gerektiğini belirten Tarrant, bunun için hızla artan bir istikrarsızlığın 
yaşanması gerektiğini, düzen ve konforun devrimsel değişimin önünde engel olduğunu 
(s.66), düzenin bozulmasıyla kahramanların, liderlerin (s.64) ortaya çıkıp müdahale et-
meleri ve yabancılara karşı bir zafer kazanmaları (s.42, 61, 63) gerektiğini söylemektedir.

Avrupalı askerlere seslenen Tarrant, “Ölümü,	mücadeleyi	bekle,	asla	unutamayaca-
ğın	bir	kaybı	bekle.	Hayatta	kalmayı	bekleme,	beklemen	gereken	tek	şey	gerçek	bir	savaş	
ve	gerçek	bir	asker	gibi	ölmek” cümlesi (s.42), bu yolda gerekirse canını vermekten 
kaçınmamaları gerektiği telkiniyle ordu	göreve çağrısı oluşturmaktadır. 

Terör eylemi gibi ‘kabul edilebilir’ hiçbir yanı olmayan bir barbarlığa karşı içeride 
ve dışarıda kamuoyunun, dünya kamuoyunun itirazını azaltmak için en azından bazı 
makul gerekçeler sunmak gerekmektedir. Manifestoda da terörist tam olarak bunu 
yapmaya çalışmaktadır. “Yapılan	zulmün	hoşgörüyle	karşılanması	 işini	kolaylaştırmak	
için	türlü	bahaneler	icat	edilmesi	gerekmektedir	(Chomsky,	2002:	86)”	Çok haklı görü-
nen gerekçelerle şiddetin meşrulaştırılması çabası aynı zamanda kamu vicdanını da 
rahatlatmaya dönüktür. 

2. Yöntem ve Çözümleme

Bu araştırmada Büyük Yer Değiştirme adlı yetmiş dört sayfalık terör manifestosu 
metin çözümlemesi ile incelenmiştir. Salt metin içinde kalarak sadece manifesto in-
celenmemiştir. Manifestoda işlenen yaklaşım, ideoloji, politika veya tarihi olaylar dış 
kaynaklardan incelenerek metinden hareketle metnin dışına taşan kısımların metinle 
ilişkisi, ne gibi ilave anlam ve amaç katmaya çalıştığı tespit edilmiştir.

Terör manifestosunun anatomisini oluşturan ana konular beşe ayrılmıştır. Birin-
cisi diğer ana konuların içinde yer almayan, genel sorunlardır. İkincisi bu araştırma-
nın odak noktasında yer alan İslamofobi konusudur. Üçüncüsü, terör manifestosunda 
önemli bir yer tutan ırkçılık konusudur. Dördüncüsü ise Zenofobi konusudur. Beşincisi 

7 ‘Yeni Dünya Düzeni’nin, toplu ölümlere neden olan Covid 19 salgınıyla ortaya çıkan ve sürekli tekrar 
edilen ‘Yeni Normal’ konseptini de içerdiği görülmektedir.
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de manifestoda özel bir başlık altında incelenen aslında bu terör saldırısı ile doğrudan 
ilgisi bulunmayan Türkofobi konusudur. 

Genel Sorunlar
ƒ (135)

İslamofobi
ƒ (19)

Irkçılık, WP ve 
WASP8 ƒ (133)

Zenofobi ƒ (153)
Türkofobi

ƒ (8)

Nüfus Artış/Azalış 
fertility/birthrate 

(26) population(18) 
grow older, advan-

ced age (3)

İntikam (5)
1300 years of war 

(1)
(jihadist) terror 

attacks 
(1)

Ebba	Akerlund9

Beyazlık (42) race 
(36)

Remove Kebab10

Yabancı istilası 
(anti)immigration 

(19) inva-sion/ders 
(52) (anti)-ethnic/

cultural replacement 
(29) assault (5) 
foreign scum (1) 

colonizer (1)

Türk Tehdidi
Turk, Turkish (4)

Turkey (2)
Erdoğan (2) 

Çevre,/Doğacılık 
environment...(21) 
nature/al order11 

(20)
Eco-Fascist (3)

Hristiyanlığa karşı 
tehdit (7)

convert(1) Anti-isla-
mic motivation (1) 
Islamophobia (2)

(etkisiz) 
Muhafazakarlık 
conservatism (5) 
conservative (3)

Asimilasyon Mel-
ting	pot	(4) war of 

cultures (1)

Yer değiştirme 
replace... (44)

İslami kölecilik Isla-
mic	slavers (1)

İdeoloji (race/ism 
(40) fascist (7)

Yabancı düşman-
lığı xenophobe (2) 

enemies (23)

Saracens12 (1)
Sınırdışı Etmek 

deport (5) remove 
(11)

2.1. Genel sorunlar

Terör manifestosunda Avrupalı olmayanların Avrupa’da nüfus artışı konusu 44 
kez geçmiştir. Avrupa’nın yaşlanması, terör konusuyla ilgisi olmamasına rağmen doğa 
ve çevre kirliliği konuları, Avrupa’ya yabancı göçü ve Avrupalılardaki nüfus azalması 

8 WASP-White	Anglo-Saxon	Protestants: İngiliz kökenli üst sınıf üstün beyaz Amerikan Protestanlarıdır. 
Aynı zamanda tüm Kuzeybatı Avrupa kökenlilerin tamamı da beyaz elitler olarak WASP sayılır.

9 Stockholm kamyon saldırısının faili Müslüman terörist olarak tutuklanan Rakhmat	Akilov’un öldürdü-
ğü 11 yaşındaki Ebba	Åkerlund’un babası, The	Daily	Beast gazetesinde yer alan açıklamasında(“New	
Zealand	Mosque	Shooting	Suspect	Used	Swedish	Girl’s	Death	as	License	 to	Kill”, 15 Mart 2019), Tar-
rant’ın silahının üzerinde kızının adını görmesi üzerine soğuk terler döktüğünü belirterek, “...kahret-
sin,	huzur	içinde	yasımızı	bile	tutamıyoruz...”	demiştir. 

10 Terörist manifestosunda kendisini ‘kebab removalist’ olarak tanıtmıştır. Remove	Kebab olarak ünle-
nen Karadžić,	Lead	Your	Serbs-Karadziç,	Sırplarına	Liderlik	Göster	adlı soykırım şarkısını ve ırkçı kin 
ve nefreti desteklediğini göstermektedir. 

11 Tarrant’ın doğa düşkünlüğü, manifestoda doğrudan bir gönderme bulunmamasına rağmen, doğayla 
uyum vurgulu Georgia	Guidestones abidelerinin ardında yatan mantaliteyi anımsatmaktadır. 

12 Saracens: Haçlı seferleri esnasında haçlı orduları tarafından Suriye Arabistan kabilelerinden Müslü-
manlara verilen genel takma ad. 
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yüzünden ‘yer değiştirme’ gerçekleştiği konuları üzerinde durmuştur. Genel sorunlar 
toplamda 135 kez geçmiştir. 

Batılı muhafazakarlara seslenen Tarrant, muhafazakarların çevreyi de etnik özerk-
liği, dini (teorik olarak Hristiyanlığı), ulusu, ırkı da muhafaza edemediğini iddia ede-
rek; önce	doğayı	korumadan	Avrupa	topraklarını	ve	kültürünü	koruyamayacaklarını be-
lirtmiştir (s.38). “Doğa	endüstrileşti,	Batı	kültürü	değersizleştirildi,	etnik	otonomi	ucuz	
iş	gücü	(mülteciler, göçmenler vb.)	ile	mahvedildi	(s.68),	kiliseler	boşaldı,	yerini	alışveriş	
merkezlerine	 bıraktı,	 boşanmalar	 arttı...	 Neticede	muhafazakarlık	 öldü	 (s.24-25, 35)” 
düşüncesini tekrar tekrar dile getirmektedir. Aslında pek çoğu Batının gerçek sorunu 
olan konuları manifestoya alan terörist, bu ifadelerle gayet erdemli ve sorumlu insan 
profili çizmektedir. 

Tarrant’ın Antifa13 ile birlikte Marksist - Komünist düşünceye olan nefretini de şu 
ifadeleri ortaya koymaktadır: “Sizin	inanışınızı	değiştirecek	değilim,	anlaşılma	beklen-
tim	de	yok.	Eşitlikçiler	ve	hiyerarşiye	inananlar	asla	uzlaşmayacak.	Sizi	yanımda	istemi-
yorum	ya	da	gücü	paylaşmak	istemiyorum.	Seni	gözümün	önünde	tutmak,	boynunu	çiz-
memin	altına	almak	istiyorum.	Siz	beyaz	karşıtı	alçaklar,	sizinle	sokaklarda	görüşürüz.”

Zehir tacirleri (intihar için), uyuşturucu tacirleri yasalara ve toplumsal kurallara 
takılmadan, tüm Avrupa’da toplumu zehirlemeye devam ediyorlar. “Yasal	veya	yasa	dışı	
uyuşturucu	satıcıları,	insanlarımızın	sağlığını,	zenginliğini,	aile	yapısını,	kültürünü	ve	ge-
leceğini	mahveden	ırk	düşmanlarımızdır.	Çocuklarınızı	korumak	için,	şehrinizin	neresin-
de	olurlarsa	olsun,	onları	bulun	ve	yok	edin	(s.49)”

2.2. İslamofobi

Müslümanlara karşı düzenlenen Haçlı Seferlerinden beri 1300 yıllık bir intikam-
dan bahseden Tarrant, terör saldırısının nedeninin de geçmişin intikamını almak ve 
geleceğe yön vermek olduğunu belirtmiştir. Yabancıların ve Müslümanların Hristiyan-
lığa karşı en büyük tehdit oluşturduğunu belirtmiş, bunda da İslami kölecilik anlayışı-
nın etkili olduğunu belirtmiştir. Toplamda İslamofobi niteliği taşıyan göndermelerin 
sayısı 19 olmuştur. 

Din savaşlarının kökeni çok eskilere kadar gider, Haçlı Seferleri’yle teopolitik so-
mut ve görünür hale gelmiştir. Başka bir dinden ‘korkmak’ için o dinin gerçekten kor-
kunç yönlerinin bulunması gerekir. İslam dininde korkuya neden olacak baskı, şiddet 
ve eziyet kesinlikle yasaklanmıştır. Avrupa’da korku kaynağı bir inanç olarak İslam, 

13 ABD’de faaliyet gösteren, amaçlarına siyasal yollarla değil doğrudan eylem yoluyla ulaşmaya çalışan 
Antifa hareketi, sol kanat, militan grupları bir araya getirmektedir.
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gerçek İslam değil, oryantalist ve kolonyalist perspektifle aslından saptırılıp bambaşka 
temsil edilen hayali İslam’dır. Neredeyse tüm dünyada sürekli saldırı ve sömürü ile za-
yıflamış olan Müslümanların özellikle yanlış ve kötü uygulamaları fazlasıyla abartılıp, 
şiddet ile soslanmış, medyatize edilip sürekli kötülüğün timsali olarak medyada anla-
tılan Müslüman imgesinden hareketle, cihatçılık [jihadism] yaftasıyla birlikte İslam bir 
terör dini olarak sunulmaktadır. 

İslam’ın sonuna eklenerek onu korkunç bir olgu haline getiren fobi sözcüğüne yakın-
dan bakıldığında çok sorunlu bir kavramlaştırma ile karşı karşıya kalınır. Phobia	sözcü-
ğü, düşmanına yavaş yavaş korku zerk eden Yunan tanrısı Phobos’un adından gelmiştir.14 
Psikoloji biliminde inceleme konusu olan fobi olgusu ve hastalık olarak fobi düzensizliği, 
(phobic	disorder) bir insanın, yaptığının mantıksız olduğunun farkında olduğu, baş et-
mek için uğraşırsa kurtulabileceği bir şeye, bir duruma veya bir olaya karşı yüksek kaygı 
düzeyliyle gösterdiği reaksiyon, düşmana karşı korkudur (Kassin, 1998: 615). Fobi kav-
ramının İslam dini ile bir araya getirilmesiyle aradaki bağ, ‘hastalık’, ‘düşmanlık’, ‘aşırı 
korku’, ‘takıntı’ kavramlarının hangisinin üzerinden kurulursa kurulsun son derece so-
runlu ve iyi niyetten yoksun bir kavramlaştırma olduğunu göstermektedir. 

Tarrant manifestoda Haçlıların Müslümanlara karşı Haçlı Seferleri esnasındaki kin 
ve nefretin tarihsel kökenlerine inmekte ve unutulan the Saracens kavramını hatırlat-
maktadır. Hristiyan ve Müslümanların tarihsel düşmanlığı sürdürmeleri gerektiğine 
göndermede bulunmaktadır (s.26). Saracens	ile tekrar savaşmak gerektiğini belirten 
Tarrant, bu kutsal savaşın kaçınılmaz olduğuna gönderme yapmaktadır. 

Tarrant, aşırı genellemeci bir yaklaşımla tüm Avrupalı ve Hristiyanlar adına, onların 
haklarını Avrupalı olmayanlar ve Müslümanlardan savunuyormuş gibi bir kurguyla orta-
ya çıkmıştır. Oysa Avrupalı’ların tamamı aynı şekilde düşündüğünü varsaymak son derece 
yanlıştır. Örneğin, İskoçya’nın Glasgow kentinde yaşayan iki Müslüman mülteci, İngiltere 
Göçmenlik Bürosu tarafından verilen talimatla Ramazan Bayramı’nda sınır dışı edilmek 
üzere polis aracına bindirildi. Ancak mahalle sakinleri polis aracını ablukaya alıp, aracın 
altına yatıp bu iki kişinin götürülmesine izin vermedi. İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın kara-
rına, İskoç halkı uymadı. Neticede serbest bırakıldılar (Brooks, 2021, 13 Mayıs).

Terör manifestosunda Tarrant, din konusunda şu sonuca ulaşmaktadır:

Sarsılmaz	inanç,	kültür,	gelenek,	güven,	grubun	bireye	tercih	edil-
mesi,	yüksek	doğurganlık	oranıyla	düşmanlar	güçlü	topluluklar	oluş-

14 Eski Yunan mitolojisinde tanrılar birbirleriyle savaşırken, Doğu dinlerinde, özellikle semavi dinlerde 
tek tanrı inancı vardır, tanrı dünya menfaati için savaşa alet edilmez. Ahiret için tanrı adına savaş ya-
pılabilir.



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

473

turmaktadır.	Gerçek	şudur	ki,	Batı	tanrı	kavramını	öldürdü,	komünizm	
ve	faşizm	dışında	yerine	de	bir	şey	koymadı.	Bu	da	ne	ortak	inanç,	ne	
amaç,	ne	de	gelecek	vizyonu	olmayan	tüketici,	bencil	ve	boşvermiş	bir	
toplumla	sonuçlandı	(s.34). 

Bir ‘terörist’ için büyük bir tezat oluşturan, bilgece, erdemli ve sorumlu bu tavır bir 
terör manifestosu için son derece şaşırtıcıdır. Terör manifestosunda intikam yeminleri, 
kin, tahrik fikri yer alması gerekirken, terörü erdemle rasyonalize etmesi son derece 
anlamlıdır. 

2.3. Irkçılık

Terör manifestosunun hemen hemen tamamında katı ırkçı söylem hakimdir. Irk-
çılık konusu ten rengi, muhafazakarlık ve ideoloji ana temaları üzerinden işlenmiştir. 
Manifestoda bu konular toplamda 133 kez geçmiştir. 

Göçmen ve mültecilerin yüksek doğurganlıkla Avrupa’yı istilası nedeniyle geri 
gönderilmeleri veya yok edilmeleri, Avrupa kültürünün yok edilmesi, Avrupa nüfusu-
nun azalması, boşanmaların ve aile birliğinin artması gibi temel nedenlerle Avrupalı 
Anglo-Sakson, WASP olmayanların Avrupa’nın yabancıların eline geçmesi riski diğer 
ırklara karşı tavizsiz yaklaşımın nedenidir. 

2.4. Zenofobi 

Yabancı düşmanlığı veya korkusu olarak alınabilecek ‘zenofobi’ konusu, yabancı-
ların Avrupa’yı istilası, asimile edilemeyip kendi din ve kültürlerini yaşayan yabancılar 
sorunu ile başlamakta ve yabancı düşmanlığına varmaktadır. Bu soruna çözüm olarak 
da yabancıların sınır dışı edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Manifestoda en fazla üzerin-
de durulan zenofobi konusu toplamda 153 kez geçmektedir. 

Tarrant’a göre Avrupa’daki yabancılar pek çok problemin kaynağıdır. Tarrant, 
Avrupa’daki (tüm Batıyı kastediyor) yabancılar konusunda çok radikal ve provokatif 
‘çözümler’ üretmektedir (s.50): “Afrikalı,	Hintli,	Türk	her	ne	varsa	işgalciler	toprakları-
mızdan	temizlenmeli.	Nasıl	temizlendikleri	önemsizdir;	barışçıl,	zorla,	mutlu	bir	şekilde,	
şiddetle	veya	diplomatik	olarak.	Bu	müdahiller	geldikleri	yere	gönderilene	kadar,	Avru-
pa’nın	gerçek	egemenliğinden	söz	edemeyiz.”

Yabancı düşmanlığında Tarrant yabancılara karşı son derece tehditkâr, Avrupalı-
lara karşı da tahrikkârdır. Yabancılar tarafından Avrupalıların toprakları işgal edilerek 
Avrupalıların yok edilmeye çalışıldığını belirtmektedir. Bu işgalin de ‘silahsız işgalci-
ler’ (göçmenler, mülteciler) tarafından yapıldığını (s.43), Avrupa ruhunun kurtarılması 
için Avrupalıların uyanması gerektiğini söylemektedir. Bizi asıl tehdit edenler Avru-
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palılardır. Güçlü adam etnik olarak yerinden edilemez, kültürünü yerle bir ettirmez, 
halkının ölmesine izin vermez. Zayıf adam bu vaziyete neden oldu, güçlü adam da bunu 
düzeltmesi gerekir (s.29-30).

Yabancılar, beyaz	olmayan	pislikler tarafından gerçekleştirilen saldırı, sarkıntılık 
ve tecavüz gibi olaylara daha fazla izin verilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Tarrant, 
Wikipedia’da İngilizlere tecavüz olaylarının listesini referans vermektedir. Bu olaylar 
sadece İngiltere’de değil, Avustralya, Almanya, Finlandiya dahil Batı dünyasının tama-
mında süren tecavüzler Batı'daki ‘Çok kültürlülük’ ütopyasını bozmaktadır (s.32). Te-
röriste göre bunun çözümü tecavüzcüleri	öldürmek,	ailelerini	asmaktır.

Irklar, toplumların bir arada yaşamasında çeşitlilik olgusu bir zenginlik ve güç olarak 
sunuluyor ama aslında değil. Birlik, ortak hedefler, güven, gelenekler, ırksal milliyetçilik 
dayanıklılık sağlar. Gerisi hep slogandır. Çeşitlilik bir zayıflık, birlik bir güçtür (s.33).

Asimilasyon konusuna değinen Tarrant, ölmekte olan, çökmekte olan bir kültüre, 
(Batı kültürü) göçmenleri asimile etmeye çalışmanın gülünç olduğunu belirtmektedir. 
“Kim,	yaşlanan,	çürüyen	ve	dejenere	olan	bir	kültür	için;	kendi	sağlam,	baskın	ve	yükse-
len	kültürünü	bırakır?	Göçmenlerin	çoğu	kendi	 sağlıklı	kültürlerini	bırakmamaktadır.”	
Böylece, ‘öteki’lerin kültürünün ‘sağlıklı’ olduğunu kabul ederken, kendi kültürünün 
çürümeye başladığını da itiraf etmektedir (s.37).	Neticede, Avrupa’nın asimilasyon po-
litikalarının başarısız olduğunu ifade etmektedir. 

Eritme potası [Melting	Pot] konusuna da değinen Tarrant, eritme potasının hiçbir 
işe yaramayacağını belirtmektedir: 

‘Eritme	potası’	politikasındaki	iç	savaşla	ABD’nin	temel	amacı,	kü-
resel	güç	yapısını	ve	Batı’nın	eşitlikçi,	bireyci,	küreselci	egemen	kültü-
rünü	yıkıp	ortadan	kaldırmak	olmalıdır.	Özellikle	de	dünyada	en	uzun	
süre,	en	fazla	sadakatle	bağlanılan	‘bireycilik’	meselesine.	Birleşik	Dev-
letler	 tarihinin	hiçbir	 döneminde	olmadığı	 kadar,	 büyük	bir	 kargaşa	
içinde.	 Eyaletler	 birbirinden	 nefret	 ediyor,	 gırtlak	 gırtlağa	 sürtüşme	
ve	çatışma	var.	Sistem	ırksal,	sosyal,	kültürel,	dilsel	ve	sınıfsal	bölünme	
içindedir.	

Bu ifadelerde ABD’de bir çözülme ve dağılma sürecine girişi15 vurgulanıyor (s.69, 
71). Neticede de büyük bir iç savaş beklentisi ortaya çıkıyor: “Bu	arada,	10	bin	 ton-

15 Time Dergisi, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ı 2016’da yılın insanı seçmiş ve kapağında şunu 
yazmıştı: ‘Donald	Trump	-	President	of	the	Divided	States	of	America’	Amerika Birleşik Devletleri ye-
rine Amerika Bölünmüş Devletleri başlığını atarken, ABD’nin dağılma sürecinin başladığını vurgula-
mıştı. 



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

475

luk	demografik	değişim	kayası	her	zaman	ileriye	doğru	yuvarlanıyor,	ivme	kazanıyor	ve	
muhtemelen	yoluna	çıkan	her	şeyi	yok	ediyor.	Sonunda,	ABD’nin	beyaz	nüfusu	durumun	
vahametini	anladığında,	iç	savaş	patlayacaktır	(s.69)”

Afrika’dan ve yoksul ülkelerden getirilen insanların ABD’nin kurulup geliştirilme-
sinde ve bugünlere gelmesinde en büyük paya sahip olduğunu (Sinclair, 1999) göz ardı 
eden Tarrant, ne şekilde olursa olsun, beyazların haricinde, ötekilere hayat hakkı tanı-
mamaktadır. 

Anti-beyazlar	(Avrupalı olmayanlar) için kazanç yok diyen Tarrant, ceplerini dol-
durmak uğruna etnik yer değiştirmeye neden olan ekonomik elitler yaptıklarında ce-
zasız kalıyorlar. Bunun neticesinde de Avrupalı olmayanlar istila ediyor. “Bu	hırs	dolu	
piçler,	kendi	zenginlikleri	ve	güçleri	artsın	diye,	kendi	halkımızın	yerine	bu	geri	zekalı,	
dağınık,	pasaklı	kitleleri	koyuyor	(s.48)”	Soruna çözüm olarak,	anti-beyaz	CEO’ların	öl-
dürülmesini	salık vermektedir. 

Avrupa’nın başlıca düşmanlarından bahseden Tarrant, en önemli düşman olarak 
Müslümanlar ve Doğu toplumlarını görmektedir. Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan, 
Angela Merkel, Sadık Han gibi isimlerden de terör manifestosunda bahsederek, Erdo-
ğan, “...en	büyük	İslami	grupların	lideri,	Avrupa’daki	etnik	askerleriyle	savaş	tanrısı	ve	en	
eski	düşmanımızdır. Erdoğan’ın	ölümü,	Avrupa’da	Türk	işgalcilerin	elini	zayıflatacaktır.” 
Angela Merkel ise anti-beyaz, anti-Alman ne varsa Merkel onun anasıdır, demiştir. Tar-
rant’a göre bu iki sorun çözüldükten sonra, NATO’yu zayıflatan başlıca düşman Rus-
ya kalmaktadır. Tarrant’ın çözüm önerisi şudur: “Merkel’i	öldür,	Erdoğan’ı	öldür,	Sadık	
Han’ı	öldür!	(s.39)” Neticede Tarrant, yabancılar karşısında Batılıların varacağı noktayı 
şöyle açıklamaktadır: Bu gidişatta, Batılı adamın radikalleşmesi kaçınılamazdır, önle-
nemez.

2.4. Türkofobi

Terör saldırısı ile Türklerin hiçbir ilgisinin bulunmamasına rağmen, kadim düş-
man olarak Türkler, Türkiye ve ‘Türklerin lideri Erdoğan’ konusu 8 kez işlenmiştir. Er-
ken dönem oryantalist çalışmalarda Müslüman eşittir Arap olarak düşünülürdü. İstan-
bul’un fethinden sonra, Müslüman eşittir Türk, Türk eşittir Müslüman’a dönüşmüştür. 
Bu yüzden Batı'da etnik Türk olmak dini Müslüman olmakla eşitlenmiştir. “Tarrant’ın	
Osmanlı	düşmanlığı	aslında	 ırk	değil	din	temelli	bir	düşmanlıktan	kaynaklanmaktadır	
(Varol, 2020: 154)”

Tarrant manifestosunda doğrudan Türklere seslenmiştir. “Kendi	 topraklarınızda	
barış	içinde	yaşayabilirsiniz.	Ama	Bosphorus’un	batısına,	Avrupa’nın	herhangi	bir	yerin-
de	yaşamaya	yönelirseniz,	sizi	öldürürüz” (burada çoğul konuşuyor ama başka kimle-
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ri kastettiği belli değil) “Ayasofya	minarelerinden	kurtulacak,	Constantinople	ise	daha	
önce	olduğu,	 olması	 gerektiği	 gibi	Hristiyan	olacak.	Henüz	 şansınız	 varken	kendi	 top-
raklarınıza	dönünüz.”	(son	uyarı) Türkleri doğrudan öldürmekle tehdit eden terörist, 
kendine göre sert uyarılarda bulunmaktadır. 

Manifestoda hem Bosphorus	hem de Constantinople	adlarının kullanmasının amacı 
İstanbul’un hem coğrafi (dolayısıyla jeopolitik ve stratejik olarak) hem de tarihi ve dini 
(teopolitik) olarak her iki yönüne de göndermede bulunmasıdır. 

2.6. Nefret Söylemi

Nefret söylemi, belirli bir dini, etnik, kültürel topluluk hakkında ön yargılı yakla-
şımla karşıt pozisyon alan, hedef toplumu aşağılayıcı, küçük düşürücü, onur kırıcı ifade 
ve davranışları kapsayan kısaca karşıdakine karşı nefreti yansıtan dildir. Nefret söyle-
minin amacı, karşıdakini korkutmak, sindirmek, kışkırtıp başkasıyla çatıştırmak gibi 
çok çeşitli sonuçlara ulaşmayı içerebilir. Nefret söylemi belirli bir toplumu marjinalleş-
tirip toplumun gözünden düşürmek, dışlanmasını sağlamak amaçlarını taşıyabilir. Nef-
ret söylemi toplumda ayrışmaya, dışlanan insanların marjinalleşip aidiyet duygusunu 
kaybetmesine neden olur (Young ve Caine, 2020: 4-7). 

Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyada, her geçen yıl nefret söylemi artarken, nefret 
söyleminin tanımı konusunda bir oydaşım yoktur. Bunun da ötesinde genel olarak tüm 
dünyadaki nefret söylemi yasalarına baktığınızda, somut olarak neyin nefret söylemi 
ve nefret suçu oluşturduğu konusunda da bir tutarlılık yoktur (Malik, 2014: 81). 

Hindistan Yargıtayı Mart 2014’teki Sangathan	v.	Union	of	India davasında nefret 
söyleminin son derece tehlikeli sonuçları konusunda uyarı niteliğinde bir sonuç or-
taya çıkarmıştır: “Nefret	söylemi,	daha	sonra,	savunmasız	kişilere	yönelik	ayrımcılığa,	
dışlanmaya,	sürgüne,	sınır	dışı	etmeye,	şiddete	ve	en	uç	durumlarda	soykırıma	kadar	
uzanan	geniş	kapsamlı	saldırılar	için	zemin	hazırlar	(Benesch 2014: 19-21)” Nefret 
mesajları, nispeten zararsız olan karalamalar ve iftiralardan, şiddete, terör saldırıla-
rına ve hatta soykırıma doğrudan tahrike kadar uzanmaktadır (Neshkovska ve Traj-
kova 2017: 72).

Bir ifadenin ‘nefret söylemi’ kapsamında olup olmadığına, nefret ifadesine ma-
ruz kalanın rahatsız olması, öfkelenmesi, iç dünyasında yaralayıcı seviyede bir üzüntü 
oluşması durumu belirleyicidir. Nefret söylemi ile ifade özgürlüğü arasındaki sınırlar 
kimi zaman değişken, kimi zaman da belirsizdir. Nefret söylemi sonucunda ortaya çı-
kan ihtilaflarda, nefret söyleminin maskesi olarak ifade özgürlüğünün istismarı söz ko-
nusudur. Bu istismarda, aradaki sınırların belirsizliği de önemli bir role sahiptir. 
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Terör manifestosunun hemen hemen tamamında nefret söylemi yer almaktadır. 
Chrischurch cami saldırısı niteliği itibarıyla bir nefret suçudur. Terör eylemi nefret 
suçu içerirken, önceden planlanmış, ayrıntılı çalışılarak hazırlanmış terör manifestosu 
da nefret söylemi içermektedir. 

Terör manifestosunda genel olarak Avrupalı olmayan yabancılar, özelde de Müslü-
manlar, Türkler, beyaz tenli olmayanlara karşı büyük bir nefret söz konusudur. Zaten 
bu nefret, nefret suçunu doğurmuştur. Tipik nefret ifadeleri şunlardır: İşgalciler, pislik-
ler, kahrolası, canavar, engerek yılanı, düşman, hain... Bu ifadeler yabancılara, Müslü-
manlara, Araplara ve diğer Avrupalı olmayan insanlara karşı nefret söyleminin somut 
göstergeleri olmuştur. 

3. Bulgular ve Yorum

Terör manifestosunda en çok üzerinde durulan konunun zenofobi konusu olduğu 
tespit edilmiştir. Nüfus artışı, çevre, yer değiştirme gibi genel sorunlar ikinci sırada yer 
almıştır. Şiddet yoluyla çözüme ulaştırılması hedeflenen ırkçılık konusu ise üçüncü sıra-
da bulunmaktadır. Tarihi kökenleriyle detaylı işlenen İslamofobi konusu en büyük tehdit 
olarak görülürken bahsi daha az geçmiştir. Liderine ölüm tehdidi içeren, NATO’dan çıka-
rılması gereken Türklük ve Türkiye konusu da terör manifestosunda yer bulmuştur. 

Terör manifestosunda terörist şunları yapmaktadır. 1. Tarih bilgisiyle, mevcut du-
rum analizi ve gelecek öngörüsü ile Avrupa açısından tehdit oluşturan durumları anlat-
maktadır. 2. Avrupalılara seslenip onları uyarmaktadır (aslında provoke etmektedir). 
3. Diğer Doğu toplumlarını, özellikle de Müslüman ve Türk olanları uyarmaktadır. (as-
lında açıkça tehdit etmektedir) Hem Batılılara hem de Doğululara seslenirken, ikna ve 
inandırıcılık açısından teknik ve tarihi bilgilere de göndermede bulunmaktadır.

Tarrant, ‘sorun’a şiddet odaklı ‘militarist çözüm’ ile doğrudan askerlere seslenip, 
askeri göreve davet etmektedir. Avrupalılığı kurtarmak için gerekirse canını ortaya koy-
maları gerektiğini belirtmektedir. Dünya liderlerinden özellikle yönetilemediği için ‘is-
tenmeyenler’ de Tarrant’ın hedefleri arasında yer almaktadır: Terör manifestosunda Er-
doğan, Merkel ve Sadık Han’a ölüm fermanı yazmıştır. Neticede Tarrant, politik ve askeri 
kurumlar başta olmak üzere, hukuk, eğitim, ekonomi ve diğer alanlardaki bütün kurum-
ları, Avrupa ve dünya çapında bu gidişata dur demek üzere göreve çağırmaktadır (s.44).

Tarrant manifestosunda gençlere de özel bir yer ayırmıştır. Mizah ve meme16lerin 
kullanılması gerektiğini (s.45), dolayısıyla bu iş gençlerin ilgi alanındaki dijital ve sos-

16 Sosyal çevre veya sosyal medya üzerinden bireyden diğerine etkileşim ve taklit yoluyla yayılan, özel-
likle çocukları, gençleri ve kolay etkilenen kitlelerce benimsenen fikir veya davranış sisteminin bir 
ögesi. Değiştirilip ters yüz edilen, mizah, ilginç fikir veya deyiş türündeki popüler ifadeler.
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yal medya üzerinden gerçekleşeceği için bu medyanın etkin kullanımını salık vermek-
tedir. Geleneksel ve özellikle sosyal medyada yayılan meme’lerin %90’ı göçmenleri ve 
ötekileri insanlıktan çıkaran, ırkçı söylem çerçevesindedir (Davey ve Ebner: 26). 

Tarrant’a göre Avrupalılar için bir numaralı mesele, doğum oranlarının yer değiş-
tirmesidir. Geleneksel aile yapısı çökmüştür. Aile müessesesinin kurtarılması gerek-
mektedir. Avrupalılar, yıkıcı etkileri olan hazcılık, boş vermişlik ve bireycilik felaketin-
den kurtulmak zorundadır. 

Tarrant, Batılı insanlara seslenerek, bu	 kaçınılmaz	 savaştan	 geri	 duramazsınız.	
Siz	 kendiniz	 için	 savaşmak	 istemezken,	 başkalarının	 sizin	 için	 savaşmasını	 beklemeyi-
niz.	Kaçmayı	bırak,	savaş	(46) diyerek vatandaşları da yabancılar ve göçmenlere karşı 
savaşmaya çağırmaktadır. Bu savaşın silahlı olması şart değildir, diğer tüm yollardan 
topyekün savaş haline girilmesini istemektedir. 

Tarrant’ın savaş çağrısının emir kipinde, somut, kesin tarzı da Uncle	Sam’in, I. Dün-
ya Savaşı sırasında (1917) orduya katılmak üzere, sivillere yaptığı çağrıda kullanılan 
ünlü propaganda posteri I WANT YOU FOR U.S. ARMY tarzıyla örtüşmektedir. Gözünün 
içine bakarak son çare, son çağrı şeklindeki SEN	(YOU)	haydi	göreve	(s.51)!	demektedir.

Tarrant, Avrupalıları Müslüman, mülteci ve göçmenlere karşı provoke etmeye ça-
lışmaktadır (s.66): 

Size	 ait	 olmasa	 da	 her	 türlü	 radikal	 olayı	 destekleyin,	 kamusal	
alanlarda	 propagandasını	 yapın.	 Çatışmanın	 fitilini	 ateşleyin.	 Kamu	
parklarının	yakınına	şeriat	kanunu	çağrısı	yapan	afişler17	asın,	ertesi	
hafta	(şeriat	afişlerinin	üzerine)	tüm	göçmenlerin	sınır	dışı	edilmesi-
ni	 isteyen	afişler	asın.	Kriz	büyüyünceye	kadar	kamusal	yaşamın	her	
alanında	 tekrarlayın.	 İstikrarı	 boz	 ve	 tekrar	 kontrolü	 ele	 al.	 Radikal	
bir	 şekilde	 toplumu	kökten	değiştirmek	 istiyorsak,	 toplumu	mümkün	
olduğunca	radikalleştirmemiz	gerekir.	Değişimden	korkmayın,	biz	de-
ğişimiz	(s.66).

Terör manifestosunda yer alan, Tarrant’ın bu açık provokasyonunda, Gezi Parkı 
olaylarında arka planda eğitim ve destek sağladığı tartışılan, sosyal medyayı da çok 

17 Toplumun çok hassas olduğu dini değerleri üzerinden provoke etmek, toplumsal hareketlenme ve iç 
çatışma için çok etkili bir durum oluşturmaktadır. Örneğin Ocak 2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne 
rektör ataması nedeniyle çıkartılan olaylarda Boğazici öğrencisi olduğunu iddia eden şahıslar tarafın-
dan yere konan (LGBT renkleriyle çevrelenmiş) Kâbe fotoğrafı, inanç konusu üzerinden provokatif bir 
eylem olmuştu.
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etkin kullanan (#OCCUPYTURKEY) ve hızlı bir örgütlenme imkânı sağlayan OTPOR18 
CANVAS modelinin kullanıldığı anlaşılmıştır. 

Pek çok ülkede halk ayaklanmalarını teknik, taktik destek ve eğitim veren bu ör-
gütün Canvas	Core	Curriculum:	A	Guide	to	Effective	Nonviolent	Struggle	Students	Book 
başlıklı eğitim kitabında verilen eğitim ve taktikler, burada incelenen The	Great	Repla-
cement başlıklı terör manifestosundaki provokatif içerikle örtüşmektedir. Örneğin, afiş 
ve posterlerin kamusal alanlarda yaygın kullanılması, fotoğraf, video ve diğer görsel-
lerin geleneksel ve dijital medyada yoğun kullanılması, müzik ve şarkı sözlerinin yay-
gın olarak kullanılması tüm yayınlarda sıkılmış yumruk gibi sembol ve işaretlerin yer 
alması (Popovic, 2007: 122-123, 280-281) gibi pek çok konuda eşleşmektedir. 

Tanrı	hepinizi	kutsasın,	Valhalla’da görüşmek üzere elveda sözleriyle terör mani-
festosunu bitiren Tarrant’ın Tanrıya inandığı ve İskandinav mitolojisinde Valhalla adıy-
la bilinen kahramanca savaşıp ölen savaşçıların gönderildiği büyük bir salon, bir tür 
cennet olan yere gideceğine inanmaktadır. Bu inanç, sadece vatan savunması için çar-
pışan asker ve sivillerin değil, teröristlerin de saldırı motivasyonu için Slavoj Zizek’in 
dediği gibi din	veya	etnik	aidiyet	gibi	bir	kutsal	davaya	(2018:126), birtakım inanç ve 
değerlere ihtiyacı olduğunu göstermektedir. 

4. Öneriler

Nefret söylemi haber metni, web içeriği ve diğer alanlarda büyük bilgi yığınları 
içinde yer alabilir. Bu bilgi yığınlarının manuel olarak incelenmesi zaman ve imkân ola-
rak mümkün olmayabilir. O yüzden özel algoritmayla büyük	veri [big	data] içinden İs-
lamofobya, ırkçılık vb. konularda özel inceleme yapabilen bilgisayar teknolojilerinden 
yararlanılması gerekmektedir. Örneğin, Hatebase (https://hatebase.org) gibi çevrim 
içi olarak veya özel yazılımları yardımıyla çalışan, nefret söylemi içeriğini tespit eden 
analiz uygulamalarının geliştirilmesi ve etkin olarak kullanılması gereklidir. Bilgi gü-
venliği, güvenilirliği, kontrol edilebilirliği ve özel koşullara göre geçerliliği açısından, 
Türkçe dilinde de hizmet verecek yerli yazılımların geliştirilmesi de zaruridir.

İslamofobi ve nefret söylemi ile mücadele edebilmek gerekmektedir. Bunun için 
dezenformasyon, manipülasyon ve diğer kirli bilgi türleri ile hem medya üzerinden 
hem de hukuki olarak mücadele edilmesi gerekmektedir. Gerçeğin ortaya çıkması ve 
adalet sağlanmasında hukuk sistemi; doğru bilginin yayılması ve yanlış bilgilendirme 
ile mücadele için de kamu ve özel yayıncılık birimlerine önemli görevler düşmekte-
dir. 

18 ‘Otpor’ Sırpça’da ‘diren’ anlamına gelmektedir.
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İslamofobik yaklaşımların hem monitör edilmesi hem de servis edilmesi amacıyla 
Anadolu Ajansı İslamofobi İzleme Birimi oluşturmak üzere önemli bir adım atmıştır. 
Yapılan çalışmaların çıktısı olarak İslamofobi Haber Paketi oluşturup tüm aboneleri-
ne ulaştırma hedefi ortaya koymuştur. Bu örnek çalışmanın kamu ve özel diğer haber 
ajansları ve medya kuruluşları tarafından da yapılması gereklidir. Bu araştırmaya konu 
olan alanlarda mağdurun medyada kendisinin doğru temsilini yapabilmesinin sağlan-
ması ve görünürlük için film, dizi ve belgesel türünde yapımların hazırlanması ve bu 
alanın özel olarak desteklenmesi gerekmektedir.

5. Sonuç

Yeni Zelanda Christchurch cami saldırıyla ortaya çıkan terör manifestosuyla bir 
terör eyleminin düşünsel zemini ortaya konmuştur. Avrupa merkezci, yabancı karşıtı 
ve Müslüman karşıtı bakış açısıyla kin ve nefretin belirli bir noktadan sonra masum 
insanların hedef alınmasıyla şiddetin hangi boyutlara ulaşabileceğinin bir örneği ol-
muştur. 

Planlı, kasıtlı ve büyük boyutlu böyle bir eylemin yapılması için teröristin eğitil-
mesi gerekir. Eğitim ana kucağında, ailede başlar, formal eğitimle devam eder, informal 
öğrenme yoluyla hayat boyu devam eder. Ailede sevilen, nötr kalınan ve nefret edilen 
şeyler, konular çocukların olumlu veya olumsuz yönde gelişimlerinde etkilidir. Formal 
eğitim sisteminin din, tarih, antropoloji gibi konularda ayrıştırıcı değil, uzlaştırıcı dü-
şünüşü geliştirmeye dönük eğitim vermesi hayati öneme sahiptir. 

Başat informal öğrenme aracı olan medyanın dini, etnik, coğrafi ve kültürel alan-
larda bireyleri ayrışma ve karşıt pozisyon alma yönünde değil, birleştirici ve farklı-
lıklara karşı saygılı düşünüş yapısına sahip olmak üzere informal eğitim vermesi çok 
önemlidir.

Terör eylemlerinin tekerrür etmemesi için yaşanan felaketlerin iyi incelenmesi, 
ders çıkarılması, eğitim, inanç ve diğer konularda proaktif çalışmaların yapılması 21. 
yüzyıl buhranlarının çözümünde çok önemli hale gelmiştir.  
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Discussing Islamophobia with a Focus on Nation Reputation 
and Nation Image

Mehmet Salih GÜRAN1 / Sibel YILDIZ2

Introduction

Islamophobia is essentially a field of image communication. To understand the 
fundaments of image communication at international level, we must look to the his-
torical power relations between civilizations. Throughout human history, nations and 
civilizations have found it convenient to reference neighbouring realms, as presumed 
antagonists, as binary opposites, to define their collective identity as social-cognitive 
representation of their mythical aspirations. As long as this antagonism consisted a 
red line along cultural-geographical borders between worlds that ultimately could be 
defended from either side, like the Mediterranean Sea had done arguably for millennia, 
it was not a global problem.

The age of modernism transformed traditional class-based militaristic roles and 
values into ideologies of national power and hubris and the onset of industrialization 
produced power asymmetries between Europe and all “others” that provoked their 
armies to trespass all geographical-historical borders even further than Rome did. Al-
though this overflow of militarist masculine power had to be justified and rationalized 
morally with a pretext of civilizing mission, the imperial age of militarist nationalism 
demanded inferior vassal nations to conquer and to subdue. During the age of milita-
rist Empires, any pretext would do for invading, disrupting native entities, dictating 
conditions that were detrimental for the natives etc. After a century of domination, 
what was established as civilization in these geographies?

Islamophobia as a political-cultural conception is largely the product in the public 
imagination of the perceiver societies and thus, largely affected by the internal public 
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imagination dynamics of these societies that have their own roots in their social, ide-
ological, cultural, economic etc. grievances of the times for the masses that seek rem-
edies by otherization, victimization and vilification fantasies. More, these emotional 
mass processes offer a serious potential for abuse in domestic populist politics and 
have actually been used as rationalizations of war mongering and nation destruction 
and roll-back of whole regions and generations. 

And most importantly, the communication implies that these perceiving countries 
also have control and command on the communication process as a bloc that is also be-
yond comparison with these of the so-called Islamic countries. Hence, these massively 
asymmetric conditions should imply that Islamophobia is the accumulation of largely 
introvert processes with a strong immunity to outside input. But complex communi-
cation systems and regimes use the raw material of “the world of actors” as input and 
feedback for the social construction of an outside world and are thus are defined as 
two-sided albeit asymmetric communication processes. This in turn, makes for a very 
important opening for representing and maintaining their “own” window throughout 
times, if understood and addressed by the public diplomacy of these nations properly, 
effectively but also realistically. Yet, there can be contended that such a representation 
precludes a formation of a self-image beyond wishful thinking that would satisfy wide 
domestic publics beyond groups and classes with enthusiasm for improvement poten-
tial in many dimensions.  

Image

Although there is not generally accepted definition of image, it is proposed as the 
perception of thoughts and impressions related to an object, person, entity or country/
nation. As it’s simplest, image is the short term or long term perception of the symbol 
for all values owned by a person, entity, object, situation or nation (Gültekin, 2005:127, 
Peltekoğlu, 2012: 572). The globalization of the image by technological closeness in-
creased the importance of the image. With increasing image, image makers and the 
image creator, established the marketing of the image as a sector (Fidan, 2013:64). 
While the image can be assessed, it changes according the cognitive processes of the 
perceiving individual and this consists a major challenge in the truth and false levels 
of the image (Aşlama, 2015: 91). According to Dobni and Zinkhan (1990: 1-2), while 
the image relates to physical and psychological features, it expresses the total feelings, 
thoughts and attitudes a public has about a product, entity or organization. Individual 
image perceptions can change with time.



Discussing Islamophobia with a Focus on Nation Reputation and Nation Image

484

Lalancette proposes a three pronged fundamental logic for image building:

1. An inclination towards the product, country or person,

2. Effects related to actions of the product, country or person,

3. Logical relations to logos and strategies.

Building an image involves the continuous competition of rival images. The main 
objective for forming a leading image is maintaining, concretizing, strengthen the posi-
tive image in the minds of the constituents of a public and thus influencing the decision 
process (2018: 3-5). While there are various image kinds defined, Gezer (2004: 39-42) 
classified them as; Umbrella image, entity image, product image, brand image, the per-
ceived image, foreign image, transferred image, present image, desired image, positive 
and negative image, individual image and country image.

Nation Image

Nation image can be considered as the aura that is directly related to all outcomes 
of the existence of the country. Personal attitudes to a country or their attitudes to-
wards products of the country can change in relation to the image of the country. A 
positive image invokes a positive attitude in that individual (Srikatanyoo, Gnoth, 2002: 
2-3). Similarly, Han states that the country image represents the characteristics of the 
source country like brand images do. This means that the product in the market should 
not be thought apart from the country of origin (1989: 223). In short, all tangible and 
intangible values form the constituents of the country image (Martin, Eroğlu, 1993: 
201).  

Table 1. The Dimensions of the Country Image

Dimension Definition

Economic Conditions Financial health and progress

Conflict Relations with other countries

Political Structure Policies guiding marketing decisions and authorization forms

Vocational Training Level of vocational training for the employees

Work culture Attitude, values and beliefs of the workforce towards the work

Environment Concern and effort for saving the environment

Labor Working conditions

Source: Allred, Lala, Chakraborty, 2008: 54
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Allred and friends state that country image is the impression or perception that 
organizations and consumers have about a country. This impression or perception 
depends on the economic situation, political system, and culture, conflicts with oth-
er countries, working conditions and the stance in environmental issues (Allred and 
friends, 2008: 54).

Anholt (2006) analyzed the relatively bad image of Turkey that listed 35th in The 
Nation Brand Index 2005: 

• Lack of knowledge… fills in all the bad possibilities in the minds of the people.

• That Turks are ignorant, lazy, poor, radical Islamist, mad, barbarian and dan-
gerous.

• Turkey enters mostly into the world news through negative news –like terror 
and health problems.

• No positive image that can counterbalance these negative news.

• Turkey’s tourism, nature, history images are not linked with the general im-
age of today’s Turkey.   

Individuals act according their thoughts about the world, not according the real-
ities of the world. Of course, inconsistencies between the image and the realities can 
cause frustration and necessitate a revision of the image to be more conform with ac-
tuality. But even when the image is far from the reality, it is always the image that influ-
ences the behavior (Boulding, 1959: 2)

Reputation

Reputation is being trusted. As with people, trust empowers firms and countries 
as well. However, this is a vulnerable balance since trust requires a long time to fos-
ter, yet it can be lost quickly by the risk of mistake and deception. Thus, reputation is 
very hard to obtain and very easy to lose (Aşlama, 2015: 85). Ural states that a pow-
erful and positive reputation can only be obtained by active public relation efforts 
(2002: 85, 86), because organizations have to pursue and maintain good relation-
ships with their publics. A powerful reputation is critical for long term success in all 
organizations. Particularly during crises, a good name can be the most valuable asset 
for organizations. Under competition, the lack of a good reputation, affects prefer-
ences negatively. 
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Table 2. Dimensions of Country Reputation

Dimension Definition

Emotional Appeal How much the country is liked, appreciated and respected.

Financial Appeal
Competitiveness of the country, profitability, growth expectations 
and perceptions of investment risks.

Leadership Appeal
How good leadership the country showed and promoted an attrac-
tive vision 

Cultural Appeal How good does the country saves it’s cultural and historical values.

Global Appeal
A high standard perception in the relations with the global commu-
nity, good causes and environmental values.

Political Appeal
Perceptions related to the political status of the country like domes-
tic relations, understanding of democracy and stability of political 
environment.

Source: Yang, Shin, Lee, Wrigley, 2008: 424-425.

Global reputation has also been related to future institutional performance crite-
ria (Cordeiro, Schwalbach, 2000:4). There are differences between the image and the 
reputation of a country. To claim international reputation, a county has to possess eight 
defining features (Gültekin, 2005: 129-130):

• Has to be influential on the actions of other nations.

• Should be able to influence international public opinion in matters of the glob-
al agenda. 

• Should have importance in geo-strategical means.

• Should have active leaders. 

• Should present considerable achievements in culture, arts and sport.

• Has to host important international organizations.

• Should possess the human factor that could be able to lead the future of the 
country and also the World. 

• Should be in continuous communication with the international civil society. 
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The Approach for Soft Power and Public Diplomacy

Vuving sees public diplomacy as overwhelming influence that leaves not much 
space to speak for these subjected to it. Thus, soft power means “make others want 
and accept what you want them to want” (2009:6). The concept of soft power that con-
stitutes the base of public diplomacy requires on a potential for the formation of the 
thoughts of others using the fundamentals of daily democratic policies. It is called soft 
power because it’s main aim is to persuade people without the use of explicit power 
Nye, 2008: 95. 

With respect to the targeted political objectives, soft power can be divided into 5 
categories: 

• For projecting a peaceful and appealing image of the country in order to main-
tain suitable external security environment. 

• For obtaining the support of other nations for external security politics.

• For manipulating the thinking ways and choices of other countries

• For sustaining unity of a community or a community of nations.

• For increasing the approval rates of a leader or increasing the local support 
for a government. (Lee, 1994: 4).

Cull (2009: 27) states that even well planned strategies of a country will have not 
an increasing effect on the nation’s soft power, as long as they are not introduced or 
coordinated by public diplomacy. Accordingly, the most important link between the 
public diplomacy structures is the one that transforms a preposition to an interna-
tional policy and enables the discussion of the effects of the decisions of an actor on 
international politics.  

According to Brand	 Finance	 (2020), public diplomacy efforts in the soft power 
field cannot considered independent from developmental plans and marketing strate-
gies for a nation brand.  Successful nation brandings can help build a better and lasting 
image among the international community and by so, it can help to increase the soft 
power of a country.
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Table 3. Brand Finance Global Soft Power List 2020

1
United 

States of 
America

11 Italy 21 Finland 31 Qatar 41 Indonesia 51 Peru

2 Germany 12
The Nether-

lands
22

New Zea-
land

32 Thailand 42 Philippines 52 Romania

3 Britain 13 Australia 23 Austria 33 Malaysia 43 Croatia 53 Pakistan

4 Japan 14 South Korea 24 Ireland 34 Greece 44 Chile 54 Algeria

5 China 15 Denmark 25 İsrael 35 Poland 45 Hungary 55 Venezuela

6 France 16 Spain 26
Saudi 

Arabia
36

South 
Africa

46 Ukraine 56 Nigeria

7 Canada 17 Norway 27 India 37 Mexica 47 Estonia 57 Bangladesh

8 Swiss 18
United Arab 

Emirates
28 Portugal 38 Egypt 48 Iran 58 Kazakhstan

9 Sweden 19 Belgium 29 Brazil 39
 Czech 

Republic
49 Colombia 59 Iraq

10 Russia 20 Singapore 30 Turkey 40 Argentine 50 Vietnam 60 Myanmar

Source: Brand Finance “Nation Brand 2020”

With their soft power research on 60 nations, the counseling firm Brand	Finance	
(2020), measured the administrational, trade, international relations, culture and her-
itage, media and communication, education, science and human values. By comparing 
and evaluation of the above mentioned factors, the research aims to determine the 
contributions of soft power and public diplomacy approach on the branding of nations. 

Nation Branding

First introduced by Simon Anholt in 1996, the concept of nation branding forms 
the fundament of origin country and public diplomacy approaches. The approach aims 
to establish an integrated and unified field of action for strategic planning and as so, 
the concept of nation branding is still at it’s first developmental phase (Szondi, 2008: 
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11) which causes confusions in relations with marketing, international relations, pub-
lic diplomacy and branding which form together the base of the integrated approach, 
but should not be fragmented (Ali and Rehman, 2015: 36).  

Dinnie (2008), states that nation branding is the unique, multifaceted mix of all 
the factors that give a nation it’s cultural differences for the perception of the intend-
ed public. As the most simple definition, the nation brand concept is the utilization of 
brand strategies that had been used for the planning of product and service brands 
for a country and it’s values. It requires successful positive social-cultural transforma-
tions of the country which increases it’s importance as an approach (Jansen, 2008: 12). 
Globalization developments increase the importance of nation brands. While brand 
theory gives insight into the life of images, their assessment, study and monitoring, as 
a marketing approach it is not a suitable method for changing images. Images change 
really when the problems are addressed by good administration, wise investment, in-
novative thinking, and support of the whole society (Anholt, 2011:61). However, as an 
integrated approach born of globalism, nation branding emphasizes the positive inter-
actional capabilities of a nation with other nations; it proposes the development of an 
integrated and sustainable brand architecture that has enlivening effects on other na-
tions too (Mihailovich, 2006: 230). On the other hand, it is also an approach that aims 
to enforce the importance of the nation, in a world where borders are transcended by 
various means (Aronczyk, 2013: 1).       

Volcic and Andrejevic (2011:6) make the interesting statement that the main aim 
of nation branding is the promotion of the nation’s politics to other nations. They main-
tain that in the uncertainties of a continuously competitive global market, the real func-
tion of nation branding is the brand promise that a nation makes for itself. However, 
controlling this continuity requires a living brand to begin with. The life of the nation 
brand is only possible with the full engagement of citizens for their nation.

Comparing nations for various criteria will always be a controversial endeavor, 
even more than apples to oranges, but in a global world, the bet is nonetheless valid 
in many aspects. However, any listing will require added explanations that are implied 
but not elaborated in the comparison. Nation names relate to a patchwork of news 
induced images, not a real living human society. That is the “othering” dark function of 
image communications.  
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Table 4. Brand Country Index 2019-2020

COUNTRY 2019 2020 
2020 World Bank Gross National 

Produce Listing
Turkey 40 51 19
Egypt 53 54 40
Malaysia 45 30 36
Oman 31 25 69
United Arab Emirates 16 9 29
Kuwait 28 27 58
Qatar 26 18 53
Saudi Arabia 21 28 18
Algeria 60 34 55
Kazakhstan 59 49 54
Bangladesh 71 50 41
Indonesia 56 52 16
Iran 72 69 28
Nigeria 68 61 26
Morocco 66 64 59
Pakistan 73 74 43
Iraq 75 75 49

Source: FutureBrand “Country Index 2020”

As an example, The Good Country organization aims to study the global contribu-
tions that nations make to the life outside their borders. Good Country tries to measure 
the contributions of nations in science, technology, climate, global peace, culture, world 
order and those what they take away (www.goodcountry.org). The countries with the 
lowest numbers in gross produce should be listed in a list of the nations with the least 
burden on the environment, with the smallest carbon footprint, the most vegetarian 
etc. Yet, there are other countries whose productive lifestyle actions deprive whole 
nations of their livelihood, their homes, and their future which should also be listed in 
alternative comparisons. The Good Country index tries to start the debate by allowing 
4 versions of their index which can change the rankings considerably. As an example, 
the Unites States of America is listed in the version 1.4 of 2021 as 48th in global con-
tribution to science and technology, 45th in global contribution to culture, 108th global 
contribution to international peace and security,  25th in global contribution to world 
order, 82nd among 149 countries in global contribution to planet and climate etc..  
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Table 5. Nations with Muslim majorities in relation to their contributions to the world
The Good Country index 2020

Country
General 
listing

Science 
and Tech-

nology
Culture

Global 
Peace and 
Security

World 
Order

Planet 
and Cli-

mate

Prospe-
rity and 
Equality

Health 
and Well-

being

Turkey 56 51 100 100 36 39 79 63

Libya 149 132 148 145 84 149 144 133

Iran 137 73 145 142 76 128 140 83

Saudi Arabia 121 88 142 139 115 146 77 22

Malaysia 52 42 59 56 72 138 16 50

Algeria 122 102 111 69 65 137 146 109

Yemen 148 97 149 148 135 144 134 90

Pakistan 98 91 137 107 104 51 133 33

Morocco 58 40 74 59 103 78 44 77

Tunis 77 60 84 17 83 134 73 120

United Arab 
Emirates 

51 80 76 95 53 106 6 10

Kuwait 89 135 96 119 79 136 20 21

Lebanon 86 64 1 147 66 142 40 67

Jordan 85 58 99 83 77 133 74 71

Egypt 96 49 127 36 110 148 120 57

Cyprus 12 29 40 39 10 15 7 45

Azerbaidjan 113 81 88 105 122 86 69 139

Iraq 145 138 139 149 101 96 145 87

Source: www.goodcountry.org

Institute for Economics and Peace IEP

On the other hand, IEP states to aim a change in the values in the global thinking 
about peace by developing global and national indexes about the economic cost of vi-
olence, analyzing risks and vulnerabilities at country level. The results are generally 
used by governments, academic institutions, Think-tanks, NGO’s, and international 
institutions like the OECD, World Bank, The British Commonwealth Secretariat, The 
United Nations (www.economicsandpeace.org).
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Table 6. Listing of Countries with Muslim population majorities in relation to Peace, Environmental 
Threats, Terrorism and The Economic Cost of Violence. 2020

Country
Global Pea-

ce rank

Ecological Thre-
at degree

(0-6)

Global Terro-
rism rank

Economic Cost of Violence 

(ratio to Gross National 
Produce)

Afghanistan 163 6 1 % 50
Syria 162 4 4 % 59
Turkey 150 2 18 % 8
Iraq 162 4 2 % 26
Morocco 83 3 102 % 6
Egypt 130 2 14 % 4
Lebanon 146 1 51 % 8
Kosovo 85 - 135 % 9
Libya 157 1 16 % 21
Malaysia 20 1 76 % 4
United Arab Emir-
ates

41 2 135 % 10

Saudi Arabia 128 1 32 % 11
Nigeria 147 2 3 % 8

Algeria 117 2 65 % 10

Tunis 92 3 49 % 6

Sudan 153 3 26 % 24

Indonesia 49 3 37 % 2

Jordan 72 2 57 % 6

Qatar 27 2 133 % 2

Bangladesh 97 2 33 % 3

Yemen 159 3 6 % 22

Oman 68 1 135 % 12

Iran 142 4 46 % 5

Pakistan 152 4 7 % 8

Bahrain 110 2 71 % 10

Azerbaijan 120 2 112 % 10

Kuwait 39 1 81 % 8

Niger 138 3 24 % 8

Senegal 47 2 110 % 5

Source: Institute For Economics and Peace “Global Peace Index 2020, Ecological Threat Register 2020, 
Global Terrorism Index 2020, Economic Value of Peace 2021



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

493

Islamophobia

Although not being a clearly outlined definition, Islamophobia is frequently used 
as a synonym to racism and xenophobia. It was first used in the end of the 1990’ies 
and in the beginning of the 2000s in the West by political activists, NGOs, public com-
mentators and international organizations to denote bad rhetoric and behavior against 
Islam and Muslims and also to denounce the actors that have used who made these 
expressions (Bleich, 2011:1581-1582). Islamophobia has been used as an umbrella 
denotation to catch various religious labels (Kunts, Sam ad Ulleberg; 2012:1). 

According to Kalmar (2019: 15), particularly in Europe, Islamophobia appeared 
“without Muslims” in rural areas where Islamophobic sensitivity was stronger than in 
cities where more Muslims could be encountered. That is a strong indicator for deem-
ing it a natural relation of racist thoughts (2019: 15). After September 11, Islamopho-
bia surged in The US and Europe (Amour, 2018:68).   

Marranci (2004: 107) states that one of the main reasons to Islamophobia is the 
presentation of societies with Muslim population majorities as patriarchies where 
men are violent and women are oppressed and obedient which leads to a barbarian 
culture of Islam. While Muslims are categorized as non-western, far from progress, 
anti-modern, living in a static pace, Western societies are valued as modern and con-
temporary. The perceived barrier to the progress of Muslim societies is again the image 
of oppressed women and oppressive men (Arjana, 2017: 44-45).

The imagery of Orientalism

“So	far	as	the	United	States	seems	to	be	concerned,	it	is	only	a	slight	overstatement	
to	say	 that	Moslems	and	Arabs	are	essentially	seen	as	either	oil	 suppliers or potential	
terrorists.	Very	 little	of	 the	detail,	 the	human	density,	 the	passion	of	Arab–Moslem	life	
has	entered	the	awareness	of	even	those	people	whose	profession it is to report the Arab 
world. What we have, instead, is a series of crude, essentialized caricatures of the Is-
lamic world, presented in such a way as to make that world vulnerable to military ag-
gression.”

Said, Edward (26 April 1980). “Islam Through Western Eyes”. 

According to the cultural theorist Stuart Hall (2007) by establishing the prevailing 
discourse of categories, languages and ideas, the West established its dominance over 
the non-European other. 

The traditional media in the Western hemisphere, whether with its embeddedness 
as a bridge between the political establishment and the cultural ideology of the public 
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sphere that formed it’s legitimacy base, worked as an quick-image engine that reused 
“frames” existing in the social imagination of the audience and made short process with 
other nations’ otherization. Maybe that’s how it works. On the other hand, although the 
new media has dissimilar more “plural” setup to begin with, the effects as image aggre-
gates do not much to differentiate. However, particularly the difference in the exposure 
intensity dynamics among the younger generations may contribute to altered self-im-
age formation processes that would have dramatic implications in domestic relations. 
Although the metaphor of new media itself presumes pluralism, diversity, democracy, 
the global new media system facilitates a self-otherization process that never could be 
dreamt of in the age of military colonization. Nobody can say that the cultural ideology 
of globalism is reproducing and disseminating orientalist images mostly by automatized 
social media processes that are hard to control intentionally.  Cultural targets have been 
frequently cited by leaders of International institutions controlled by western nations as 
legitimation reasons for global military incursions against “oriental” nations (Fischer, J., 
2001).

About the interactions between nation images and the image of Islam

Dissimilar to images of products, nation images may show much subjectivity in 
relation to both the source nation but also the target nation(s). A history of the inter-
national relations of the particular countries, historical/cultural constellations, ongo-
ing actual domestic political-cultural debates and the usability of the related topics in 
that debate, planned strategies for the future, the residence frequency and contexts 
of each other’s image in the respective media, etc. are known to affect asymmetrically 
the possibilities and set up the stage for image communication. In liberal democratic 
systems, the mainstream media is shown historically, as more or less aligning to the 
international politics voiced by the temporal political administration but known to be 
planned by professional bureaucrats along strategical guidelines established for an era 
and in accordance with long lasting international alliances. Power politics within those 
alliances may produce temporary bargaining differences that ultimately do not affect 
the general map of international relations. As for the audience, the incomparable life 
conditions of the developed world sets their daily and political concerns apart from 
the world. Their preoccupation with domestic worries diminishes the importance 
attached to the rest of the world and also relatively desensitizes moral involvement 
which gives a relatively free hand to the governments. Thus, the whole concept of im-
age communication is for the most time only of use for the powerful and against those 
who are at the receiving end of international power. 
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Can image criticism be used in a constructive manner?

Nations are living social/cultural systems that cannot be isolated ultimately from 
the outside environment. The overwhelming, disruptive, irresponsible, because uncon-
trollable, unaccounted, manipulative, technological onslaught of the global era pose a 
very different existential challenges for the countries that are labeled  explicitly and 
implicitly by the technology itself as failed	nations. For these humans that make the 
numbers on this planet, no concrete and tangible receipt for the very survival are pre-
scribed beyond half-hearted, unconvincing, intangible directions from an alien world. 

Yes, there are problems and they are gravely serious but not fatal. Most background 
humanitarian values and positions promoted by “the higher nations” are nevertheless 
most important “universal” values for the very survival of every nation either by head 
value or by its unavoidable implications. They do not go away if one refuses to see them 
into the eye. 

Democracy has not been learned in schools. This civilization that promote now the 
universality of democracy and all other values they attach to them, actually brought 
numerous times the whole humanity near the point of extinction, a threat they can and 
may still achieve without putting the blame on others.

Contemporary warring in Muslim populated geographies tend overwhelmingly to 
be civil war related or the overflow of political infighting. This is possibly the crucial 
problem that has to be solved before anything else can be done. The geographic prev-
alence is convincing us that the problem is cultural rather than else, which should by 
no means attributed to religion. As with Christianity, there are contradictions between 
the book and the living culture of the people during a generation. And if culture is 
regulations of social traffic, it can be stated that many societies in question are more 
of a less-regulated kind where principles and rules are written -copied- but not much 
honored –neither by the power holders, nor by the people. In the western societies, 
codes are historically rewritten through fierce social negotiations by a polarized po-
litical system, that nevertheless are eager to avert anarchy and violence which they 
try to avoid but not forget. Western societies have incidentally failed to achieve social, 
cultural, political, compromises but the consequences were embedded into the social 
consciousness for cultural transformation. Christianity formed the civilizational capital 
for cultural interaction –whether it was for change or against it. While other societies 
also seem to learn their lessons, their civilizational infrastructure also should contrib-
ute an invaluable language of interaction which is essential to understanding rather 
than copying which arguably is another culprit for failed cultivation of the post-colo-
nial self-orientalist generations. This time, cultural intervention and manipulation is a 
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much more challenge than colonial times where the natives claimed the dignity of the 
oppressed, whereas in times of overwhelming media exposure, the question of the self 
will be a fluid one. Without the broken mirror, tradition is not actual culture; on the 
other hand, without relation to faith, copied values will not be understood and fully 
supported as legitimized social interactions. 

Image aversion vs critical self-assessment

Although the issues of image can be dealt socially and individually with perception 
denial strategies, the facts remain. The powerlessness does not stem from the power 
of others. It is the curse of irreconcilability, which is not religious but cultural, which 
means that also nonreligious individuals and groups share the unapproachability in 
contested matters. The issues of truth, justice and human rights/compassion are un-
conditional priorities in Islamic scripture and tradition. It is last call to make them 
unconditional priorities in the lives of Muslims and societies. Still, those most difficult 
to achieve and to maintain targets in every country require devout sensitivity and con-
tinuous social scrutiny and debate. Every people and every individual needs a sense 
of respect for their material and spiritual life. This sense of respect has to be given 
first unconditionally to any rival inside society, in spite of histories of feuds, avoiding 
ideological mutual exclusions and before expecting reciprocity. Debate won’t kill. This 
attitude is that of the Script as interpreted by the Prophet (peace and blessings be upon 
him).    

Islam as a religion, a spiritual way, a civilization outline, as a knowledge system, as 
a worldview can be defended in all ways and times. However, while defending Muslims 
is possible, -because assaults are done always by spiteful voices that thrive in enmity-, 
it can be a useful signaler that “shows the scorpion on the neck” if one can show perse-
verance to see through the distorted image.  

While the past century proved a quagmire of political interaction – the political 
revolutions in the West had not proceed very rationally either-, religious insemination 
of social/cultural organization at community level proved more appropriate to culti-
vate the social-cultural life of nations. Widely organized countless minor and major 
grassroots communities have achieved more far reaching, important and fundamental 
constructive results everywhere in Muslim populated societies than their popularly 
debated political agendas as moderate or radical political movements. Hence the last 
wave of Western assault –it is not to be understood as something else- may revive so-
cial/culturally original, humane, outreaching virtues inspired by faith and spirituality 
that the West is continuing to lose. 
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Conclusion

While Islamophobia is unique in its problematic, undiscriminating carpet coverage 
of nations with very different identification and origins, it nevertheless is a multi-di-
mensional image which’s intended widespread abuses have damning consequences on 
whole nations and regions. It is a reality that the various nations that are summed up 
under the ambiguous label of Islamic nations, Islamic world and also countless Muslim 
minorities, are suffering from the utilization of Islamophobia in international relations, 
actual warfare and constant threat of violence included.

It can be stated that, a significant part of the abuse potential of this carpet image 
also depends on the vulnerabilities of the individual images of the targeted nations 
also. Despite the differences in economical positions, the negative image implies that 
those nations mostly have problems with their neighbors and also have constant do-
mestic problems that are summed up as democracy failures. These mostly negative 
individual images are constantly picked up by the media and gain notoriety and lend 
themselves readily to feedback and sustain Islamophobia. 

Yet, what the collective image of Islamic world belies, most of these countries are 
slow to communicate with not only each other, but also with their regional partners. 
Fostering a communication culture requires openness that begins in domestic process-
es that will transform dialectic interactions into dialogic interaction, as has been the 
long processes that led the west from mutual rivalry into the alliances of post ww2. 
More than allied, they are related nations that have overcome millennia old strife and 
warfare, they work together in peace and amity in all aspects of trade and science and 
even warfare. They are strong and peaceful for the good of themselves. Beyond an ar-
gumentation of the mundane actualities of family life, as an image this is more than the 
image of mere power, isn’t this the universal image of unified brotherhood that is the 
secret dream of humanity?

The most practical use of the Nation	Branding concept for any developing country 
is it’s usability as a roadmap that defines priority to feasible developmental targets for 
the national agendas for resource allocation while relegating other targets of images of 
power and wealth to future generations.

Nation branding does not manufacture new nation images unless this negative 
communication cycle is interrupted by Nation Building factors that communicate posi-
tive values of humanity like construction, progress, civility, grace and compassion, jus-
tice, harmony, etc. in lieu of wealth, power and dominance factors that are not abun-
dant for most of the developing nations. These values are to be tapped from the rich 
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fundaments of their traditional cultures, much like as humanism and modernism has 
been actually resourced by the basic values of Christianity. Most related nations are 
presently in the midst of active nation construction processes that entails continuous 
change which will surely have positive results in the future. 

On the other hand, as with all image communication strategies, this collective im-
age of an Islamic world also promises opportunities of positive collective branding if 
these nations accept the challenges of relatedness. Using regional, cultural and other 
cues of relation building is crucial to overcome the damning images of strife and ha-
tred. Domestic and regional communication is surely more important than targeting 
uncontrollable images. Beyond religion, neighborhood is a most essential starting step 
for constructing the world of tomorrow. In this global world nobody will survive alone.
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Amerikan Evanjelik Medyada İslam Karşıtı Söylem: Christian 
Broadcasting Network (CBN) Örneği

Şevket ÖZCAN1

1. Giriş

İslam, ilk dönemlerinden itibaren çeşitli coğrafyalarda farklı din, kültür ve ırklarla 
karşılaşarak günümüzde yaklaşık iki milyar mensuba ulaşmış ve böylece dünyada en 
fazla nüfusa sahip ikinci din olma hüviyetine kavuşmuştur. İslam, Yahudilik ve Hristi-
yanlık dinlerinden daha sonra ortaya çıkması itibarıyla bu iki din açısından daha çok 
dışlayıcı bir yaklaşımla ele alınarak Müslümanlara bu yaklaşım doğrultusunda bir ref-
leks geliştirildiğini söylemek mümkündür. Haçlı seferleri ve Rusların hâkimiyetleri al-
tındaki Müslüman halklara uyguladıkları zorla Hristiyanlaştırma faaliyetleri gibi pek 
çok tarihi olay bunların en önemlileri olarak hafızalarda yerini korumaktadır. 

Tarihi süreçte İslam’a yönelik olumsuz yaklaşım altyapısıyla beraber özellikle 
kitle iletişim araçlarının etkisinin derinden hissedildiği ve hayatı bütün boyutlarıyla 
etkilediği post modern dönemde Amerika’da yaşanan 11 Eylül Olayı, İslam’a ve Müs-
lümanlara yönelik olumsuz bakış açısına farklı bir boyut kazandırarak İslam karşıtlığı 
ve hatta İslam düşmanlığı söylemlerinin açıkça ifade edildiği bir ortama kapı arala-
mıştır. Bu ortamda çeşitli platformlarda İslam “terörist” bir din ve Müslümanlar da 
birer “terörist” olarak lanse edilmeye başlanmıştır. Bu platformların başında medya 
yer alırken televizyon, radyo ve internet gibi ortamlarda bu söylem çeşitli şekillerde 
dillendirilmektedir. Bunun en açık örneklerinden birisini Amerika merkezli Christian 
Broadcasting Network (Hristiyan Yayın Ağı) adlı yayın organı sunmaktadır. Amerikan 
evanjelist Pat Robertson (1930-) tarafından 1960 yılında kurulan CBN, Amerikan’ın ilk 
dini televizyon ağı olma özelliğine sahiptir. Amacını Amerika başta olmak üzere dünya-
yı İsa-Mesih’in gelişiyle teşekkül edecek Tanrı Krallığı’na hazırlamak olduğunu deklare 
etmektedir. İslam’ı ve Müslümanları amaçlarına karşı bir engel gördüğünden ötürü çe-
şitli yayınlarıyla İslam karşıtı söylemleriyle dikkat çekmektedir. 

1 Doç. Dr. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, sevket.ozcan@asbu.edu.tr
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Genel itibariyle İslam karşıtı söylemlerin teşekkülünde ön yargılı ve oryantalist 
çalışmalarda İslam’a yöneltilen olumsuz ithamların etkili olduğu gözlemlenmektedir. 
Bu itibarla bu çalışmada CBN’nin İslam karşıtı söylemi incelenip ön yargılı yaklaşımı-
nın temelleri ortaya konularak bu türden yaklaşımlara karşı refleks geliştirebilmek için 
tarafsız çalışmalar ortaya koymayı amaçlayan Dinler Tarihi disiplininin birikiminden 
yararlanmanın gerekliliği örnekleriyle belirtilecektir.

2. CBN’nin Tarihi Süreci ve Genel Özellikleri

Evanjelik Hristiyanlık, Amerika başta olmak üzere Hristiyan coğrafyanın dini ve 
siyasi hayatında önemli bir etkiye sahiptir. Kutsal Kitap ile ahlaka vurguları ve Tanrı 
Krallığı beklentisi ile ön plana çıkan Evanjelik Hristiyanlık Amerika özelinde Amerika 
idealinin de bir parçası durumundadır. Amaçlarına yönelik en ciddi tehditlerden biri 
olarak İslam dinini görmektedirler. İslam’ın din ve Mesih anlayışlarına karşı çıkmasını 
ve nüfus bakımından hızla çoğalmasını tehdit görerek, İslam’ın terörist bir din ve men-
suplarının terörist olduğu algısıyla hareket etmektedirler. Söz konusu algıyı pekiştir-
mek ve yaygınlaştırmak amacıyla da çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Öyle ki Ameri-
ka’daki 11 Eylül saldırılarının zirveye taşıdığı İslam karşıtlığı süreciyle beraber medya 
Evanjeliklerin İslam’a dair olumsuz söylemlerini açıkça beyan ettikleri bir mecra haline 
gelmiştir. CBN televizyon ağı da bu minvalde yayın yapan yayın organlarından birisidir.

CBN’nin Evanjelik bir yapılanma olması hasebiyle öncelikle Evanjelizmin tanımı-
na bakıldığında Yunanca euangelion (müjde, müjdeli haber) kelimesinden türetildiği 
ve sözlük anlamı itibarıyla “İncilin mesajını gayretli bir şekilde yaymak ve öğretmek” 
anlamlarını taşıdığı görülür. Dolayısıyla Evanjelizmin İncil mesajını insanlara götür-
me anlamında misyonerlikle; Evanjelistin bu işi yapan misyonerle özdeş olduğu ifa-
de edilebilir (Noll, 2014: 19; Gündüz, 2010: 153-154). Evanjelizmin tanımı üzerine 
yapılan tartışmaların mevcudiyetiyle beraber “Hem bireysel hem örgütlü kurumsal 
misyon çalışmalarıyla Hristiyan olmayanları İncil mesajından haberdar ederek onları 
Hristiyanlaştırmayı kendine hedef seçen, bu hedefi gerçekleştirmek için çok çeşitli stra-
tejiler geliştiren ve bu stratejileri uygulamak için her yolu kendine meşru sayan bir ha-
reket” (Aydın, 2005: 50) şeklinde yapılan bir tanım genel bir bakış açısı kazandıracak 
niteliktedir. Çeşitli akademik çalışmalardan ulaşılabilecek genel kanaate göre Evan-
jelizm tabiri, Değişim/Yeniden Doğum, Aktif Evanjelizm, Kutsal Kitaba Özel Önem 
Verme ve Mesih’in Haç Üzerinde Ölümüyle Kurtuluş doktrinlerini benimseyerek ken-
dilerini Evanjelik olarak tanımlayan pek çok Hristiyan dini grubu bünyesinde barın-
dıran bir harekete verilen ortak ad olarak kabul edilmektedir. Baptistler, Metodistler, 
Presbiteryenler, Kongregasyonistler, Aşağı Kilise Episkopalyanları, Mesih Şakirtleri, 
Pentakostalistler ve Karizmatikleri Evanjelik hareketin merkezini oluşturan başlıca 
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dini gruplardır (Güngör, 2016; 38, 74, 107-145; Aydın, 2005: 50; Marsden, 1991: 5; 
Bebbington, 2005: 1-19).

 CBN’nin kurucusu Pat Robertson (1930- ) Baptist bir rahip olmakla birlikte aynı 
zamanda Amerikan medya patronu, “Tele-Evanjelist” ve siyaset yorumcusu gibi sıfat-
lara sahiptir. Siyasetle yakından ilgili bir ailenin içerisinde doğmuş ve teoloji eğitimi 
almıştır. CBN’yi kurması ve kanaldaki popüler programların yazarlığıyla tanınır. The 
New World Order (1991) adlı kitabında elitler tarafından yönetilen totaliter bir dünya 
devletine atıfta bulunur. CBN’yi kurarak Amerika’da televizyon ve radyoyu Evanjelik 
Hristiyanlık bağlamında önemli bir güç haline getirerek dini faaliyetler bakımından 
öncü rol üstlenmiştir (Donovan, 1988).

1960 yılında Pat Robertson tarafından kurulan CBN Amerika’nın ilk dinî televiz-
yon yayın ağıdır. Amerika’da günlük yaklaşık bir milyon kişinin izlediği “700 Club” 
programıyla meşhurdur. Evanjelik anlayışları doğrultusunda Tanrının Krallığına ha-
zırlık mahiyetinde çalışmalar yapmayı hedeflediğini, insani yardım yaptığını ve kar 
amacı gütmediğini açıklayan bu yapı, 117 ülkede ve 47 farklı dilde yayın yapmak-
tadır. 2016 itibarıyla yayın organları aracılığıyla dünya ölçeğinde 360 milyon kişiye 
ulaştığı belirtilmektedir. Aynı şekilde Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkelerde 
ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak 29,5 milyon yiyecek yardımı yaptığı, doğal fela-
ketlerde yardıma koştuğu, 201 bin kişiye sağlık yardımı yaptığı gibi açtırdığı 1000 
civarı su kuyusu yoluyla 351 bin kişiye ulaştığı belirtilmektedir. Bununla beraber 61 
ülkede 100 binin üzerinde risk altında bulunan çocuğa yiyecek, barınma, eğitim, sağ-
lık yardımı, iş eğitimi imkânı ve Hristiyan talebeliği imkânı sağladığına dikkat çekil-
mektedir. Dini açıdan yaptığı faaliyetler de dikkat çekici boyutlara ulaşırken “CBN 
Dua Merkezi” 2,8 milyon çağrı almış, 25 bin kişi iman ikrarında bulunmuştur. Çe-
şitli araştırmalara göre CBN, 2015 yılında 294 milyon dolar gelir elde etmiştir. Bu 
televizyon kanalı sonradan gelişerek içinde Regent University adında bir üniversite, 
24 saat telefonla dua hattı, çeşitli uluslararası yayın ve yardım kuruluşlarının bu-
lunduğu CBN imparatorluğuna dönüşmüştür. 1977’de yayınları uydudan izlenebilir 
duruma getirilirken 1981’de ise kablo yayın ağına dâhil olmuştur. Böylece CBN’nin 
programları ahlâkî açıdan dindarların kabul edilebilir gördüğü televizyon şovlarının 
canlanmasını sağlamıştır. Nitekim Robertson, televizyon ağını kullanarak, Amerikan 
ailesinin çürümesine karşı mücadele etmeyi amaçlamıştır. CBN’nin en ünlü programı 
olan “700 Club”, modern dinî televizyon programlarına öncülük etmiştir. Robertson 
tarafından koordine edilen haber magazin formatındaki bu program, 1966 yılından 
bu yana günlük olarak izleyicilere en son haberler, ekonomik tavsiyeler, aile ilişkile-
riyle ilgili öneriler, dua ve ilâhi tarzında müzik, Hristiyan grupların önderleriyle ya-
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pılan söyleşiler, şifa için yapılan dua ve iman ikrarlarını sunmaktadır (Yılmaz, 2016: 
306; Djupe&Olson, 2003: 89-90).

3. CBN’nin Misyonu

CBN resmi internet sitesinde misyonunu açık olarak şöyle deklare etmekte-
dir: “CBN ve bağlı kuruluşlarının misyonu, dünya milletlerini İsa Mesih’in gelişine ve 
Tanrı’nın Krallığının yeryüzünde kurulmasına hazırlamaktır. Nihai hedefimiz, tarih-
te ‘suların denizi kapladığı gibi Rabbin bilgisinin dünyayı kaplayacağı’ bir zamana 
ulaşmaktır. Misyonumuzu gerçekleştirirken, Tanrı’yı   ve Oğlu İsa Mesihi yüceltmeyen 
hiçbir şey yapılmamalıdır. Üç kelime, görevimizin icrasını karakterize etmelidir. Ön-
celikle yenilikçi olacağız. Görevimiz, diğer erkeklerin emeklerini çoğaltmak veya 
kopyalamak değildir. İkincisi, mükemmel olacağız. İşimiz ya kalıcı değerde ve en 
yüksek kalitede olmalı ya da hiç yapılmamalıdır. Üçüncüsü, bütünlüğü gösterece-
ğiz. İşimizde, halkla ilişkilerimizde, iç ve dış iletişimimizde gerçeğe sadık bir bağ-
lılık olacaktır. Dürüstlük, başkalarıyla olan tüm ilişkilerimizi karakterize etmeli-
dir. Misyonumuz için personel temininde, her görev için mümkün olan en iyi kadın 
ve erkekleri temin etmekte ısrar etmeliyiz ve insanların ve görevlerin uygun şekilde 
eşleştirildiğini görmek için her türlü çabayı göstereceğiz. Politikamız, seçkin insan-
lardan oluşan küçük bir kadroyu güvence altına almak ve emeklerinin karşılığını iyi 
bir şekilde karşılamak olacaktır. Kadromuz ‘Kutsal Ruh ve hikmetle dolu’  olmalıdır. 
Tanrı’nın işi, donanımlı ve seçilmiş Tanrı’nın halkı tarafından yapılmalıdır… Çağrı ve 
mesaj olarak misyonumuzu yerine getirirken çağrımız ve mesajımız rol model bakı-
mından İncil’deki Vaftizci Yahya’ya; bilgelik bakımından Süleyman’a; İsrail hizmetine 
gelince, peygamber Hezekiel’e dayanmaktadır. Olduğumuz, yaptığımız ve söylediği-
miz her şeyde İsa Mesih mevcuttur.” CBN, “Mission Statement” (15 Haziran 2021). 
Buradan anlaşılacağı üzere CBN genel Evanjelik Hristiyanlık geleneğindeki Tanrı 
Krallığı anlayışı etrafında hareket etmekte ve kullandığı yayın organlarını da amaç-
larına ulaşmada birer enstrüman olarak değerlendirmektedir.

4. CBN’nin İnanç Beyanı

CBN, Hristiyanlık anlayışı doğrultusunda internet sitesinde inanç beyanını aktar-
maktadır. Yedi maddelik inanç beyanı şöyledir: “1. Kutsal Kitabın, Hristiyan doktrini ve 
öğretisinin ilham edilmiş, yanılmaz ve güvenilir kaynağı olduğuna inanıyoruz. 2. Baba, 
Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üç kişide ebediyen var olan tek bir Tanrı olduğuna ina-
nıyoruz. 3. İnsanın Tanrı’nın suretinde yaratıldığına, ancak günahın bir sonucu olarak 
kaybolmuş ve kendini kurtarmaktan aciz olduğuna inanıyoruz. 4. İnsan için tek umudun, 
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insanlığın günahının cezasını kendi üzerine almak için ölen ve onu kurtarıcı olarak kabul 
ederek, ölümden dirilen Tanrı’nın bakireden doğan Oğlu İsa Mesih’e inanmak olduğuna 
ve insanın onun kanının fidyesiyle kurtulduğuna inanıyoruz. 5. İsa Mesih’in bizzat dün-
yaya güç ve ihtişam içinde döneceğine inanıyoruz. 6. Kutsal Ruh’un, doğru ve tanrısal 
yaşamlar yaşamalarını sağlamak amacıyla Mesih’i kabul edenlerin içinde yaşadığına 
inanıyoruz. 7. Kilisenin, Mesih’in bedeni olduğuna ve Mesih’e iman yoluyla, ikamet eden 
Kutsal Ruh tarafından ruhsal olarak yenilenen herkesten oluştuğuna inanıyoruz. Buna 
istinaden kilisenin misyonu dünya çapında evanjelizasyondur. CBN,  “Statement of Faith” 
(15 Temmuz 2021). Buna göre CBN’nin inanç beyanı, Protestan Hristiyan gelenekte 
vurgulanan “sola fide” (sadece iman) ve “sola scriptura” (sadece kutsal kitap) anlayış-
larına işaret etmektedir.

5. CBN’nin Yayın Organlarında (Hz.) Muhammed 

CBN, genel itibarıyla amacını Amerika başta olmak üzere dünyayı İsa-Mesih’in ge-
lişiyle teşekkül edecek Tanrı Krallığı’na hazırlamak olduğunu deklare etmektedir. Bu-
nun sonucunda İslam’ı ve Müslümanları da amaçlarına karşı önemli bir engel gördü-
ğünden ötürü çeşitli yayınları yoluyla İslam karşıtı söylemleriyle dikkat çekmektedir. 
İslam’ın din ve Mesih anlayışına karşı çıkmasını ve nüfus bakımından hızla çoğalmasını 
tehdit görerek, İslam’ın terörist bir din ve mensuplarının terörist olduğu algısıyla ha-
reket etmektedir. Söz konusu algıyı pekiştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla da çeşitli 
yollara başvurmaktadır. Bunlardan biri de internet sitelerinde “İslam’ı Anlamak” başlı-
ğı altında yer verdikleri bilgilerle beraber özellikle internet ortamında ücretsiz olarak 
dağıttıkları “Islam: Religion of Peace or War” (İslam: Barış veya Savaş Dini mi?) adıyla 
İslam’ı savaş dini olarak lanse etmek amacıyla bir kitapçık yayımlamaktadır. Bu kitap-
çıkta (Hz.) Muhammed şiddet yanlısı bir karakter olarak tasvir edilmekte ve Kur’ân 
ayetlerinin açıkça savaşmayı emrettiği algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Kitapçığın ilk sayfalarında kitapçıktaki bilgilerin güvenilir olduğu algısını yarat-
mak amacıyla anadili Arapça olan ve karşılaştırmalı Dinler Tarihi uzmanı olan kişiler-
ce hazırlandığı isim verilmeksizin beyan edilir. Ayrıca Hadis kaynaklarının ve Suudi 
Arabistan ile Mısır’da kullanılan Kur’ân nüshalarının esas alındığı ifade edilir. Başlıca; 
“İslam: Savaş veya Barış Dini mi?”, “(Hz.) Muhammed Kimdir?”, “(Hz.) Muhammed’in 
Vahyinin Sonuçları”, “Cihad”, “Askeri İlerleme” ve kurtuluş için gerçek din imajıyla su-
nulan Hristiyanlığa dair “Günümüz için Size Bir Umut Mesajı” adlı konular yer alır (Is-
lam: Religion of Peace or War, 2014: 2-3). 

Öncelikle 11 Eylül 2001 saldırısı ve bu saldırı sonucunda 2977 kişinin öldüğü, 
dünyanın her yerinden insanların acılarına ortak olmalarına karşın Müslüman dünya-
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nın “Büyük şeytan yaralandı!” sloganıyla sevindiği iddia edilir. O dönem oğul Bush’un 
İslam’ın barış dini olduğunu deklare etmesine karşın zihinlerde “Müslümanların kafa 
kesme, bombalama ve nefret gibi eylemleriyle” nasıl barış dini olacağı sorusunu kendi 
ön yargılı bakış açılarıyla irdelenir. İslam geleneğinde Dârülharp ve Dârülislam arasın-
da orta yol olmadığı belirtilerek İslam’ı seçmekten başka seçeneğin olmadığı iddia edi-
lir. Bu bakımdan bir sonuca ulaşmak için (Hz.) Muhammed’in kim olduğuna ve Kur’ân 
ile sünnetin mesajlarına ve bunların gerçek hayatta nasıl tatbik edildiğine bakılacağı 
ifade edilir (Islam: Religion of Peace or War, 2014: 5-7).

Kitapçıkta “Hz. Muhammed Kimdir?” başlığı altında onun yaşamı ve dini fa-
aliyetleri irdelenerek her fırsatta İslami literatürde kimi zaman kabul görmeyen 
kimi zaman uydurma olarak nitelendirilen çeşitli bilgiler çerçevesinde değerlen-
dirmelere gidildiğini görmek mümkündür. Bu doğrultuda (Hz.) Muhammed’in 
aldığı vahyin sözde olup dinine dair bilgileri görüştüğü Yahudi ve Hristiyan ka-
rakterlerden edinerek oluşturduğu ileri sürülür. (Hz.) Muhammed’in 40 yaşında 
aldığı vahiy sözde bir cinle yaşadığı tecrübeye dayandırılır. Vahyin doğruluğuna 
ilişkin değerlendirmeler uydurma ve konuyu farklı düzleme sürükleyebilecek şe-
kildedir. Öyle ki  (Hz.) Muhammed’in eşiyle görüştüğünde (Hz.) Hatice’nin sağ 
ve sol uyluğuna sonra da kucağına oturtup gördüğü şeyi görüp görmediğini sor-
duğunda, gördüğünü söylemesi karşısında soyunup aynı şeyi görüp görmediğini 
sorduğunda kaybolduğu cevabını aldığı belirtilir. Bunun üzerine (Hz.) Hatice’nin 
gördüğü şeyin melek olduğunu çünkü onun çıplak bir kadına bakmayacağını ifa-
de ettiği aktarılır. Böylelikle vahyin doğruluğu (Hz.) Hatice ile ilgili bu anekdota 
dayandırılır. Bunun sonucunda oluşan kanaat şöyle ortaya konur: “Bu ‘olağanüs-
tü’ sınavın gücüne dayanarak (Hz.) Muhammed’in vahyi onaylandı. Tüm dünya ça-
pında dini hareket bunun üzerine kurulmuş olması şaşırtıcıdır. Ve sadece bu sözde 
bir kanıttır.” Dolayısıyla (Hz.) Muhammed’in vahyinin ilahi ve orijinal olmadığı 
algısı ortaya konmaya ve pekiştirilmeye gayret edilir. İslam’da kadın ve erkek şa-
hitliği meselesi de bu bakımdan ayrı bir handikap olarak görülür (Islam: Religion 
of Peace or War, 2014:7-10).

Daha sonra İslam’ın şiddetle ve genel anlayışın aksine gönüllülük esasına göre 
hareket edenler tarafından değil de maddiyatı gözeten kitlelerin katkısıyla yayılmaya 
başladığı algısı oluşturulmaya çalışılır. Bu kapsamda (Hz.) Muhammed’in Medine’ye 
hicretiyle birlikte paralı askerlerin kendisine katılıp kervanları yağmaladığı ileri sü-
rülür. Bununla beraber kıble olarak Kudüs’e yönelinmesi de dikkate alınarak İslam’ın 
Yahudi unsurları taşıdığı ve hatta Hristiyan bir heretik gruptan başka bir anlam taşı-
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madığı iddia edilir. Bu çerçevede (Hz.) Muhammed’in sözlü tebliğinin sonuç verme-
mesi nedeniyle Yahudi kabilelerle savaşmak suretiyle barıştan savaşa sürüklenen bir 
anlayışın hâkim olduğu açıklanarak bu durum “Nesh Doktrini” olarak isimlendirilir. 
Bunun sembolünün de dini merkezin Kudüs yerine Mekke olarak değiştirilmesi olduğu 
açıklanır (Islam: Religion of Peace or War, 2014: 10-12).

İslam’ın şiddet yoluyla yayıldığı söylemini kuvvetlendirmek amacıyla (Hz.) Mu-
hammed’in yanında savaşanlar paralı asker olarak nitelendirilip Mekke ve Medine’de 
Hristiyanlar ile Yahudilere korku saldıklarını açıklanır. Hatta bir saldırıyla Beni Kurey-
za Yahudilerinin bütün erkeklerinin öldürüldüğü ifade edilir. Bunun sonucunda 700 
kafanın bir hendeğe gömülüp kadınlara tecavüz edilerek çocuklarıyla beraber köleleş-
tirildikleri ithamında bulunulur (Islam: Religion of Peace or War, 2014: 13). Bu şekilde 
İslam tarihinde yer almayan bilgiler çerçevesinde ön yargılara dayalı kurgulara devam 
edilir.

(Hz.) Muhammed’in evlilikleri ve savaşlarla ilgili meseleler etrafında onun mala 
ve kadına düşkün olduğu iddia edilir ve bu noktada İsa-Mesih ile arasında şöyle bir 
kıyaslama yapılır: “(Hz.) Muhammed’in güç, cinsellik ve zenginlik için yaşadığı açıktır. 
Bu, İsa Mesih’in yaşamıyla ne kadar zıttır. O, takipçilerine asla öldürme, çalma veya yok 
etme emri vermedi.  O yardımseverlik ve iyilik dolu bir hayat yaşadı. O kadınların ko-
numunu yükseltti, sevgi, saygı ve bağışlama ile muamele etti. İsa Mesih birçokları için 
hayatını kurban olarak verdi. (Hz.) Muhammed hayatını yaşadı, kendi iştahı ve bencil ka-
zanımı için birçok kişiyi feda etti.” (Islam: Religion of Peace or War, 2014: 15). Bu yanlı 
kıyaslamayla İsa Mesih’in sevgi karakteri ön plana çıkartılmaya çalışılırken Hristiyanlık 
tarihinde Haçlı seferleri başta olmak üzere söz konusu edilen İsa-Mesih’in sevgi anla-
yışından uzak en kanlı görüntüler göz ardı edilemeyecek bir gerçeklik olarak tezahür 
etmektedir. 

6. CBN Yayın Organlarında Kur’ân

CBN, Kur’ân vahyinin sözde bir nitelik taşıdığı düşüncesini vurgulamakla birlikte 
ayetlerden yola çıkarak İslam’ın savaşmayı emrettiği ve bu ayetlerin bombalama gibi 
terörist eylemlere kaynaklık ettiği ön yargısıyla hareket etmektedir. Bu ön yargının 
haklılığını temellendirmek için de El-Kaide ve DEAŞ gibi örgütlerin liderlerinin söy-
lemlerini referans olarak kabul etmektedir.

Kur’ân’ın şiddete kaynaklık eden ayetlerle dolu olduğu vurgulanmaya çalışılırken 
Mekke’nin fethiyle ayetlerdeki savaş vurgusunun ağırlaşarak Yahudi ve Hristiyanları 
öldürmenin emredildiği belirtilir. Özellikle “Haram aylar çıkınca, müşrikleri bulduğu-
nuz yerde öldürün, esir alın, kuşatın ve onları her geçit yerinde gözetleyin. Şayet tövbe 
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ederler, namazlarını kılarlar ve zekâtlarını verirlerse artık onları serbest bırakın. Allah 
yargılayıcıdır, bağışlayıcıdır.” (Tevbe 9/5) ve “Kâfirlerle savaşa girdiğinizde hemen öl-
dürücü darbeyi vurun, nihayet onları çökertince esirleri sağlam bağlayın.” (Muhammed 
47/4) ayetlerinin 21. yüzyılda medeni dünyayı şok eden kafa kesme hareketinin temel 
dayanağı olduğu ileri sürülür (Islam: Religion of Peace or War, 2014: 19-20).

CBN sözde (Hz.) Muhammed ve Kur’ân kaynaklı şiddetli yanlı tavrın pratikte ger-
çekleşmesini şöyle açıklar. “İslam temsilcilerinin savaş çığlığıyla silahlanan İslam’ın 
güçleri tarihte görülmemiş bir terör saltanatına başlamıştır. İlk hedef Arap yarım adası 
idi ve İslam güçleri bir dizi acımasız askeri eylemde neredeyse Arap Yarımadası’nın 
sakinlerinin tamamını öldürdü veya esir aldı. O andan itibaren, dünyanın bu kısmı 
İslam’a tabi tutuldu.” Ardından tarihi kayıtlarda yer almayan birtakım istatistiklerle 
şiddetin boyutlarının büyüklüğünü de şu şekilde lanse eder: “İslam’ın ortaya çıkışın-
dan günümüze kadar vahşet sınır tanımazken ölüm sayısına yönelik ciddi sayılar ortaya 
çıkmıştır. 51 milyon Hristiyan, 80 milyon Hindu, 10 milyon Budist, 125 milyon Afrikalı…” 
(Islam: Religion of Peace or War, 2014: 19-20).

Genel itibarıyla CBN, hem (Hz.) Muhammed’in yaşamı hem Kur’ân ayetleri üze-
rinden İslam’ın cihadı emrettiği ve bunun terör saldırılarına kaynaklık ettiği teziyle 
hareket etmektedir. Zaten tarih boyunca İslam karşıtı bir söylem geliştirmenin temel 
dayanaklarından birisini de bu konu teşkil etmektedir. Zira Papa XVI. Benedictus’un, 
Bizanslı İmparator II. Mihail Paleologos’un bir İslam âlimine hitaben söylediği, “Hadi 
bana Hz. Muhammed’in yeni olarak ne getirdiğini göster; bu konuda kendisinin vazettiği 
dini kılıç ile yayma emri türünden kötü ve insanlık dışı şeylerden başka bir şey bulamaz-
sın.” (Şahin, 2007: 83-84)  sözlerini nakledişi bu anlayışın en açık örneklerindendir. 
Buna karşılık İslam’ın kılıçla yayıldığı iddiasına batılı bir tarihçi olan Thomas Carlyle 
(1795- 1881) ise şu cevabı vermektedir: “Muhammed insanları zorla dinine soktu de-
mek kelimenin tam anlamıyla tarihe iftiradır. Zira bir tek insanın eline kılıç alarak bütün 
insanlığa meydan okuması mümkün müdür?” (Yılmaz, 1996: 17).

Genel olarak cihat, hak dini anlatmak ve iyiliği hâkim kılmak için yapılan ve “Allah 
rızasını” hedef alan her türlü çaba olarak tarif edilebilir. İslam’a göre Kur’ân’da var olan 
cihat prensibi, insanları kılıç zoruyla İslam’a sokmak için ortaya konulmuş bir pren-
sip değildir. Aksine cihadın meşru kılınma sebebi, kendilerine karşı cihat edileceklerin 
Müslümanlara karşı muharip bir düşman durumunda olmalarıdır. Zira cihat insan hak 
ve hürriyetlerini korumak, toplumun sulh ve saadetini temin etmek amacıyla teşri kı-
lınmıştır. Dolayısıyla cihattan maksat, Müslümanların emniyet içinde bulunmaları ve 
din ile dünya işlerini yürütme imkânına sahip olmasıdır (Özel, 1998: 62-63). Müslü-
manları dinlerinden döndürmeye, onlara eziyet etmeye çalışmak, İslam’ın serbestçe 
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anlatılmasına engel olmak gibi durumlar, savaşı gerektiren sebeplerdir. Vicdanlardan 
baskının kalkması ve Allah’ın dininin hâkim olması için bunları yapanlara karşı savaşı-
lır (Ateş, 1989: 333).

(Hz.) Muhammed’in tebliğe başladığı Mekke döneminde müşrikler, müminlere 
dinlerinden dönmeleri için baskı ve hatta işkence yapıyorlardı. Din konusundaki bu 
baskı ve zulmü ortadan kaldırmak için Medine döneminde cihat farz kılınmıştır (Ateş, 
1989: 335). Dolayısıyla İslam’a göre cihat, din değiştirmek için zorlama aracı değil hak 
dinin yüksekliğini fiilen ispat vasıtasıdır. Cihadın hikmeti, insanları zorlamadan koru-
mak, zorlamayı kabul etmeyen dini hâkim kılmak suretiyle Allah’ın kelimelerini yücelt-
mektir (Ateş, 1989: 456).

Kur’ân’a göre dine saldırıda bulunan insanlara karşı müdafaa hakkı yeryüzünü 
anarşi ve kargaşadan koruduğu gibi (Enfal 8/8), hakkın hak olarak yeryüzüne hâkim 
kılınmasını, batılın da ortadan kaldırılmasını temin eder (Enfal 8/24). Bu itibarla İs-
lam, cihadı “insanlara hayat veren bir ibadet şekli” olarak telakki etmektedir (Yılmaz 
1996: 21). Ancak son yıllarda, özellikle İslam’daki cihat prensibi sebep gösterilerek 
Müslümanların din ve vicdan hürriyetini tehdit edici bir unsur haline gelen İslamofobi 
konusu ön plana çıkmaktadır (Özcan, 2017: 219-221).

CBN, söz konusu kitapçıkta İslam karşıtı bir söylem inşa ederken “Günümüz İçin 
Size Bir Umut” başlığı altında kutsal metinlerinden cümlelere yer vermek suretiyle 
Hristiyanlık propagandası yapmaktadır. Burada “İsa-Mesih düşmanlarını öldürmek 
yerine ‘Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. 
Öyle ki, göklerdeki Babanızın oğulları olasınız.’” (Matta 5/44-45) tarzındaki cümle-
lerle İsa Mesih’in sevgi karakteri vurgulanıp ön plana çıkarılmaya ve bu şekilde İs-
lam’dan farklı bir söyleme sahip olduğu belirtilmeye çalışılmaktadır Netice itibarıyla 
sevgi anlayışı doğrultusunda “İsa-Mesih, kendisine gelen herkesi kabul etmeye hazır. 
O, sen dâhil bütün insanlık için öldü. İsa-Mesih’i kurtarıcı olarak kabul etmediyseniz 
bugün ona bütün kalbinizle sorabilirsiniz. Sizin samimi duanızı işitecektir.” ifadesiyle 
Hristiyanlık daveti yapılmaktadır (Islam: Religion of Peace or War, 2014: 33-34). Bu 
noktada yine kutsal metinlerindeki “Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! 
Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben babayla oğulun, anneyle kızın, gelinle 
kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim.” (Matta 10/34-35) biçimindeki ifadele-
rin ise kitapçıkta çizilen sevgi karakterinden uzak bir görünüme işaret ettiğinin de 
göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 
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7. CBN’nin Yayın Organlarında Hristiyanlık ve İslam’a İlişkin Karşılaştırmalar

CBN, internet sitesinde “İslam’ı Anlamak” başlığı altında birtakım soru ve cevap-
larla İslam’ı Hristiyanlıkla karşılaştırmalı olarak ele almaya ve esasında Hristiyanlık 
dininin üstünlüğünü ve doğruluğunu ortaya koymaya çalışmaktadır.

İlk olarak “Müslüman Dünya Görüşü Nedir?” sorusuyla değerlendirmeler başlar. 
Burada İslam ve Hristiyanlığın insana, tanrı-insan ilişkilerine yönelik bakış açısı kar-
şılaştırılır. İslam’da tanrının aşkın kabul edilip Müslümanlardan mutlak teslimiyet is-
tendiği ve insanın doğası gereği masum olmakla birlikte günah işleme kapasitesine de 
sahip olduğu vurgulanır. Buna karşılık Hristiyanlıkta insanın günahkârlığına işaret edi-
lip İsa Mesih’in kurtarıcı karakteri ön plana çıkarılarak Hristiyanlığın dünya görüşünün 
daha makul ve şefkatli olduğu belirtilir. CBN, “What Is the Muslim Worldview?” (22 
Temmuz 2021). 

“Kur’ân’ın Allah’ı ile İncil’in tanrısı aynı mıdır?” sorusuyla iki dinin tanrı anlayışları 
bakımından farklı olduğu belirtilerek “Allah” ile “Tanrı” (God) kavramlarının aynı anla-
mı ihtiva etmedikleri sonucuna ulaşılır. Bununla beraber asıl konunun, bu iki terimin 
aynı anlama gelip gelmediği değil, Kur’ân’da Allah ile ilişkilendirilen tanrı kavramı göz 
önüne alındığında, “Müslümanlar gerçekten Tanrı’ya ibadet ediyor ve hizmet ediyor 
mu?” sorusu olduğuna dikkat çekilir. “Haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün 
tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı’nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir.” (Ro-
malılar 1/18) cümlesine atıfta bulunularak Müslüman ibadetinin tam kalbinde aldatıcı 
bir çelişki olup son tahlilde ruhların düşmanının hizmetine çevrildiği ifade edilir. CBN, 
“Are the Allah of the Qur’an and the God of the Bible the same?” (22 Temmuz 2021).

“Müslümanlar Allah hakkında neye inanır?” sorusuyla İslam’ın tevhit inancıyla 
Hristiyanlıktaki teslis anlayışı arasındaki farklılıklara işaret edilerek İsa Mesih’in 
tanrısal özelliği ve Kutsal Ruh’un Cebrail olarak nitelendiğine dikkat çekilir. İs-
lam’da tanrı ile insan arasındaki ilişkinin “İslam, insanın Tanrı’nın suretinde yaratı-
lışı sayesinde sahip olduğu Tanrı bilgisini bastırmakta ve böylece Müslümanları Tanrı 
ile kişisel bir ilişkiden koparmaktadır. Müslümanlar, İslam’da çok yaygın olan tasav-
vuf ve halk dini uygulamaları gibi çeşitli yollarla bu ihtiyacı gidermeye çalışırlar. Yine 
de, Tanrı ile yakın bir ilişki ile tatmin edilebilecek bir boşluk vardır.” ifadesiyle uzak 
olduğu belirtilerek Hristiyanlıkta insan ve tanrı arasında yakın bir ilişki olduğu vur-
gulanır. CBN,  “What do Muslims believe about God?” (23 Temmuz 2021). 

“Müslümanlar İsa hakkında neye inanır?” şeklindeki soruyla Kur’ân’da İsa hakkında 
ayrıntılı bilgilerin yer almasına ve Müslümanların İsa’ya saygılarına dikkat çekilmekle 
beraber ortaya çıkan İsa algısı, Hristiyanlıkta ilahi karakterli ve Tanrı’nın Oğlu olan İsa 
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Mesih anlayışıyla bağdaşmadığı gerekçesiyle eleştirilir.  CBN, “What do Muslims belie-
ve about Jesus?” (23 Temmuz 2021). 

“Kur’ân nedir?” sorusuyla Kur’ân’ın İslam’ın kutsal kitabı olduğu ve özellikleri be-
lirtilip İncil ile içerik ve bölümleme bakımından karşılaştırılır. Kur’ân’ın kendisini İn-
cil’in tamamlayıcısı lanse etmesinin doğru olmadığı söylenir. Kur’ân’ın İncil hakkındaki 
yanlış anlamalarının Hristiyan tanıklığını karmaşıklaştırdığı vurgulanır. CBN, “What is 
the Qur’an?” (23 Temmuz 2021).

“Neden Birçok Batılı İslam’a Geçiyor?” sorusuyla Amerika’da 20.yüzyılın başların-
dan itibaren Müslüman nüfusun sayısının katlanarak arttığı belirtilerek bunun nedeni 
öncelikle nüfus artışı ve göç olarak kabul edilir. Bu artışı irdeleyen çalışmalar değer-
lendirilerek İslam’ın esaslarının basit ve rasyonel, tüm inananları eşit kabul etmesinin, 
pratik bir din olmasının ve rahiplikten yoksunluğunun İslam’a dönüşlere gerekçe gös-
terilmesine karşı çıkılır. İslam’ın bir ihtida deneyimi, kişinin günahını ve kurtuluşa ih-
tiyacı olduğunu itiraf etmesine gerek kalmadan hayatını düzene sokma fırsatı sunması 
söyleminin gerçek bir gerekçe olmadığı ileri sürülür. Bu söyleme göre İslam’ın, bu ger-
çekleri inkâr etmekte oldukça hassas olduğu, insanlara kurtuluşa ihtiyaçları olmadığını 
söylediği, dolayısıyla ihtiyaç duyulan tek şeyin Allah’ın kanununun “yol göstericiliğine” 
uymak olduğu ifade edilerek bunun doğal olarak insanın duymaktan hoşlandığı bir şey 
olduğu tespitine yer verilir. CBN, “Why are So Many Westerners Converting to Islam?” 
(23 Temmuz 2021). 

“Müslümanlar insanın düşüşünü nasıl görüyor?” sorusuyla İslam ve Hristiyan-
lık dinlerinin (Hz.) Âdem etrafında şekillenen anlatıları karşılaştırmalı biçimde 
değerlendirilir. Âdem ile Havva’nın cennette başına gelenler Kur’ân’da geçtiği ha-
liyle Hristiyanların kutsal metinleriyle benzer olmasına rağmen Kur’ân’ın insan ve 
onun Tanrı ile olan ilişkisine bakış açısının, İslam ile Hristiyanlık arasındaki önemli 
farklılığı teşkil ettiği ortaya konur. Buna istinaden çeşitli karşılaştırmalar yoluyla 
konu açıklanmaya çalışılır. Buna göre Âdem’in itaatsizliğinden önce Hristiyanlık-
ta Tanrı’nın suretinde yaratılmış bir varlık olarak insan, Tanrı’nın huzurunda ke-
sintisiz paydaşlığın tadını çıkarırken İslam’da yaratılmış bir varlık olarak insanın 
Tanrı ile ilişkisi bir köle gibidir; onun Allah ile paydaşlığı yoktur. Sonuç itibariyle 
Hristiyanlıkta Tanrı’nın hayatından kopan insan, kendisini Tanrı’nın gazabına uğ-
ratan manevi ve ahlaki bir yozlaşma durumuna düşmüştür. Sadece Tanrı müdahale 
ederse cennete girebilir. İslam’da zayıf ve istikrarsız yaratılan insan, Tanrı’nın em-
rini unutmuş ve hiçbir şey değişmemiştir. İnsan ahlaki anlamda düşmemiştir ve bu 
nedenle kurtuluşa ihtiyacı yoktur. Tanrı’nın çözümü, Hristiyanlıkta insan Tanrı’nın 
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Mesih aracılığıyla sağladığı kurtuluşu kabul ederek, şimdi Tanrı ile paydaşlığın ve 
dirilişten sonra cennette Tanrı’nın huzurunda mükemmel paydaşlığın tadını çıka-
rabilir. İslam’da ise insan, Allah’ın rehberliğine uyarak emirlerini yerine getirirse, 
kıyamette yeniden cennete kavuşacaktır. CBN,  “How do Muslims view the ‘Fall’ of 
man?” (24 Temmuz 2021).

“Noel Müslümanlar için Ne İfade Eder?” sorusuyla Müslümanların Hristiyanların 
anladığı şekliyle İsa Mesih anlayışına sahip olmadıkları ve bu nedenle herhangi bir 
kutlama yapmadıklarına işaret edilerek Müslüman dünyada Noel’in Hristiyanlar tara-
fından ruhsuz ve gösterişsiz biçimde kutlandığına işaret edilir. Bu noktada Noel’in gör-
sellerden ziyade derin anlamlarına odaklanılarak Müslümanlara anlatılması gerektiği 
deklare edilir. CBN, “What Does Christmas Mean to Muslims?” (24 Temmuz 2021). 

“Müslümanlar Hristiyanlığa Neden Bu Kadar Karşıdır?” sorusuyla Müslüman dün-
yada hem Hristiyanlığa hem de sonradan Hristiyan olanlara karşı ciddi baskıların ol-
duğu iddia edilerek nedenleri üzerine durulur. Özellikle İslam devleti anlayışının bunu 
gerekli gördüğü şöyle izah edilir: “İslam toplumu ideolojiktir, çünkü Müslüman toplu-
mun, sadece bireyler olarak değil, bir topluluk olarak tüm yaşamı İslam hukuku tara-
fından tanımlandığı gibi Tanrı’nın iradesine ‘teslim’ etmek için var olduğunu kabul eder. 
Bu ideali gerçekleştirmek için, tümü ‘İslam’ olan yürütme, yasama ve yargı organları olan 
bir İslam Devleti olmalıdır. İslam toplumunu Batı’da bildiğimiz çoğulcu toplumlardan 
farklı kılan da budur.”  Bununla birlikte Müslüman dünyada gayri Müslimlerin kendi 
inançlarını özgür bir biçimde yaşamlarını sağlayan ve Osmanlı Devletinde millet siste-
mine kaynaklık eden zimmi statüsünün kısıtlayıcı olduğu ileri sürülür. CBN, “Why are 
Muslims so Resistant to Christianity?” (24 Temmuz 2021). 

“Hristiyanlar İsrail-Filistin Durumuna Nasıl Bakmalı?” sorusu irdelenir. Kudüs’ün 
İsraillilere vaat edildiği ve Filistinlilerin onlara tanrı tarafından verilen bir sıkıntı oldu-
ğu açıklanır. Genel anlayış şu şekilde ortaya konur: “Tanrı sözü açıkça öğretir ki, Tanrı 
İbrahim’in soyuna toprakları vaat etmiş ve bir gün gelecek Mesih Krallığının merkezi 
olacak olsa da, Filistinliler onun amaçlarına uygun olduğu sürece toprakta kalacaklar-
dır. Açıkça görülüyor ki, İsrail Rabbin yolunu tutmakta sefil bir şekilde başarısız oldu 
ve Tanrı onları sınamak için Filistinlileri kullanmaya devam ediyor. İyi Hristiyanların, 
Tanrı’nın gelecekte İsrail’e ayırdığı rol de dâhil olmak üzere, eskatoloji ile ilgili konular-
da önemli ölçüde farklılık gösterdiği kabul edilmektedir. Ancak bu Hristiyanların konuya 
yönelik genel tavrını değiştirmez.” CBN, “How Should Christians View the Israeli-Pales-
tinian Situation?” (25 Temmuz 2021). 
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Bunların yanında “Müslüman kökenli Hristiyanların sorunları nelerdir?”, “İslam 
inancını açıklar mısınız?”, “İncil’in Müslüman görüşü nedir?”, “Müslümanlar neden 
oruç tutar?”, “Bir Müslümanla evlilik neleri içerir?”,  “Hristiyanlar olarak Müslüman 
orucuna karşı tavrımız ne olmalı?”, “Müslümanlar (Hz.) Muhammed’in Doğum Günü-
nü kutlarlar mı?”, “Müslümanların ‘Ümmet’ anlayışı nedir?”, “İrtidat Yasası nedir?” ve 
“Müslümanlar İncil’in bozulduğunu söylediğinde ne yapmalıyım?” gibi sorulara da 
yer verilmektedir.

Genel itibarıyla sorulan sorular ve verilen cevaplara bakıldığında mevcut ön yargı-
ların yapılan açıklamalarla pekiştirilmeye çalışıldığını söylemek mümkündür. Nitekim 
bütün sorularda amacın İslam’ın konulara yaklaşımının yanlış veya eksik olduğunu 
vurgulamak olduğu gözlemlenmektedir.

8. İslam Karşıtı Söylemlere Karşı Dinler Tarihi Birikiminin Önemi

İnsan hayatının ayrılmaz parçası olan dini/dinleri araştırma konusu yapmanın 
tarihi çok eski olsa da modern anlamdaki Dinler Tarihi’nin başlangıcı olarak ge-
nellikle Friedrich Max Müller’in (1823-1900) 18 Şubat 1870’de Royal Institute’de 
Din Bilimiyle ilgili verdiği konferans kabul edilir. “Bir dini bilen hiçbirini bilmez.” 
ilkesi çerçevesinde normatif olmayan bir disiplin inşa etmeye çalışan Müller, Reli-
gionswissenschaft terimini, bu disiplinin özellikle Din Felsefesinden ve teolojiden 
farklı olduğunu göstermek için tercih etmiştir. Bu disiplin ortaya çıktığı dönemde, 
çağının standartlarına göre daha bilimsel ve tarafsız bir yapıya sahiptir. Amerikalı 
dinler tarihçisi Joseph Kitagawa’ya göre Religionswissenschaft’ın hareket noktası, 
insanın dünyanın ve yaşamın kutsal boyutuna verdiği yanıt olarak görülen dinlerin 
tarihsel yapılarını incelemek, her dinin nevi şahsına münhasırlığını ve dinlerin ye-
gâneliklerinin karşılaştırılamaz oluşunu kabul etmektir. Dolayısıyla Dinler Tarihi, 
geçmişten günümüze yerel, bölgesel veya evrensel olsun; geleneksel olsun, pey-
gamberi veya kurucusu ve mensupları olsun veya olmasın bütün dini sistemleri, 
savunmacı veya reddiyeci bir yaklaşımdan uzak durarak inceleme konusu yapmak-
tadır. Dinler Tarihi’nin temel özellikleri bir din yerine tüm dinlere karşı sempatik 
bir anlayışa sahip olması, bir kimsenin kendi dini geçmişi ile ilgili olarak kendini 
şüpheci bir tarzda eleştirmesi ve yapılan araştırmalarda bilimsel bir tavrın ortaya 
konmasıdır (Özcan, 2020: 18-19).

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Dinler Tarihi geleneğinde incelenen konuya/
dine ilişkin görüş, düşünce ve duyguların, başka bir ifadeyle ön yargıların paranteze/
askıya alınması anlamında “epoche” (paranteze alma) ve empati yöntemlerinin kulla-
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nımının yaygınlaştığını söylemek mümkündür. Nitekim bu yöntemleri kullanmasıyla 
ön plana çıkan Din Fenomenolojisi de kimi zaman bir yöntem veya yaklaşım kimi za-
man da bir disiplin görünümünde tezahür etmektedir. Bu bağlamda söz konusu yakla-
şımı benimseyen pek çok dinler tarihçisi bulunmakla birlikte bilhassa Kanadalı İslam 
uzmanı Wilfred Cantwell Smith (1916-2000) ile İngiliz din bilimcisi Ninian Smart’ı 
(1927-2001) anmak gerekmektedir.

Tek dini gerçekliği inananın inancı olarak kabul eden ve “İnanan daima haklıdır.” 
sloganıyla bunu ilan eden Hollandalı din bilimcisi William Brede Kristensen’in (1867-
1953) çizgisinde duran Cantwell Smith, dini fenomenlerin inanan açısından ele alın-
masının ve içeriden öğrenmeye önem verilmesinin gerektiğini ifade eder. Çünkü ona 
göre herhangi bir fenomeni dışarıdan tasvir etmek, onu inanan için kabul edilemez bir 
şey yapmaktır.  Dinler Tarihi’nin çeşitli dinleri araştırırken inanana yönelik unsurları 
yeterince ciddiye almadığını düşünen Cantwell Smith, bu anlamda ihmalkâr davranan 
dinler tarihçilerini, bir akvaryumun üzerinde dolaşan, akvaryumun içindeki balıkla il-
gili doğru ve tam gözlemlerde bulunan ama ona akvaryum balığı olmanın nasıl bir şey 
olduğunu hiç sormayan sineklere benzetir (Özcan, 2020: 60-61).

Cantwell Smith bu anlayış doğrultusunda kendi dönemine kadar Kur’ân ile il-
gili yapılan batılı çalışmaları eksik ve ön yargılı çalışmalar olarak nitelendirir. Ona 
göre batılı Kur’ân araştırmacılarının Kur’ân hakkında söylediği hiçbir ifade, Müs-
lümanlar tarafından doğru olarak kabul edilmedikçe doğru değildir. Bu ilke doğ-
rultusunda Kur’ân vahyinin statüsünü değerlendiren Cantwell Smith, modern bi-
limsel metotları Kur’ân’a uygulayarak onun otantikliğini araştırmakla ilgilenmez. 
Bunun yerine fenomenolojik yaklaşımı esas alarak Kur’ân’ın ortaya çıkışından iti-
baren Müslümanların yaşamlarına olan etkisini ve İslam medeniyetinin oluşması-
na yaptığı büyük etkiyi dikkate alarak Kur’ân’ın Müslümanlar için Tanrı’nın Kelamı 
olduğu sonucuna ulaşır. Bu sonuçtan hareket eden Cantwell Smith, genelde bütün 
Müslüman olmayan araştırmacıları özelde de Hristiyanları fenomenolojik yaklaşı-
mın ışığı altında Kur’ân’ı araştırmaya teşvik eder. Çünkü ona göre farklı yaklaşımlar 
Hristiyanları, Kur’ân’ı bir kutsal kitap olarak değil de sıradan bir kitap olarak algıla-
maya sevk eder ve dolayısıyla da onun değerini düşürür. Bunun için Cantwell Smit-
h’e göre sadece Kur’ân’ın Müslümanlar üzerindeki etkisini gözlemlemeye dayanan 
fenomenolojik yaklaşım Hristiyanların Kur’ân’ın anlam ve fonksiyonunu Müslü-
manlar gibi anlamalarına yardımcı olur. Böylelikle o Kur’ân’ın sözde vahiy mahsulü 
kabul eden ve buna dayanarak İslam’ı (Hz.) Muhammed’in ortaya koyduğunu ileri 
süren araştırmalara karşı çıkmıştır (Aydın, 2001: 213-214).
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Fenomenolojik yaklaşımın çağdaş dönemdeki önemli temsilcilerinden Smart din-
leri incelerken, dindarların yaşadığı dini tecrübe ve duyguların önemli olduğunu düşü-
nür. Bunun için Amerikan yerli atasözü olan “Bir kişiyi onun ayakkabısıyla/çarığıyla bir 
mil yürümeden asla yargılama.” ifadesini, “Bir kişiyi onun ayakkabısıyla/çarığıyla bir mil 
yürümeden asla tanımlama.” şeklinde uyarlayarak kullanmayı tercih eder (Özcan, 2020: 
363). Yaklaşımı doğrultusunda Smart, Kur’an’ın olağanüstü sanatsal bir başarı olduğu-
nu, (Hz.) Muhammed’in döneminde kendisi tarafından yazdırıldığı ve onun öğretile-
riyle tutarlılık arz ettiği için uzun bir dönemde ve farklı kişilerce yazılan Yeni Ahit’e 
göre problemli olmadığını ifade eder. Dolayısıyla Kur’ân’ın sadece Müslümanların iman 
ettiği bir kitap olarak değerlendirilmesinin onun Müslümanların hayatındaki gücünü 
ve merkeziyetini ortaya koymada yeterli olmadığını düşünür. Hristiyanlıkta Tanrı’nın 
inkarnasyonu olarak kabul edilen İsa ile Kur’an’ın doğasının benzerlik taşıdığını, dola-
yısıyla Müslümanların Kur’an’a bakışına bu açıdan yaklaşılması gerektiğini vurgular. 
Çünkü o, Kur’an’ın kelimeler aracılığıyla somutlaşmış ilahi düşünce, ilahi yasa, yaşamı 
ve varlığı aşan gizemli bir söz ve ilahi bir varlığın imtihan aracı olduğunu ifade eder. 
Ona göre Tanrı’nın özelliklerinden birisi onun konuşmasıdır ve Kur’an Tanrı’nın ebedi 
konuşmasıdır. Kur’ân’ın içinde ve ötesinde yer alan ilahi söz ebedidir. Dolayısıyla tüm 
bu özellikler İncil’e kıyasla Kur’an’a daha derin bir anlam ve daha yüksek bir statü ka-
zandırır. O ayrıca, hem tek bir karakterin öğretilerine dayanması hem kısa zamanda 
içeriğiyle otoriter bir gelenek haline gelmesi bakımından Kur’ân’ın yegâne olduğunu 
düşünür (Özcan, 2017: 15). Bu bağlamda onun değer yargısız bir tarzda Kur’an’la ilgili 
ortaya koyduğu görüşler dikkat çekicidir ve bu görüşleriyle Müslümanların konuyla 
ilgili genel görüşlerini kabul edici bir noktada yer aldığı görülür (Özcan, 2017: 30).

Cantwell Smith ve Smart örneklerinde görüldüğü üzere ön yargısız olma ilkesi çer-
çevesinde, empatik anlayışı benimseyen çalışmaların İslam’ı anlama ve anlatma nokta-
sında önemli bir yerde durduklarını söylemek mümkündür. Dolayısıyla İslam’ı anlatan 
çalışmaların bu minvalde yapılması ve bu tarz çalışmaların kullanımının yaygınlaştı-
rılması İslam karşıtı söylemleri bertaraf edici, azaltıcı veya en azından bunlara karşı 
farkındalık yaratıcı bir mekanizma niteliğine sahiptir. 

Sonuç 

İslam, geçmişte olduğu gibi günümüzde de artan mensubu itibarıyla dikkat 
çeken bir dindir. Buna ilaveten son dönemlerde yaşanan ve din üzerinden tartışı-
lan gelişmeler nedeniyle de terör eylemlerinde olduğu gibi ortaya çıkan sorunların 
kaynağı ve hareket noktası olarak lanse edilmeye çalışılmaktadır. Bu algının pek 
çok alanda tezahür ettiğini görmek mümkünken medyada yer alan İslam karşıtı 
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söylemler dikkatleri çekmektedir. Bu bağlamda Hristiyanlığı dünyada hakim kıl-
mak ve İsa Mesih’in krallığı için hazırlık yapmayı misyon olarak belirleyen CBN 
İslam karşıtı söylemleriyle ön plana çıkan TV kanalları arasında yer almaktadır. İs-
lam’ı ve Müslümanları da amaçlarına karşı önemli bir engel gördüğünden ötürü 
yayınları yoluyla İslam karşıtı bir yaklaşım sergilemektedir. Çeşitli yayınlar yoluyla 
İslam’ı takipçilerine “terör” dini, Müslümanları da “terörist” olarak yansıtmak sure-
tiyle İslam karşıtlığını açıkça ortaya koymaktadır. Bunu yaparken yararlanılan kay-
nakların büyük ölçüde dinler tarihçilerine ait olduğunu belirterek de görüşlerini 
desteklemeye çalışmaktadır. İnternet sitesinde ve hazırlanan kitapçıklarda İslam 
ile Hristiyanlık arasında yapılan karşılaştırmalı değerlendirmelerde İslam’ın sözde 
ve yanlışlarla dolu bir din olduğu imajı sunulmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla bu 
türden İslam karşıtı söylemler karşısında Dinler Tarihi birikiminden faydalanarak 
ve diğer dinlerin argümanlarının bilincinde olarak İslam’ı ön yargısız ve empatik 
tarzda anlatabilmek büyük önem arz etmektedir.
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Fransız Le Figaro ve Le Monde Gazetelerinde 
İslam ve İslamofobinin Temsili: Samuel Paty Cinayeti Örneği

İhsan KARLI1 / Zeynep Benan DONDURUCU2

1. Giriş

Statista tarafından 2020 yılında Fransa nüfusunun dini yönelimlerini belirleme-
ye yönelik yapılan araştırmada, ülkede beş milyondan fazla kişinin müslüman oldu-
ğu ve Pew Research Center tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen bir araştırmada 
Müslümanların Fransa nüfusunun %8’ini oluşturduğu tespit edilmiştir (Statista, 2020; 
Pew Research Center, 2017). Ülke yoğun bir müslüman nüfusa sahip olmakla birlikte, 
2015’te Charlie Hedbo mizah dergisi ve Paris saldırıları ülkede İslamofobiyi ve İslam 
karşıtlığını körüklemiştir. Bu süreç, iç güvenlik endişelerine bağlı olarak aşırı sağ siya-
setin yükselişe geçmesiyle birlikte, 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler saldırılarından beri tüm 
Batı toplumlarında oluşan İslamcı terör örgütleri paranoyasının medya aracılığıyla sü-
rekli yeniden inşası da belirleyici olmuştur.

Charlie Hedbo Olayı ve Paris saldırılarından sonra, 2016 yılında Avrupa’da göçmen-
lerin sosyal entegrasyon düzeyinin tespiti amacıyla gerçekleştirilen bir araştırmada, 
Fransız katılımcıların %46’sının göçmen müslüman toplulukları terörizmle bağlantılı 
bir biçimde olumsuz değerlendirdiği, %52’sinin ise Müslümanların Fransız toplumuna 
entegre olmak istemediği görüşünü taşıdığına yönelik sonuçlar elde edilmiştir (Wike 
vd., 2016).  Fondation Jean Jaures tarafından 2019 yılında yapılan bir araştırma ise, 
ülkedeki Müslümanların %24’ünün dini inançları nedeniyle hayatlarında bir kere iş, 
eğitim, toplumsal hayat gibi çok sayıda alanda ayrımcılığa uğradığına yönelik bulgular 
tespit edilmiştir (Ferhat & Kraus, 2019). 

Paris terör saldırılarının ardından, Commission Nationale Consultative Des Droits 
De L’homme (Fransız Ulusal İnsan Hakları Komisyonu/ CDCDH), ülkede Müslümanlara 
yönelik nefret suçlarının bir önceki yıla göre, %223 oranında artış gösterdiğini ifade 
etmiştir. Le Collectif Contre L’islamophobie En France (İslamofobi ile Mücadele Kolek-

1 Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, ikarli@kocaeli.edu.tr
2 Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniversitesi
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tifi/ CCIF) ise, bu yıl içerisinde Müslümanlara yönelik sözlü ve fiziksel saldırganlık dü-
zeyinin yüksek oranda artış gösterdiğini belirtmiştir. 2017 yılında Müslümanlara yö-
nelik polis baskınları ve hükümet gözetimi artış gösterirken, ibadethanelerin bir kısmı 
da terörle mücadele kapsamında kapatılmıştır. Politik iklim ve Fransız siyasetinde sağ 
eğilimlerinin yükselişi,  bir önceki yıllara kıyasla 2017 ve 2018 yılında Müslümanlara 
yönelik İslamofobik saldırıların artışına neden olmuştur. 2019 yılında ise, ülkede İs-
lam dinine mensup bireylere yönelik 300’e yakın saldırı gerçekleşmiştir. Fransa İslam 
Konseyi’ne (CFCM) bağlı Fransa İslamofobi Gözlemevi Başkanı Abdullah Zekri, yaptığı 
yazılı açıklamada, 2020’de Müslümanlara yönelik 235 saldırı gerçekleştiğini belirtmiş 
olup, bu rakamın önceki yıla göre %53 oranında arttığını vurgulamıştır (Euro-Islam 
Info, 2016; ENAR, 2016; Bayraklı & Hafez, 2017; Fitzgerald, 2019; SETAV, 2018; Özcan, 
2021). Bu saldırıların artışı, bu çalışmanın da temel konusunu oluşturan Samuel Paty 
cinayetinin ülkede politik söylem ve medyada içerisinde, İslamofobiyi arttıracak bir 
biçimde sunumu ile bağlantılı olarak değerlendirilebilir.

Alanyazında, Fransız basınında İslam ve İslamofobinin sunumu ile ilgili çalışma-
lar incelendiğinde, Calabrese (2012, 2013, 2014, 2015, 2020), Fransız medyasında 
İslam’ın ve İslamofobinin temsiline yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarında, basının 
İslamofobi kelimesini reddetme eğilimi gösterdiğini sonucuna ulaşmıştır. Çalışmala-
rında entelektüeller, basın, politikacılar ve gazetecilerin “İslamofobi” kelimesine yakla-
şımları ve İslam karşıtlığı kaynaklı tartışmaları analiz eden Calabrese, Müslümanların 
gündelik hayatta, dijital platformlarda ve medya aracılığı ile uğradığı ayrımcılık pra-
tiklerini karşılama amacıyla kullanılan “İslamofobi” kelimesinin Fransız toplumunda 
ve basınında reddedilme nedenlerinin, sözcüğün gündelik hayat örnekleri üzerinden 
kavramsallaştırılmasının zorluğu, İslam dinine muhalefet olarak tanımlanan İslamo-
fobinin Fransa’nın katı laiklik ilkeleri ile uyumu ve İslamofobinin siyasal İslam’ın ide-
olojik bir aracına dönüştürülmesi olduğunu saptamıştır. Bu analiz, Runnymede Trust 
(1997)’nin “İslamofobi: Hepimiz için Bir Zorluk” başlıklı raporunda belirtildiği üzere, 
Müslümanlar veya İslam dünyası tarafından Batıya karşı yapılan her türlü eleştirinin 
reddedildiğini ve İslamofobinin normalleştirildiğini ileri süren tutucu görüşün Fransız 
medyasındaki baskınlığını destekleyen bir nitelik taşımaktadır. 2010 yılında, Fransa’da 
Le Monde, Libération, Le Figaro L’Express, Le Courrier International, Le Point, Le Nou-
vel Observateur gazetelerinde Müslümanların temsili inceleyen çalışmasında (Bugnot, 
2012), inceleme döneminde ülkede yükselen çarşaf ve burka tartışmalarına bağlı ola-
rak, yayın politikalarına göre oranları değişmekle birlikte, Fransız gazetelerinin İslam 
inancına sahip bireylere yönelik ötekileştirici bir kullandığı sonucuna ulaşmıştır. Ga-
ertner (2014) ise 1980’li yıllardan başlayarak ülkede artan göçmen sorunu ve eko-
nomik problemlerin hem televizyon hem de gazetelerde İslam temsilinde belirleyici 
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olduğuna yönelik bir alan yazın taraması gerçekleştirmiş olup; kitle iletişim araçların-
da Müslümanların kökten dinci olarak temsil edildiği, suç ile ilişkilendirildiği, İslam’ın 
cihat ve terörizmle bağlantılı sunulduğu ve Müslüman temsillerinin giderek sertleştiği 
yönünde değerlendirmelerde bulunmuştur. 

Özdemir (2012) Arap Baharı sonrası Fransa’da İslamofobinin medya aracılığıyla 
nasıl inşa edildiğini tespit etme amacıyla Fransız dergilerinin kapaklarını analiz ettiği 
çalışmasında, İslam’ın bir toplumsal tehdit ve korku unsuru olarak sunulduğu sonucu-
na ulaşmıştır. Le Monde gazetesinde 1990-2008 yılları arasında Müslümanların temsi-
lini inceleyen Fredette (2014) ise, Müslümanların terör ve İslama yönelik politik ve ide-
olojik tartışmalar çerçevesinde yanlı olarak temsil edildiği sonucuna ulaşmıştır. Lafaye 
& Brochard (2016) ise, 2015 yılında Fransa’da gerçekleşen terör saldırıları ve Suriye İç 
Savaşı’na bağlı olarak basında İslam ve Müslümanların temsil biçiminin dönüşümünü 
analiz ettikleri araştırmalarında, 1995-2015 yılları arasında Fransız günlük gazeteleri-
ni incelemiştir. Çalışma sonucunda araştırmacılar, yazılı basında İslam’ın radikalleşme 
ve terörle ilişkilendirilme düzeyinin giderek yükseldiği sonucuna ulaşmıştır. Pitoizet & 
Grossmann Tutin (2020), 2014 ve 2015 yılları arasında ülkede terör saldırılarının artı-
şına bağlı olarak, Fransa’da merkez sol yayın politikasına sahip Le Monde, merkez sağ 
yayın politikasına sahip Le Figaro ve ana akım/liberal yayın çizgisine sahip Liberation 
gazetelerinde yer alan köşe yazıları söylem analizi ile çözümledikleri çalışmalarında, 
incelenen gazetelerin yayın politikalarına bağlı olarak İslam’ın temsil edilme biçimi-
nin değişiklik gösterdiğini saptamıştır. Ayrıca araştırmacılar, 2015 yılında gerçekleşen 
Paris Terör saldırılarından sonra, Le Monde ve Liberation gazetesi köşe yazarlarının 
Fransız toplumunda Müslümanların varlığını çok kültürlülük ve etkileşim çerçevesin-
de ele aldığını, ancak Fransa’nın temel laik değerleri çelişen bir din olarak sunumu-
nun dolaylı kelime seçimleri ile gerçekleştirildiğini saptamıştır. Bu araştırmada tespit 
edilen bir diğer önemli bulgu ise, milliyetçi yayın politikasına bağlı olarak Le Figaro 
gazetesinde yer alan köşe yazılarında, İslam’ın terör, cihat, vahşet, geri kalmışlık gibi 
kelime seçimleri ile doğrudan olumsuz olarak temsil edildiğinin saptanmasıdır. Şeker 
& Yağız (2015) ise merkez sağ yayın politikasına sahip Le Figaro, merkez sol görüşe 
sahip Le Monde ve Katolik bir yayın organı olan La Croix gazetelerinde Charlie Hed-
bo dergisine gerçekleştirilen terör saldırıları ile haberleri eleştirel söylem analizi ile 
inceledikleri araştırmalarında, Le Monde ve Le Figaro gazetelerinin yayın politikaları-
nın farklılıklarına rağmen dolaylı olarak İslamofobiyi yeniden ürettiklerini ve devletin 
aldığı sert güvenlik önlemlerini destekleyici nitelikte haberler ürettiği, buna karşın La 
Croix gazetesinin dini değerlere yönelik saldırılara yönelik eleştirici bir yayın politikası 
benimsediği sonucuna ulaşmıştır. Yardım & Dalkılıç (2018), 2001-2018 yılları arasın-
da Fransız L’Express dergisinin kapak sayfasında yer alan ibareler ve görselleri içerik 
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analizi yöntemi ile inceledikleri çalışmalarında, İslam’ın Fransız değerlerine karşıt bir 
unsur olarak Medeniyetler Çatışması tezi bağlamında ve Fransa’nın toplumsal yapısını 
bozduğu ileri sürülen muhafazakâr görüş bağlamında göçmenlik sorunu ile bağlantılı 
olarak sunulduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Abdeslam (2019) ise, Le Monde ve Le Figaro gazetelerini incelediği çalışmasın-
da, iki gazetede Müslümanların Fransız kültürü hukukuyla bağdaşmayan, yasaları ihlal 
eden, tartışma ve bölünmelere yol açan bir dinin mensubu olarak yanlış temsil edildiği 
sonucuna ulaşmıştır. Boukala (2019) ise farklı Avrupa ülkelerinde ana akım medyada 
İslam’ın temsil biçimlerini analiz ettiği çalışmasında, Fransız basınında Müslümanların 
temsilinin Avrupa’nın ortak düşman ideolojisi ile örtüştüğü sonucuna ulaşmıştır.  Fran-
sa basınında Le Monde ve Liberation gazetelerinde İslam’ın terörle bağlantılı olarak 
sunumunu inceleyen Bokuala, ana akım medyada ülkede gerçekleşen terör saldırıları-
nın bağlamından kopartılarak, Fransa’nın göç ve güvenlik politikalarını meşrulaştırma 
amacıyla kullanıldığını ve basında İslam’ın yanlı temsili üzerinde Avrupa’nın İslam kar-
şıtlığının temelinde yatan sosyo-kültürel, tarihsel ve ideolojik etmenlerin etkili oldu-
ğu sonucuna ulaşmıştır. Son dönemlerde ise, yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi ile 
birlikte, geleneksel medya ile birlikte yeni medya platformlarında, İslamofobinin de-
netimsiz bir biçimde yükselişe geçtiği ve yeni yayılım olanakları elde ettiği görülmek-
tedir. Fransız medyasının çok katmanlı yapısını analiz ettikleri çalışmalarında, Cardon, 
Cointet, Ooghe & Plique (2019), Français de France gibi anti-İslamist web sitelerinde, 
aşırı milliyetçi bir söylemin sürekli olarak yeniden inşa edildiği ve dolaşıma sokulan 
enformasyonun propagandist, kışkırtıcı ve gerçekliğinin şüpheli olduğunu saptamıştır. 

Alan yazında gerçekleştirilen çok sayıda çalışmada görüldüğü üzere, Fransa’da kit-
le iletişim araçları İslamofobinin ve İslam karşıtlığının yeniden üretilmesinde etkili ol-
maktadır. Bu bağlamda, bu çalışmanın temel çıkış noktası, 16 Ekim 2020’de Fransa’da 
“Samuel Paty” isimli bir öğretmenin derste öğrencilerine Charlie Hedbo karikatürlerini 
göstermesi sonucu öldürülmesinin Fransız ulusal medyasında İslamofobinin yüksel-
mesine zemin hazırladığı savıdır. Bu olayın Fransız Müslüman toplulukları üzerindeki 
etkisini inceleyen tez çalışmasında, Elverdink (2021) Fransız Le Monde ve Le Figaro 
gazetelerinde yer alan haberlerde sunum biçimlerinin arka planını belirleyen politik 
ve ideolojik örüntüleri incelemiştir. Çalışma sonucunda Elverdink, merkez sol bir yayın 
politikasına sahip Le Monde gazetesinde yer alan haberlerde Müslümanların siyasal 
temsiline de imkân tanınmasına karşın, merkez sağ bir yayın politikasına sahip olan Le 
Figaro gazetesinde hükümetin İslam karşıtı politikalarını onaylayan bir haber dili kul-
lanıldığını saptanmıştır. Bu nedenle bu çalışmada, farklı yayın politikaları ve ideolojik 
yaklaşımlara sahip olan Le Figaro ve Le Monde gazetelerinde S. Paty cinayeti ile ilgili 
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haberler nitel ve nicel içerik analiziyle çözümlenmiştir. Çalışmanın literatür taraması 
bölümünde ise, tarihsel, politik ve sosyal değişkenler doğrultusunda İslamofobinin Batı 
toplumlarında ortaya çıkışının nedenleri ve Fransa’da İslamofobi olgusu incelenmiştir.  

2. İslamofobi Kavramı ve Tarihsel Gelişim Süreci

İslamofobi kavramı ilk olarak 1913 yılında Ministre des Colonies de France (Fran-
sa Sömürgeler Bakanlığı)’nda görev alan bir bürokrat olan A. Quellin’in “La Politique 
musulmane dans l’Afrique occidentale français” adlı eserinde kullanılmıştır (Quellien, 
1910). Ancak kavram, 1997 yılında Runnymede Trust adlı sivil toplum kuruluşu des-
teğiyle İngiliz Müslümanlar ve İslamofobi Komisyonu’nun (Commission on British 
Muslims and Islamophobia), İslamofobi: Hepimiz için Bir Zorluk “Islamophobia: A 
Challenge for Us All” başlıklı raporuyla gündeme gelmiştir (Runnymede Trust, 1997). 
İslamofobi, İslam ve bu dine mensup olanlarla ilintili aşağılayıcı bir durum veya ne-
densiz korku olarak tanımlanmaktadır (Ramberg, 2004). Ayrıca, İslam korkusu anla-
mında da kullanılan kavram, İslam dinine mensup kişilerden korkma, hoşlanmama ve 
çekinme; bu kişilere hissedilen düşmanlık, nefret ve ayrımcılığı ifade etme amacıyla da 
kullanılmaktadır (Bloul, 2008, s.10). 

İslamofobi ya da İslam karşıtlığının tarihsel gelişiminde etkili olan unsurlar batı 
toplumlarının kimlik siyasetinin bir uzantısı olarak İslam’ın ortaya çıkışından önceki 
dönemde Asya uygarlıklarını “medeni ve özgür” toplumları karşısında “despot ve bar-
bar” olarak tanımlaması; Ortaçağ’da İslam dinine mensup olan toplumların kültürel 
düzeyde aşağı görülmesi, Emevilerin İspanya ve Fransa’ya akınları ile başlayan ve Os-
manlı İmparatorluğu’nun Avrupa’ya fetihleri ile devam eden süreçte iki dine mensup 
ülkeler  arasında  yaşanan toprak ve egemenlik savaşları olarak sıralanabilmektedir 
(Arslan, 2009, s.20; Hıdır, 2012, s. 21; Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, 1996, s. 
175; Lewis, 1993, s.72). 19. Yüzyıldan itibaren ise Aydınlanma Çağı’na girişle birlikte 
oryantalizm çalışmalarının hız kazanması medeni, rasyonel, bilimsel, ahlaklı ve kül-
türlü batının karşısında medeniyetsiz, irrasyonel, bilimle ilgisiz, alt kültüre sahip ve 
ahlaksız doğu karşıtlığının inşasını sağlamıştır. Böylece, Batı toplumlarının zihninde, 
olumsuz bir öteki olarak “Doğu’nun tanımlanması, İslam diniyle de ilişkilendirilerek 
İslam karşıtlığının yakın tarih zeminini oluşturmuştur (Said, 2008, s. 217; Parla, 1985, 
ss.11-12; Said, 1979, s.12). 20. Yüzyılda ise, II. Dünya Savaşı’nda sonra İsrail’in kuru-
luşuyla Arap dünyasına yönelik düşman tasarımının özellikle medya aracılığıyla ya-
ratılması, 1979 İran Devrimi’nin Batı dünyasında İslam ve müslüman imajı açısından 
yarattığı kırılma, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte var-
lığını sürdürmek için Batı’nın yeni bir öteki arayışına girmesi islamofobinin yükselişi 
açısından önem taşımaktadır. Ayrıca, son dönemde İslamofobinin yükselişinde Körfez 
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Savaşı, Müslümanların potansiyel bir terör tehdidi olarak görülmesine neden olan 11 
Eylül 2001 İkiz Kuleler Saldırıları ve bu saldırılardan sonra ABD’nin Irak ve Afganis-
tan’a askeri müdahaleleri belirleyici olmuştur (Buehler, 2011, ss. 641-642; Canatan, 
2007, s. 19; Yüksel, 2014; Rana, 2007, ss.148-149; Byers, 2007, s.84; Okumuş, 2018, 
ss. 42-43). Avrupa toplumlarında son yıllarda İslamofobinin yükselişinde etkili olan 
olaylar arasında, 2004 yılında İspanya Madrid’de, 2005’te İngiltere Londra’da El Kaide 
tarafından gerçekleştirilen metro saldırıları, 2015 senesinde Hz. Muhammed’in uygun-
suz karikatürlerini yayınlaması nedeniyle Fransa’da Charlie Hedbo dergisine yapılan 
saldırı ve IŞID tarafından Paris’te eş zamanlı olarak gerçekleştirilen saldırılar, 2016’da 
IŞID tarafından gerçekleştirilen Belçika Brüksel saldırıları ön plana çıkmaktadır (Şe-
ner, 2019, ss. 40-46; Şafak Oktay, 2019, ss.41-42). Bu saldırılar, güvenlik endişeleriy-
le bağlantılı olarak aşırı sağ partilerin söylemleri ve medyanın Müslümanlara yönelik 
sürekli olarak ürettiği kalıp yargılarla birleşerek, zaman içerisinde Batı toplumlarında 
Müslümanların toplumsal yaşamda çeşitli hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına varan 
yaptırımlara neden olmuştur. 

3. Fransa’da İslamofobi

Fransa’da İslamofobinin ortaya çıkışı ve yaygınlık kazanmasında genel hatları ile 
diğer Avrupa toplumları ile benzerlik göstermekle birlikte, İslamofobinin ülkede yayı-
lımı, temelde Fransa’nın sömürgecilik faaliyetleri ile doğrudan ilintilidir. İmparatorluk 
döneminde Kuzey ve Orta Afrika’da pek çok bölgeyi hakimiyeti altına alan Fransa, Ce-
zayir ve Fas gibi nüfusunun büyük çoğunluğu Müslümanlardan olan ülkeleri sömürge-
leştirmiştir. Fransa’nın askerlik ve fiziki güç gerektiren işlerde çalıştırılmak amacıyla 
sömürgelerden ülkeye iş gücü getirmesinin başlangıcı, 1800’li yıllara kadar gitmekte 
olup; özellikle Cezayir’in işgalinden sonraki dönemde müslüman Kuzey Afrika yurttaş-
larının ülkeye göçü artmıştır. Fransa’ya sömürgelerden göç dalgası, II. Dünya Savaşı’n-
dan sonra hız kazanmış olup; iş gücü piyasasında oluşan boşluğun giderilmesi amacıyla 
Mağrip ve Sahel ülkelerinden ülkeye göçmen girişleri olmuştur. Ancak, 1970’li yıllarda 
emek göçü tüm dünyayı etkileyen ekonomik daralmaya bağlı olarak durdurulmuş olup; 
göçmenlerin ülkelerine geri dönmesini teşvik edici çeşitli yaptırımlar uygulanmıştır. 
Fakat, bu zorunlu geri dönüş politikası ülkede başarılı olamamıştır ve 1980’lerde ve 
1990’larda ülkeye göç dalgası devam etmiştir. (Özdemir, 2012, s. 448; Michalak & Sa-
eed, 2004, s.233; Gedikoğlu, 2018, s. 137-138; Le Monde, 2002; Albayrak, 2021, s.2; 
Kaya, 2008, s. 53). Dolayısıyla, ülkelerine geri dönmeyen ve Fransa’da yaşamlarını sür-
düren göçmen toplulukların etnik ve kültürel olarak sahip olduğu farklılıklar, göçmen-
lere yönelik yetersiz sosyal ve iktisadi imkanlarla birleşince, ülkede ırk ve din temelli 
bir çatışma ortamı oluşmaya başlamıştır. 
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Ülkede İslamofobinin yükselişe geçişi tarihsel olarak irdelendiğinde, 1970’li yıl-
ların sonunda gerçekleşen İran Devrimi’nin etkisinin önemli olduğu görülmektedir. 
Fransa medyasında Devrim sonrasında, Ayetullah Humeyni’nin liderliğindeki İran, 
Avrupa toplumlarının düşmanı olarak temsil edilmeye başlanmıştır. İran Devrimi’ne 
yönelik siyasal ve medyatik tepki, İslam’ı gündeme taşıdığı için ülkenin temel değer-
leri arasından yer alan laiklik karşısında Müslümanlar birer tehdit olarak toplumsal 
yaşam pratikleri içerisinde ötekileştirilmesine neden olmuştur. Bu süreç, Fransa başta 
olmak üzere, 1980’lerin başında Avrupa toplumlarında Batılı değerlerin karşısında ko-
numlandırılan İslam dinine mensup azınlıkların göçmenlerin ülkedeki varlığının sor-
gulanmasına neden olmuştur (Deltombe, 2005, s. 34, Veil, 1995, s. 485, Gastaut, 2000, 
s. 450). Ayrıca, bu dönemde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılması ve 
Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa’nın tek başlarına kalması, yeni bir öteki arayışı-
na girilmesine belirleyici olmuştur. Soğuk Savaş sonrası süreçte, Batı Medeniyeti tara-
fından siyasal İslam bir tehdit olarak görülmeye başlanmış olup; 11 Eylül 2001 İkiz Ku-
leler Terör Saldırıları sonucu modernleşmenin dışında ve tehdit edici bir öteki olarak 
görülüp, ehlileştirilmeye çalışılmaya başlanmıştır. Bu süreçte, Huntington (2006)’ın 
Medeniyetler Çatışması tezi de belirleyici bir etkiye sahip olup; Batı Medeniyeti’nin 
karşısında İslam ve Çin Medeniyeti bire tehdit ve karşıt güç olarak konumlandırılmıştır  
(Yel, 2012; Dönmez, 2004). Dolayısıyla, Fransız toplumunda da göçlerle birlikte ülke 
nüfusunun önemli bir bölümünü meydana getiren Müslüman azınlıklar, görünür hale 
gelerek “biz” ve “öteki”  karşıtlığının yeni boyutunu oluşturmaya başlamıştır. 1990’lı 
yıllarda ise, Irak’ın Kuveyt’i İşgali ile başlayan Cihat çağrıları ve eski Fransa sömürgesi 
olan Cezayir’de Front İslamique du Salut (FIS) partisinin iktidara gelmesi, ülkede İsla-
mofobinin yükselişinde belirleyici olmuştur. Özellikle Cezayir’de dini bir partinin yö-
netime gelmesi, göçmen yoğunluğunun büyük çoğunluğunu Cezayirlilerin oluşturduğu 
Fransa’nın hem ülke içindeki azınlıkları kontrolü hem de uzun yıllardır sömürdüğü 
ülkenin kendisine yönelik düşmanca bir tavır içine girebilmesi olasılığı açısından ül-
kede endişe uyandırmıştır. 2000’li yılların başında ise, 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler terör 
saldırısı tüm dünya ile birlikte, Fransa’da İslam Karşıtlığının yükselişinde belirleyici 
olmuştur (Deltombe, 2005, ss.125-126, 145-147).

Fransa’da İslamofobiyi tetikleyen en önemli olaylardan biri eğitimde getirilen ba-
şörtüsü yasaklarıdır. Kitle iletişim araçları ile konunun bir sosyal mesele haline dönü-
şümüyle birlikte, başörtüsü ülkenin laiklik değerlerine karşı bir tehdit olarak kodlan-
maya başlanmıştır. Bu tehdit algısı, özünde 1789 Fransız İhtilali sonrasında monarşinin 
yıkılmasına bağlı olarak, ülkede din ve devlet işlerinin ayrılmasıyla birlikte Fransız 
kimliğinin temel değerleri arasında laikliğin katı bir biçimde eklemlenmesi ile ilinti-
lidir. Ayrıca, Fransız kimliğinin, etnik kökenden ziyade Fransız kültürü ve değerleri ile 
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entegrasyonu üzerine şekillendiği düşünüldüğünde, bu kimliği oluşturan temel öğeler 
arasında yer alan pozitif ve seküler düşünce karşısında İslam’ın modern Fransız kimli-
ğinin tek tip yapısı karşısında, birçok kültürlülük unsurundan ziyade bir tehdit olarak 
görülmesinin nedenleri ortaya çıkmaktadır  (Pierre, 2005, s. 10-12; Bickford, 2014, s. 
61; Grosfoguel & Mielants, 2006). İlk yasaklama Paris yakınındaki Creil kentinde 1989 
yılında üç kız öğrencinin sınıfta başlarını açmadıkları için okuldan uzaklaştırılmala-
rıyla başlamıştır. Bu dönemde, hükümet daha ılımlı bir politika uygulamıştır; Sömür-
gecilik dönemlerinde, Müslümanları peçe ve örtüden kurtarmak modernleşmenin bir 
işareti olarak görülürken, başörtüsü 11 Eylül 2001 saldırılarından itibaren “tehdit” ve 
toplumsal cinsiyet baskısı ile eş anlamlı olarak görülmeye başlamıştır. 2001 yılında El 
Kaide terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bu saldırı, tüm dünya ile birlikte Fran-
sa’da da aşırı sağ partilerin güç kazanmasına ve müslüman sorununun siyasallaştığı bir 
evreye geçilmesine neden olmuştur. 2003 yılında, devlet memurlarının görevleri es-
nasında başörtüsü kullanımı yasaklanmıştır, 2004 yılında öğrencilerin okullarda dini 
inanışı açıkça gösteren işaretler taşımasını ve giymesini yasaklayan bir kanun tasarı-
sını onaylamıştır. Yasaklanan sembol ve kıyafetler arasında büyük peçeler, burkalar ve 
büyük haçlar da yer almakta olup; kanun Katolik ve Hristiyanları kapsamakla birlikte 
temel çıkış noktasının Müslüman kız öğrenciler olduğu bilinmektedir. 2010 yılında ka-
dınların kamusal alanda tam kapalı çarşaf ve burka giymeleri yasaklanmıştır. Bedenin 
tam örtünmesinin Fransız seküler ve modern kimliği ile örtüşmediği ve laikliğin ih-
lal edildiği savı, bu kanunun halk tarafından desteklenmesinde belirleyici olmuştur. 
Fransa’da İslamofobi, sıklıkla İslami kıyafetlerin reddedilmesiyle birlikte kamusal 
alanda tezahür etmekte olup; Fransızların büyük bir çoğunluğu başörtüsünü laik ve 
cumhuriyetçi değerleri tehlikeye atabilecek nitelikte kökten dinci bir sembol olarak 
değerlendirmekte ve kadınlar/erkekler arası eşitliği zedelediğini düşünmektedir. Ay-
rıca, başörtüsü yasakları, Fransa’da doğan göçmen çocuklarının ailelerinin gelenek ve 
göreneklerini terk ederek, Fransız kültürüne tam entegrasyonu amacı da taşımaktadır. 
Günümüzde ülkede İslamofobinin yükselişinde etkili olan diğer tartışmalı konular ara-
sında ise başörtüsü ve burka yasağıyla birlikte, camiler, özellikle Cuma namazlarında 
cami dışına taşan cemaatler ve helal gıda uygulamaları da yer almaktadır (Çaha, 2011, 
s. 67-72; Beaugé & Hajja, 2014, s. 35; Lean, 2012, s. 172,  Scott, 2007, ss.7-30; Geisser, 
2013, s. 43-44; Gediklioğlu, 2018, s.141; Özer, 2015, ss. 22-23).

Fransa’da İslamofobiyi tetikleyen olaylar incelendiğinde ise, Charlie Hedbo dergisi-
nin Hz. Muhammed’in uygunsuz karikatürlerini yayınlamasından sonra, 12 kişinin ha-
yatını kaybettiği terör saldırısının (Hürriyet, 2015; NyTimes, 2015) bir dönüm noktası 
olduğu görülmektedir. Charlie Hedbo saldırısı, El Kaide ve IŞID tarafından üstlenilmiş-
tir. 13 Kasım 2015 tarihinde ise IŞID’ın üstlendiği eş zamanlı Paris saldırılarında 130 
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kişi hayatını kaybetmiş, 416 kişi yaralanmıştır. Fransız hükümeti bu saldırıdan sonra 
olağanüstü hâl ilan etmiştir. Ayrıca yine 2015 yılında, Nice’da Bastille Günü kutlama-
larında IŞID’li bir militanın kalabalığa kamyonla saldırması sonucu çok sayıda kişinin 
yaralanması ve hayatını kaybetmesi, 2016 yılında Fransa’nın batısında bir rahibin iki 
bıçaklı IŞID militanı tarafından katledilmesi, 2017 yılında Marsilya’da IŞID militanı ol-
duğu öğrenilen bir saldırganın iki genç kadını öldürmesi, bu dönemde İslam karşıtlığı-
nı besleyen diğer münferit olaylar arasında yer almaktadır. Charlie Hedbo ve akabinde 
gerçekleşen çeşitli terör saldırıları, Fransız politikasında ülkenin eski cumhurbaşkanı 
olan Nicolas Sarkozy ve Marie Le Pen gibi sağ ve milliyetçi görüşe sahip olan politikacı-
ların yoğun tepkilerine ve İslam’ı terörizm, köktencilik ve medeniyet karşıtlığı ile ilişki-
lendirmelerinde belirleyici olmuştur (RTE News, 2015; BBC, 2015, Abdelkader, 2017; 
SudQuest, 2018; Perv Abacı, 2020, ss.39-40). Ülkede gerçekleşen ve İslam karşıtlığını 
en üst seviyeye taşıyan son olay ise, 16 Ekim 2020 tarihinde Paris’in Conflans bölge-
sinde Samuel Paty isimli bir ortaokul öğretmeninin ifade özgürlüğü dersi kapsamın-
da aralarında Müslümanların da bulunduğu öğrencilere Charlie Hedbo dergisinde yer 
alan ve Hz. Muhammed’i tasvir eden uygunsuz karikatürleri göstermesi sonucu başı 
kesilerek öldürülmesidir (Associated Press, 2020; Guardian, 2020). Bu çalışmanın da 
temel konusunu oluşturan bu saldırı, hükümet kanadında yükselen aşırı sağcı söyleme 
bağlı olarak islamofobinin yükselişine neden olmuştur.  

4. Le Figaro ve Le Monde Gazetelerinde Samuel Paty Cinayeti Konulu Haber-
lerde İslam ve İslamofobinin Sunum Biçiminin Analizi

Bu çalışmada, Samuel Paty cinayetinin gerçekleştiği 16.10.2020-16.11.2020 ara-
sındaki dönemde Fransa’da merkez sağ yayın politikasına sahip Le Figaro ve merkez 
sol yayın politikasına sahip Le Monde gazetelerinin resmi İnternet sitelerinde, bu cina-
yeti konu alan haberler nicel ve nitel içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma 
soruları ise, şu şekilde oluşturulmuştur:

• İncelenen gazetelerde Samuel Paty cinayetiyle ilgili haberler, niceliksel olarak 
nasıl bir dağılım göstermektedir?

• İncelenen haberlerde Samuel Paty cinayeti ile ilgili haberler niteliksel olarak 
nasıl bir dağılım göstermektedir?

• İncelenen gazetelerin yayın politikaları ekseninde İnternet sitelerinde yer alan 
Samuel Paty cinayeti ile ilgili haberler, konu bazında nasıl bir dağılım göster-
mektedir?

• İncelenen gazetelerin yayın politikaları bağlamında İslam’ın ve Müslümanların 
temsili, İslama yönelik kapalı ve açık görüş içerisinde yer alan ikili karşıtlıkla-
rın inşası bağlamında nasıl bir dağılım göstermektedir?
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• İncelenen haberlerde doğrudan ve dolaylı ayrımcı ifadeler mevcut mudur? Var-
sa bu ifadeler, incelenen gazetelere göre nasıl bir dağılım göstermektedir? 

4.1. Araştırmanın Amacı, Örneklemi ve Sınırlılıkları

Bu çalışmanın temel amacı, S. P. Cinayetine bağlı olarak ülkede yükselen İslamo-
fobinin ve İslam karşıtlığının farklı yayın politikasına sahip ulusal gazetelerde sunum 
biçimini ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini 16 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen 
Samuel Paty cinayeti ile ilgili olarak ulusal Fransız gazetelerinin resmî web sitelerin-
de yayınlanan tüm haberler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem seçiminde ise, 
amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Seçkisiz olmayan bir örneklem tekniği olarak 
amaçlı örneklem yöntemi, araştırmada evreni oluşturan kişi ya da birim özellikleri-
nin belirlenmesi sonucu, bu özelliği taşıyan birimlere ulaşılmasını merkeze alan bir 
yöntemdir. Araştırma amaçlarına bağlı olarak, bilgi açısından zengin içerik sağlayan 
durumlar analiz edildiğinde, genelde amaçlı örneklem tekniği kullanılmaktadır (Bü-
yüköztürk vd., 2018, ss. 92-93; Yıldırım & Şimşek, 2018, ss.118; Christensen vd., 2015, 
ss.172). Bu bağlamda, örneklem içerisine Pew Research Center (2018)’in Fransız med-
yasındaki sağ ve sol eğilimleri incelediği araştırma, Pitoizet & Grossmann Tutin (2020) 
ile Elverdink (2021)’in Fransız gazetelerinde İslam ve müslümanların temsilini ince-
ledikleri çalışmaları temel alınarak,  Fransız basınında merkez sağ yayın politikasına 
sahip Le Figaro ve merkez sol yayın politikasına sahip Le Monde gazeteleri örneklem 
içerisine dahil edilmiştir. Çalışma içerisinde, Le Figaro gazetesinin resmî web sitesi 
olan https://www.lefigaro.fr/ ve Le Monde gazetesinin resmî web sitesi olan ve https://
www.lemonde.fr/ sitelerinde Samuel Paty cinayeti konulu haberler incelenmiştir. Bu 
araştırma, zaman ve maliyet kısıtlaması nedeni ile 16.10.2020-16.11.2020 tarih ara-
lığı içerisinde Le Figaro ve Le Monde gazetelerinin web sitelerinin arama motorlarına 
anahtar kelime olarak belirlenen “Samuel Paty” kelimesi yazılması sonucu elde edilen 
haberler ile sınırlandırılmıştır.

4.2. Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmada Le Figaro ve Le Monde gazetelerinde, Samuel Paty cinayeti konulu ha-
berlerde İslam ve İslamofobinin sunum biçiminin tespiti amacıyla içerik analizi ger-
çekleştirilmiştir. İçerik analizi, tekrarlanabilir ve geçerli anlamlar ortaya konulmasına 
imkân tanıyan bir araştırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır (Krippendorff, 2003, 
ss.18-19). Hem nitel hem de nicel analizler gerçekleştirmeye imkân tanıyan içerik 
analizinin niceliksel boyutunda, metin ya da görsellerin analizi sonucunda sayısal/is-
tatistiki veriler elde edilmesi amaçlanmaktadır (Akdenizli, 2012, ss.135-136). İçerik 
analizi çalışmalarının niteliksel boyutunda ise, belirlenmiş kategorilere rakamsal de-
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ğerler verilerek, içeriğin analizi amaçlanmakta olup; kategorilerin belirlenmesi ince-
lenen konu dahilinde gerçekleştirilen literatür taramasına bağlı olarak özel bir biçim-
de oluşturulabilmektedir. Bu özellikleri ile iletişim bilimi çalışmaları içerisinde, kitle 
iletişim araçlarında yer alan mesajların incelenmesi amacıyla içerik analizi yöntemi 
sıklıkla kullanılmaktadır (Balcı & Bekiroğlu, 2012, ss. 279; Büyüköztürk vd., 2018, ss. 
234-246; Benoit, 2011, ss. 270-271; Baxter & Babbie, 2004, s. 314). Bu bağlamda, araş-
tırma modeli, Runnymede Trust (1997)’nin “İslamofobi: Hepimiz için Bir Zorluk” baş-
lıklı raporunda İslam’ın tutucu ve ilerlemeci görüş çerçevesinde sunumunu irdeleyen 
ikili karşıtlıklar temele alınarak oluşturulmuştur. 

Tablo 1. Araştırmanın Modeli

İkili Karşıtlıklar İslama Yönelik Kapalı Görüş İslama Yönelik Açık Görüş

Monolitik/İlerlemeci İslam monolitik/statik ve yeni 
gerçeklere göre tepkisiz olarak 
değerlendirilmektedir. 

İslam çeşitliği, gelişmeyi, farklılığı 
temel alan ilerlemeci bir yapıda 
değerlendirilmektedir.

Ayrımcı/Etkileşimli İslam diğer kültürlerle ve dinlerle 
ortak bir bağı/değerleri olmayan, 
onları etkilemeyen ve etkilenmeyen 
bir yapıda görülmektedir.

İslam kendine özgü değerleri ve 
amaçları olarak, diğer inanç ve 
kültürler kadar bağımsız, onları 
etkileyen-zenginleştiren bir yapıda 
görülmektedir.

Alt-aşağı/Farklı İslam tamamen Batı toplumlarından 
aşağı, primitif, seksist ve medeniyetsiz 
olarak değerlendirilmektedir.

İslam ve Müslümanlar farklı ancak ek-
sik ya da hatalı görülmemekte, saygı 
duymaya değer ve eşit olarak nitelen-
dirilmektedir.

Düşman/Ortak İslam şiddet eğilimli, agresif, tehdit 
edici bir yapıda değerlendirilmektedir. 
Ayrıca, terörizmle ilişkilendirilmekte 
ve medeniyetlerin çatışmasının temel 
sorumlusu olarak görülmektedir.

İslam ortak sorunların çözümünde 
gerçek ve potansiyel bir partner/ortak 
olarak değerlendirilmektedir.

Manüpülatif/Samimi İslam politik ve askeri avantaj elde 
etmek için kullanılan politik bir ideolo-
ji olarak değerlendirilmektedir. 

İslam, bu dine mensup olan kişiler 
tarafından inanılan eşsiz ve biricik bir 
dini inanış olarak değerlendirilmekte-
dir.

İslam tarafından Batıya 
Yönelik Eleştiriler Doğ-
rudan Reddedilir/ Değer-
lendirilir

Batıya İslam ya da Müslümanlar tara-
fından yapılan her türlü eleştiri doğru-
dan reddedilir.

Batıya İslam ve diğer kültürler/inanış-
lar tarafından yapılar eleştiriler kabul 
edilir, değerlendirilir.

Ayrımcılığı Savunan/Ay-
rımcılığı Eleştiren

İslama karşı düşmanlık ve kin; Müs-
lümanların toplumun geri kalanından 
dışlanması normalleştirilir. 

Dini anlaşmazlıklar ya da tartışmalar, 
Müslümanların sosyal hayattan dışlan-
masına yol açmaz, ayrımcılık eleştirilir.

İslamofobi doğal görülür/ 
problemli görülür

Müslümanlara karşı düşmanlık normal 
ve doğal olarak değerlendirilir. 

İslamofobi doğru olmayan ve adaletsiz 
bir biçimde değerlendirilir. 

Kaynak: (Runnymede Trust, 1997, s. 4)
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İslam’ın ve müslümanların Fransız basınında Samuel Paty cinayeti ile bağlantılı 
olarak sunum biçimini incelenmesi amacı taşıyan bu çalışmada içerik analizi kodlama 
tablosunun birinci bölümü, İslama yönelik açık ve kapalı görüşü içeren ikili karşıtlık-
lar modeli temel alınarak oluşturulmuş olup; kodlama tablosunun diğer bölümlerinde 
ise haber sayısı, haberlerin niteliği (olumlu/olumsuz/nötr), cinayetle ilgili haberlerin 
gazetelerde yer aldığı kategori/konu ve haberlerde Müslümanlar veya İslama yönelik 
ayrımcı ifadelere yer verilme düzeyini belirleme amacı taşıyan değişkenlere yer veril-
miştir. Araştırmanın geçerliliği ve güvenilirliğini sağlamak için, kodlama tablosunda 
ilgili kategorilere diğer değişkeni eklenmiş olup; Krippendorf’un tekrara dayalı içerik 
analizi yaklaşımı merkeze alınarak, tüm haberler, iki araştırmacı tarafından iki defa 
kodlanmıştır. Analiz sonucunda, araştırmanın güvenilirlik düzeyi %96,8 olarak hesap-
lanmıştır. Ayrıca, konu, ikili karşıtlıklar çerçevesinde İslam’ın sunumu, haberde ayrım-
cı ifadelere yer verilme düzeyi kategorilerinde, kodlama tablosu çoklu değişkenin işa-
retlenmesine izin verecek bir biçimde dizayn edilmiştir. 

 4.3. Araştırmanın Bulguları

16.10.2020-16.11.2020 döneminde Le Figaro ve Le Monde gazetelerinde Samuel 
Paty cinayetiyle ilgili haberlere yönelik olarak gerçekleştirilen içerik analizi bulguları 
aşağıda yer almaktadır.

Tablo 2. Le Figaro ve Le Monde Gazetelerinde Samuel Paty Cinayetiyle İlgili Haberlerin Niceliksel Dağılımı

Gazeteler Le Figaro Le Monde Toplam
Sayı (n) 405 180 585

Oran (%) 69,2 30,8 100

Le Figaro gazetesinin web sayfasında Samuel Paty’nin öldürülmesi ile ilgili haber-
ler, %69,2’lik oranla birinci sırada yer almakta olup; Le Monde gazetesinde bu oran 
%30,8’dir. İki gazete arasında, bu cinayetle ilgili haberlerde tespit edilen oransal farklı-
lık, sağ ve milliyetçi bir yayın politikasına sahip olan Le Figaro gazetesinin Samuel Paty 
cinayetini, yayın politikası doğrultusunda “suç” bağlamından kopartarak sunduğunu 
ortaya koymaktadır. 

Tablo 3. Le Figaro ve Le Monde Gazetelerinde Samuel Paty Cinayetiyle İlgili Haberlerin Niteliksel Analizi

Gazeteler Le Figaro Le Monde

Nitelik n % n %

Olumlu 92 22,7 22 12,2

Olumsuz 305 75,3 154 85,6

Nötr 8 2,0 4 2,2



Fransız Le Figaro ve Le Monde Gazetelerinde İslam ve İslamofobinin Temsili:
Samuel Paty Cinayeti Örneği

530

İki gazetede Samuel Paty cinayeti ile ilgili haberlerin, yüksek düzeyde olumsuz ola-
rak kurgulamasının nedeni, olayın bir suç olması, bir insanın cinayete kurban gitmesi-
dir. Ancak, İslam ve Müslümanlara yönelik ikili karşıtlık inşası bağlamında haberlerin 
niteliksel dağılımı analiz edildiğinde, bu olumsuz içerik kurgusunun iki gazetede olayın 
bağlamında kopartılarak terör, politika, güvenlik söylemiyle beslenen ideolojik bir yapı 
üzerine temellendirildiğini göstermektedir.

İki gazetede de olumlu nitelik taşıyan haberlerin büyük çoğunluğunu ise, Samuel 
Paty’i anma törenleri ve maktule yönelik iyi dileklerinin paylaşıldığı haberler oluştur-
maktadır. Ayrıca, ülkedeki entegrasyon sorunun çözümüne yönelik öneriler/uzman 
görüşleri de bu özellikteki haberler içerisinde yer almaktadır. Nötr haberler ise sağlık, 
ülkenin ekonomik durumu gibi aslında cinayetle bağlantısı olmayan haberler olup; iki 
gazetede oransal olarak düşük düzeyde tespit edilmiştir. 

Tablo 4. Le Figaro ve Le Monde Gazetelerinde Samuel Paty Cinayeti Haberlerinin Konu/Kategori Bazlı 
Dağılımı

Gazeteler Le Figaro Le Monde
Konu/Kategori n % n %

Toplum/ Toplumun Tepki ve 
Beklentileri

39 9,6 8 4,4

Anma ve Etkinlikler 59 14,6 9 5,0
Eğitim 44 10,9 26 14,4

Suç 107 26,4 35 19,4
Sanat 9 2,2 2 1,1
Spor 11 2,7 3 1,7

Politika 106 26,2 42 23,3
Terör 69 17,0 38 21,1

İnternet ve Sosyal Ağlar 25 6,2 10 5,6
Güvenlik 64 15,8 29 16,1

Din 27 6,7 13 7,2
Sivil Toplum Örgütleri 19 4,7 5 2,8

Göç ve Azınlıklar 11 2,7 5 2,8
İfade Özgürlüğü 15 3,7 17 9,4

Dış Politika/Yabancı Ülkelerle 
İlişkiler

18 4,4 25 13,9

Ekonomi 5 1,2 3 1,7
Hukuk 7 1,7 1 0,6
Sağlık 5 1,2 9 5,0
Diğer 5 1,2 5 2,8
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Tabloda görüldüğü üzere, suç konulu iletiler Le Figaro gazetesinde toplam 
%26,4’lük oranla birinci sırada, politika konulu iletiler %26,2’lik oranla ikinci sırada, 
terör konulu iletiler %17’lik oranla üçüncü sırada yer almaktadır. Le Monde gazetesin-
de ise, politika konulu iletiler %23,3’lük oranla birinci, terör konulu iletiler %21,1’lik 
oranla ikinci, suç konulu iletiler ise 19.4’lük oranla üçüncü sırada yer almaktadır. Bu 
sonuç, iki gazetenin de yayın politikalarından bağımsız olarak, temelde bir cinayet olan 
ve suç kategorisinde değerlendirilmesi gereken konuyu terör ve politikayla ilişkilen-
dirdiğini göstermektedir. Ayrıca, Le Figaro gazetesinde cinayet başta ülkenin Cumhur-
başkanı Emanuel Macron ve Marie Le Pen gibi sağcı partilerin temsilcilerinin görüşleri 
çerçevesinde sunulmuştur. Böylece, siyasal düzeyde hem doğrudan hem dolaylı olarak 
İslam’ın terör ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Le Monde gazetesinde ise, sağ siyaset-
çilerin görüşlerine yer verilmekle birlikte, sol partilerin temsilcilerinin görüşlerine de 
yer verilmiştir. Ancak, konunun yüksek düzeyde İslam ve terör arasındaki ilişki üzerin-
den sunulduğu saptanmıştır.

Suç konulu haberler, Le Figaro gazetesinde daha yüksek oranda tespit edilmiştir. 
Ayrıca, bu gazetenin web sayfasında ülkede gerçekleşen konuyla ilintisiz olayların bile, 
Paty cinayeti kurgusuyla ilişkilendirildiği çalışmada tespit edilen bir diğer önemli bul-
gudur. Le Figaro gazetesinde daha yüksek düzeyde olmakla birlikte iki gazetede de S. 
Paty’nin anma gösterilerine katılmak istemeyen öğrenciler, müslüman öğrencilerin Sa-
muel Paty cinayetine yönelik eleştirileri, bu konuda sosyal medya gönderileri, hatta 
ırkçılığa uğrayan Afrika kökenli Fransızların eleştirileri hem suç hem de terörle ilişki-
lendirilmiştir.  

Hem Le Figaro hem de Le Monde gazetelerinde S.Paty cinayetiyle bağlantılı olarak 
yüksek oranda tespit edilen bir diğer haber kategorisi ise güvenlik olup; bu haberler 
cinayetten sonra ülkede İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirleri kapsamaktadır. 
Ancak, dolaylı olarak İçişleri Bakanlığı’nın Müslümanların sosyal hayattaki varlığını sı-
nırlayan uygulamalarının meşrulaştırılması, örtük bir biçimde incelenen gazetelerde 
müslümanların düşman/tehdit olarak kodlanması ile ilintilidir. 

Toplumun tepki ve beklentileri ve anma etkinlikleri konulu haberler, Le Figaro ga-
zetesinde daha yüksek düzeyde tespit edilmiş olup; bu tespit gazetenin bu cinayetle 
ilgili haberlere yüksek düzeyde yer vermesinin bir sonucudur. Eğitim konulu haber-
ler ise, iki gazetede de benzer oranlarda tespit edilmiş olup; eğitimcilerin güvenlikleri 
ve okullardaki ifade özgürlüğü tartışmaları, maktulün bir öğretmen olması ile ilintili-
dir. Ayrıca, medya okuryazarlığı eğitimi ve öğrenci ile veliler arasındaki diyaloğu güç-
lendirecek çeşitli çözüm önerileri, Le Monde gazetesinde daha yüksek düzeyde tes-
pit edilmiştir. Bu sonuç, merkez sol bir yayın politikasına sahip Le Monde gazetesinin 
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azınlıkların eğitim sorununa yönelik daha çözümcü bir perspektiften yaklaştığını gös-
termektedir. 

Le Figaro gazetesinde, sanat ve spor camiasından ünlü isimlerinin cinayete ver-
dikleri tepkiler ve kınama mesajlarına daha fazla yer verildiği için, sanat ve spor ko-
nulu iletiler daha yüksek oranda saptanmıştır. Ayrıca, çalışmada tespit edilen bir diğer 
önemli bulgu ülkenin ulusal futbol kulübünün bazı oyuncularının cinayete geç tepki 
vermelerini eleştiren haberlerin ve geç tepki vermelerinde Afrika kökenli Fransız fut-
bolcuların dini ve etnik kökenlerinin etkisini sorgulayan temelsiz iddiaların, Le Figaro 
gazetesinde saptanmasıdır. Bu bağlamda, Le Figaro gazetesinin yaşanan cinayeti bağ-
lamından koparmakla birlikte, konuyla alakasız sporcuların tepkilerini sorgulayan ha-
ber biçimi dolaylı olarak ırkçılık, İslamofobi ve yabancı düşmanlığından beslenen kalıp 
yargıları yeniden üretmektedir. 

İnternet ve sosyal ağlar konulu haberler ise, siber güvenlik bağlamında iki gaze-
tede benzer oranlarda tespit edilmiş olup; bu içeriklerde sosyal ağların denetlenmesi 
ve cinayette sosyal medyanın rolüne değinilmiştir. Din konulu haberler ise oransal ola-
rak Le Monde; sayısal olarak Le Figaro gazetesinde daha yüksek düzeyde yer almakta 
olup; cinayete destek verdiği suçlamaları sebebiyle kapatılan Pantin Camisi ve imamı-
na yönelik olumsuz haber içerikleri, Le Figaro gazetesinde daha yüksek düzeydedir. 
Le Monde gazetesi ise, daha yüksek düzeyde ülkedeki ılımlı İslam’ın temsilcisi olarak 
görülen imamların saldırıyı kınayan ve toplumsal barışı amaçlayan konuşmalarına yer 
vermiştir.

Sivil toplum örgütleriyle ilgili haberler, Le Figaro gazetesinde cinayetle bağlantılı 
olarak daha yüksek düzeyde saptanmıştır. Bu sonuca ulaşılmasının temel nedeni, cina-
yet sonrası Collective against Islamophobia in France, BarakaCity gibi müslüman sivil 
toplum örgütlerinin hükümet tarafından kapatılmasını meşrulaştıran haberlere, gaze-
tenin yayın politikalarına bağlı olarak daha fazla yer verilmesidir.

Göç ve azınlıklar konusu ise, Le Figaro gazetesinde oransal olarak daha yüksek 
düzeyde yer almakta olup; bu durum terör ve güvenlik endişelerinden beslenen İslama 
yönelik olumsuz haber üretim biçimi içerisine dış ülkelerden gelen sığınmacıların ve 
Afrika kökenli Fransızların dahil edilerek olumsuz streotipler oluşturulması ile bağlan-
tılıdır. Gazetede yer alan cinayetle ilgili haberlerde, failin Çeçen kökenli olmasının aşırı 
sağcı politikacılarının görüşleriyle birlikte sunumu, dolaylı olarak göçmenlerin ülkeye 
tehdit oluşturduğu algısını yeniden üretmektedir. 

İfade özgürlüğü konusu Le Monde gazetesinde oransal olarak daha yüksek düzey-
de yer almakta birlikte; Charlie Hedbo karikatürlerinin ifade özgürlüğü ile bağlantısını 
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ve laikliğinin bir cumhuriyet değeri olarak korunmasının gerekliliğiyle ilgili haberler 
iki gazetede de yüksek düzeyde tespit edilmiştir. Ayrıca, sosyal medyada İslam’ı eleştir-
diği için ölüm tehditleri aldığı söylenen Mila adlı Fransız genç kızın hikayesi, iki gazete-
de hem ifade özgürlüğü hem suç hem de güvenlikle ilişkili olarak sunulmuştur. 

Dış politika/yabancı ülkelerle ilişkiler ise oransal olarak Le Monde gazetesinde 
daha yüksek düzeyde yer almaktadır. Bu süreçte, Le Monde gazetesi, Le Figaro’dan 
farklı olarak ülkenin Cumhurbaşkanı Macron’un, Paty’nin öldürülmesinden sonra 
Charlie Hedbo karikatürlerini kamusal alanlarda sergilemesi sonucu müslüman ülke-
lerin boykot ve protestolarının iktisadi etkilerine yer vermiş olup; bu sorunla ilgili ya-
pılan eleştirilere de haberlerinde yer ayırmıştır. Ancak, iki gazetede de karikatür krizi 
sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan ile E. Macron arasında 
yaşanan diplomatik tartışmaya yönelik haberlerde, T. C. Cumhurbaşkanı olumsuz bir 
biçimde sunulmuştur. Ayrıca, iki gazetede de ABD ve İngiltere gibi Batı ülkelerinin ko-
nuya daha diplomatik yaklaşılmasına yönelik önerilerinin olumsuz bir biçimde sunul-
duğunun tespiti, analizde saptanan önemli bir veridir. 

Le Figaro gazetesinde daha yüksek düzeyde tespit edilen hukuki süreçle ilgili ha-
berler, ayrılıkçı fikirlerle mücadele yasa tasarısı, müslüman sivil toplum örgütlerinin 
kapatılması ve terörle mücadele savcısının süreçle ilgili açıklamalarını içermektedir. 
İki gazetede de düşük düzeyde tespit edilen ekonomi ve sağlıkla ilişkili haberler ise, 
cinayet sonrası öğretmenlerin maaş iyileştirme beklentileri ve Covid-19 salgının okul-
lardaki etkisi ile bağlantılı olup, S. Paty’nin öldürülmesiyle doğrudan bir ilintisi bulun-
mamaktadır. Bu sonuç, Covid-19 salgını gibi yaşanan cinayetle doğrudan ilgisi olmayan 
olayların bile, iki gazetede düşük düzeyde de olsa yaşanan münferit cinayetle bağlantı-
landırılarak, bağlamından kopartıldığını ortaya koymaktadır.   

Diğer kategorisinde değerlendirilen haberler ise, sayısal olarak iki gazetede eşit 
düzeyde tespit edilmiş olup, bu içerikler çeşitli kişilerin cinayet sonrası İslam ve Müs-
lümanlıkla ilgili görüşleri veya müslüman olmasına rağmen başarılı bir biçimde toplu-
ma entegre olması ile rol model olarak gösterilen kişilerin demeçlerini içermektedir. 
Ancak, Le Figaro gazetesinde, ayrılıkçı ya da uç noktalarda görülen azınlık ailelerin 
çocuklarına yönelik yaptırımlar gibi konuyla ilgisiz haberlerin tespiti, cinayeti bağla-
mından kopartmakla birlikte, azınlıkların toplumsal varlığını kısıtlamayı amaçlayan 
aşırı sağcı siyasal ideolojinin medyada tezahür ettiğini göstermektedir. 
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Tablo 5. Le Figaro ve Le Monde Gazetelerinde Samuel Paty Cinayetiyle İlgili Haberlerde, İslam’ın Açık 
ve Kapalı Görüş İçerisinde Yer Alan İkili Karşıtlık İnşasının Analizi

Gazeteler Le Figaro Le Monde
İkili Karşıtlıklar n % n %

Monolitik 28 6,9 20 11,1
İlerlemeci 13 3,2 8 4,4

Ayrımcı 16 4,0 7 3,9
Etkileşimli 13 3,2 5 2,8
Alt-Aşağı 82 20,2 40 22,2

Farklı 12 3,0 10 5,6
Düşman 245 60,5 94 52,2

Ortak 12 3,0 6 3,3
Manüpülatif 195 48,1 72 40,0

Samimi 5 1,2 5 1,2
Batıya Yönelik Eleştirileri 

Doğrudan Reddeden
40 9,9 19 10,6

Batıya Yönelik Eleştirileri 
Değerlendiren

1 0,2 15 8,3

Ayrımcılığı Savunan 75 18,5 24 13,3
Ayrımcılığı Eleştiren 9 2,2 26 14,4

İslamofobiyi Doğal Gören 40 9,9 14 7,8
İslamofobiyi Problemli 

Gören
4 1,0 20 11,1

Araştırma sonucunda, Samuel Paty cinayeti ile bağlantılı haberlerde İslamın ve 
Müslümanların düşman olarak kodlanma düzeyinin Le Figaro gazetesinde %60,5 ve Le 
Monde gazetesinde %52,2 oranlarında olduğu saptanmıştır.  Manşet ve haber içerikle-
rinde, İslamizm, radikal İslam, cihat, fetva, terör, terörist gibi sözcüklerle İslam’ı terör-
le ilişkilendirerek, suç ve güvenlik tehdidi olarak kodlayan gazetelerde, Le Figaro’nun 
düşman yaratımı sayısal olarak Le Monde’ye göre daha yüksektir. Buna karşın, İslam’ı 
olumlu olarak değerlendiren açık görüş çerçevesinde Müslümanları “ortak” olarak çer-
çeveleyen haber sayısı iki gazetede de sayısal olarak düşük düzeydedir. Bu haberler, 
ılımlı müslüman ve imamların yaşanan tansiyonu düşürme amaçlı çağrıları ve saldırıyı 
kınadıklarını belirttikleri demeçlerini içermektedir. 

Ayrıca, analizde iki gazetenin de “İslamizm” kavramını merkeze alarak, İslamın 
askeri ve siyasal amaçlara dayanan ideolojik saikleri olduğun nedeniyle manipülatif 
olarak değerlendiren görüşe, farklı konulardaki haberlerde Le Figaro’da %48,1 ve Le 
Monde’de %40 oranında olmak üzere yüksek düzeyde yer verdiği saptanmıştır. İslam’ı 



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

535

sadece samimi bir inanış olarak ele alarak ideolojik düzeyde değerlendirmeyen haber-
ler ise, iki gazete de sayısal olarak düşük düzeydedir. Bu kategoride yer alan haber-
ler, topluma entegre olan müslüman prototiplerini ve din adamlarının sürece yönelik 
olumlu açıklamalarını içermektedir.

İki gazetede de S. Paty cinayetiyle ilgili içeriklerde inşa edilen ikili karşıtlıklar 
açısından, üçüncü sırada Le Figaro gazetesinde %20,2, Le Monde gazetesinde %22,2 
oranında İslam’ı ve Müslümanları alt-aşağı olarak tanımlayan haberler yer almaktadır. 
Cinayetin sorumluları üzerinden Müslümanların dolaylı olarak barbar, kafa kesen, in-
sanlara zarar veren, tehdit eden, hakaret eden bir biçimde kodlayan haberlerin tespiti, 
temelde politik söylemin bu doğrultuda inşa edilmesi ile ilintilidir. Sayısal olarak bu 
özellikteki haberlere daha fazla yer veren Le Figaro, cinayet süreciyle ilgili haberleri 
hem göçmenlik hem din hem de terörle bağlantılı olarak ele alırken; konuyla ilgisiz 
suçları içeren haberlerde bile bu söylemi sürekli inşa etmiştir. Ayrıca, gazetenin sağ 
politikacıların görüşlerine sürekli yer vermesi de alt/aşağı barbar stereotipinin oluş-
masında belirleyicidir. Le Figaro’da, Müslümanların farklı, eşit ve saygı duyulmaya de-
ğer bireyler olduğuna yönelik sınırlı sayıda haber, süreci inceleyen uzmanların ya da 
süreci eleştiren politikacıların toplumsal bölünmeye ve stigma oluşumuna yönelik gö-
rüşlerini içermektedir. Le Monde ise, Müslümanları alt-aşağı olarak nitelendiren görü-
şü, farklı haberlerde sağ görüşlü politikacıların açıklamalarını doğrudan alıntılayarak 
inşa etmiştir. Ancak, bu haberlerin bir kısmında karşıt görüşlü politikacıların demeç-
lerine ve bu ötekileştirici söylemin insan ve azınlık haklarının ihlali ile ilgili bir sorun 
yaratacağı yönünde farklı grup temsilcilerinin eleştirel açıklamalarına yer verildiğinin 
saptanması, Müslümanların temsil biçiminin bu gazetede Le Figaro’ya göre net olma-
dığını göstermektedir. Çünkü, aynı haberler içerisinde müslüman kimliği gazetede hem 
alt-aşağı, hem de farklı olarak birlikte kodlanmıştır.

İslam’ı ve Müslümanları güncel gelişmelere uyumsuz bir biçimde monolitik ve di-
ğer kültürlerden etkilenmeyerek ayrımcı olarak kodlayan ifadeler Le Figaro gazetesin-
deki haberlerde, Le Monde’ye göre daha yüksektir. Ancak iki gazetede, ilgili haberlerde 
İslam’ı ve Müslümanları ilerlemeci ve etkileşimli olarak değerlendiren içeriklere yer 
verilme düzeyinin kısıtlı olduğu saptanmıştır. Bu sonuç, temelde müslümanların Fran-
sız kültürüne entegrasyon problemi yaşadıklarına yönelik medya ve siyaset aracılığıyla 
sürekli olarak yeniden inşa edilen söylemle bağlantılı olmakla birlikte, Samuel Paty’nin 
öldürülmesi ile toplumdan artan laiklik ve ifade özgürlüğü tartışmaları ile doğrudan 
ilintilidir. İslam ve Müslümanlar, iki gazetede kısıtlı düzeyde haberde ilerlemeci ve 
etkileşimci olarak kodlanmış olup; bu haberler cinayet sonrası uygulanan sert yap-
tırımların İslam düşmanlığına ve Müslümanların hayat hakkını kısıtladığına yönelik 
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eleştirileri, Müslüman din adamlarının ılımlı açıklamaları ve Fransız kültürüne entegre 
müslüman prototiplerini içermektedir. Ayrıca, Samuel Paty’nin anma törenlerine ka-
tılan Müslüman yurttaşların da saldırıyı kınayıcı demeçlerini içeren haberler, bu inşa 
sürecinde belirleyici olmuştur.  

Le Figaro gazetesinde, Charlie Hedbo karikatürlerinin kamusal alanda gösterimi 
ve Cumhurbaşkanı E. Macron’un açıklamalarına karşı İslam dünyasında gelen tepki-
ler ile ilgili haberlerin nerdeyse tamamı bu eleştirilerin reddi üzerine kurgulanmıştır. 
Buna karşın, Le Monde gazetesinde yer alan haberlerde, İslam dünyasından S. Paty ci-
nayeti sonrası yaşanan siyasal gerilime yönelik eleştirilere yer verilme ve reddedilme 
düzeyi daha dengeli bir dağılım göstermektedir. Bu süreçte, Le Monde gazetesi Tür-
kiye Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı E. Macron arasındaki 
diplomatik gerilime bağlı olarak Türkiye’den gelen eleştirilerin tamamını olumsuz bir 
biçimde çerçeveleyip reddederken, İslam coğrafyasında farklı ülkelerden gelen eleşti-
rilere özellikle ekonomik ilişkilerin sürdürülebilmesi için daha olumlu ya da nötr bir 
biçimde yer vermiştir.

Ayrımcılığı savunarak müslümanların toplumdan izole edilmesinin gerekliliğini 
cinayetle bağdaştırarak sunan haberlerin oranı, ötekileştirmeye karşı çıkan haberlere 
kıyasla Le Figaro gazetesinde daha yüksek oranda saptanmıştır. Bu sonuç, gazetede 
müslüman sivil toplum kuruluşlarının teröre destek veren oluşumlar olarak sunumu 
ile bağlantılı olup; ülkenin İçişleri Bakanı’nın STK faaliyetlerinin sınırlandırılması yö-
nündeki demeçleri de ayrımcılığı savunan haber dilini meşrulaştıran bir biçimde kul-
lanılmıştır.  Ayrıca, gazetede Pantin Camisi imamının olaya destek verdiğine yönelik 
iddialara yüksek düzeyde verildiği ve ibadethanenin kapatılmasının bu gerekçeyle 
normalleştirildiğinin saptanması; ayrımcılığı savunan haber üretim biçimine örnek 
teşkil etmektedir. Le Monde gazetesinde yer alan haberlerde ise, müslüman sivil top-
lum örgütleri ve Pantin camisinin kapatılması olayları daha tartışmalı bir biçimde ele 
alınmıştır. Gazetede bu kuruluşların olayla ilgisine yönelik çeşitli iddialar içeren haber-
lerle birlikte, daha düşük düzeyde olmasına rağmen yaptırımların ibadet özgürlüğünü 
ve azınlık haklarını kısıtladığına yönelik haberlerin de tespit edilmesi, Le Monde gaze-
tesinin ayrımcılığı hem savunan hem de eleştiren bir haber dili benimsediğini göster-
mektedir. 

İslamofobiyi doğal olarak değerlendiren haber kurgusu, bu cinayetle ilintili kapalı 
görüşü yansıtan ikili karşıtlık kategorilerinin tamamında olduğu üzere Le Figaro gaze-
tesinde, Le Monde gazetesine kıyasla daha yüksek düzeyde tespit edilmiştir. Bu sonuç, 
cinayetin gazetede münferit bir suç olmaktan ziyade, çok sayıda farklı suçla ilişkili ola-
rak sunumuyla doğrudan ilintilidir. Çünkü, Le Figaro gazetesinde, cinayetten sonraki 
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dönemde müslüman öğrenci ve öğretmenler arasında yaşanan sorunların çoğu, konuy-
la doğrudan ilgili olmasa da bu suçla bağlantılı olarak kodlanmıştır. Ayrıca, ülkede geç-
mişte yaşanan terör saldırılarına ve radikal grupların söylemlerini temel alan olumsuz 
bir gelecek projeksiyonuna cinayetle alakalı haberlerde sürekli olarak yer verilmesi, 
düşman stereotipi yaratımıyla gazetede İslamofobinin normalleştirildiği bir yayın poli-
tikasının varlığını göstermektedir. Le Monde gazetesinde yer alan haberlerde ise, cina-
yet ülkede daha önce gerçekleşen çeşitli terör saldırıları ile ilişkilendirilmekle birlikte, 
bu gazetede toplumsal korkuyu yükselterek geleceğe yönelik olumsuz bir kurgu inşa 
eden haber üretimi daha sınırlı düzeyde saptanmıştır. İslamofobiyi normalleştiren di-
ğer haber türleri arasında, Le Figaro’ya benzer bir biçimde müslüman öğrenci ve öğret-
menler arasındaki çatışmalar yer almaktadır. Ancak, çalışmada Le Monde gazetesinde 
cinayetle bağlantılı olarak toplumsal ayrışma yaratan bir söylem ve davranış biçimiyle 
Müslümanlara yönelik korkuyu arttırarak toplumsal bir bölünme yaratabileceğine yö-
nelik eleştirel haberler, İslamofobiyi normalleştiren haberlere göre niceliksel olarak 
daha yüksek düzeyde tespit edilmiştir. Bu sonuç, Le Monde gazetesinin merkez-sol ya-
yın politikası doğrultusunda İslama yönelik açık görüşün tezahürüne haber üretimin-
de daha yüksek düzeyde yer vermesi ile bağlantılıdır.

Tablo 6. Le Figaro ve Le Monde Gazetelerinde Samuel Paty Cinayetiyle İlgili Haberlerde Ayrımcı İfadele-
re Yer Verilme Düzeyinin Analizi

Gazeteler Le Figaro Le Monde
Ayrımcı İfadeler n % n %

Doğrudan Ayrımcı İfadelere Yer 
Verilen Haberler

23 5,7 2 1,1

Dolaylı Ayrımcı İfadelere Yer 
Verilen Haberler

267 65,9 114 63,3

Ayrımcı İfadelere Yer Verilme-
yen Haberler

115 28,4 64 35,6

İncelenen iki gazetede de S. Paty Cinayeti ile ilgili olarak Müslümanlara ve İslama 
yönelik dolaylı ayrımcı ifadelere yer verilen haberlerin oranı, ötekileştirici ifadelere 
yer verilmeyen haberlerin oranından daha yüksektir. Le Figaro gazetesinde doğrudan 
ayrımcı ifadelere yer verilme düzeyi, Le Monde gazetesine göre daha yüksek olmak-
la birlikte, iki gazetenin de editoryal kontrol mekanizmaları doğrudan hakaret ya da 
aşağılama içeren ifade kullanımını sınırlamıştır. Böylece, dolaylı ayrımcı ifadelerin kul-
lanımıyla İslam; terör, cihat, barbarlık, El Kaide, IŞID, laikliğe karşıtlık, güvenlik teh-
didi, kötücül gibi tanımlamalarda bir ideoloji olarak ötekileştirilmiştir. Ayrıca, İslama 
ve Müslümanlara yönelik hem doğrudan hem dolaylı ayrımcı ifadelerin Le Figaro ga-
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zetesinde daha yüksek düzeyde tespiti, gazetenin sağ eğilimli yayın politikasına bağ-
lı olarak, bu ideolojiye sahip politikacıların cinayetle ilgili görüşlerine doğrudan yer 
vermesiyle bağlantılıdır. Bu demeçlere gazetenin manşet ve haber içeriğinde yer alan 
“onlar yabancılar, göçü durdurun”, “barbarlar”, “İslamist oluşumlar cumhuriyete karşı 
çalışıyor” gibi ifadeler örnek olarak verilebilir. Ayrıca, Le Figaro gazetesinin sağ eğilimli 
yayın politikası, İslam ve müslümanların S. Paty cinayetiyle ilgili olarak,  “İslamizme 
karşı savaş”, “radikal imam”, “cumhuriyetin düşmanları”, “tutuklanan müslüman/Afgan 
genç”, “Samuel Paty’i hiç bir empati duymadan kestik”, “Ummah Charity’nin (İslami bir 
STK) başkanı göz altında”, “öğretmenini doğramakla tehdit etti”, “El Kaide Macron’u 
tehdit etti”, siberislamizm”, “laiklik tehlike altında” gibi ifadelerle dolaylı olarak öteki-
leştirilmesi üzerinde etkili olmuştur. Bu bağlamda, Le Figaro gazetesinde saptanan do-
laylı ayrımcı ifadeler, İslamofobiyle birlikte yabancı düşmanlığı ve ırkçılığı da ideolojik 
olarak yeniden üreten bir yapı göstermektedir. Le Monde gazetesindeki haberlerde ise, 
“bir canavar”, “atmosferik jihadism”, “Allah şehitliğimizi kabul edecek”, “Samuel Paty 
ölmeyi hak etti”, “Erdoğan’ın nefret propagandası”, “jihadist stratejinin kurbanları”, “İs-
lamist propaganda” gibi ifadeler siyasetçilerin demeçlerinden kesitler ve politik tar-
tışmalarla birlikte, ülkede gerçekleşen diğer suç olaylarıyla ilgili Müslümanları dolaylı 
olarak ötekileştiren haber diline örnek gösterilebilir. İki gazetede Müslümanlara yöne-
lik ayrımcılık içermeyen haberler ise, olayın münferitliğine, toplum üzerindeki etkile-
rine odaklanan ya da anma törenleri/veda mesajları konulu haberlerden oluşmaktadır. 

5. Genel Değerlendirme ve Sonuç

Araştırmanın Samuel Paty cinayetiyle ilgili soruların incelenen iki gazetede nice-
liksel olarak dağılımına yönelik birinci sorusu, Le Figaro gazetesinde daha yüksek bir 
oranda bu konuyla ilgili haberlerin yer aldığı biçiminde cevaplanmıştır. Gazetenin suç 
olarak değerlendirilebilecek bir olaya 405 haberde yer vermesi, olayı sağ yayın politi-
kası çerçevesinde politik ve ideolojik bir çerçevede sunduğunu göstermektedir. İnce-
lenen haberlerde Samuel Paty cinayeti ile ilgili haberlerin niteliksel dağılımını belirle-
meye yönelik araştırmanın ikincil sorusu ise, her iki gazetede de olumsuz özellikteki 
haberlerin daha yüksek olduğu biçiminde cevaplanmıştır. İlgili haberler bir cinayetle 
ilgili olduğu için olumsuz olmakla birlikte, olumsuz haber kurgusu konu dağılımı ve İs-
lama yönelik ikili karşıtlıkların inşasıyla ilgili analiz sonuçları da dikkate alınarak irde-
lendiğinde, iki gazetede olayın suç bağlamından kopartılarak bir iç güvenlik meselesi 
olarak siyasal ve ideolojik boyutta sunumunun negatif haber üretiminde etkili olduğu 
görülmektedir. Araştırmanın incelenen gazetelerin yayın politikaları çerçevesinde İn-
ternet sitelerinde yer alan Samuel Paty cinayeti ile ilgili haberlerin konu bazında da-
ğılımında dağılımını belirlemeye yönelik dördüncü sorusu, her iki gazetede cinayetin 
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suç, politika, terör ve güvenlikle konularıyla ilişkilendirilerek sunulduğu biçiminde 
cevaplanmıştır. Bu sonuç, iki gazetenin de yayın politikalarından bağımsız olarak, ko-
nunun Fransız basınının gündemini oluşturması ve oluşan baskıyla haber değerinin 
artmasıyla ilintilidir. Ancak, olayın iç güvenlik ve siyasetle yüksek düzeyde ilişkilendi-
rilmesi, ülkede artan göçmen, yabancı ve İslam karşıtlığının medya aracılığıyla sürekli 
yeniden inşa edildiğini göstermektedir. Araştırmanın incelenen gazetelerde İslamın ve 
müslümanların temsilinin açık ve kapalı görüş içerisinde yer alan ikili karşıtlıkların in-
şası bağlamında nasıl bir dağılım gösterdiğine yönelik üçüncü sorusu ise şu şekilde ce-
vaplanmıştır. İki gazetede, İslamın bir güvenlik tehdidi ve düşman olarak kurgulanma, 
ideolojik saiklere sahip olduğu savı üzerinde manipülatif olarak tanımlanma ve müs-
lümanların alt-aşağı olarak sınıflandırılma oranı yüksektir. Kapalı görüş içerisinde yer 
alan bu karşıtlıkların inşası, Le Figaro’nun sağ yayın politikası ile uyum göstermekle 
birlikte; orta sol çizgideki Le Monde gazetesinde benzer bir ikili karşıtlıkların saptan-
ması, tehdit, düşman ve manipülatif bir ideoloji olarak İslamın yanlış temsil edildiğini 
ortaya koymaktadır. Ancak, Le Monde gazetesinde müslümanların toplumdan dışlan-
maması ve İslamofobinin normalleştirilmemesi konusunda yapılan haberlerin yüksek 
düzeyde tespiti, gazetede İslama yönelik açık ve kapalı görüş çerçevesinde şekillenen 
ikili karşıtlıkların birlikte kullanıldığını göstermektedir. Haberlerde, İslam ve Müslü-
manlara yönelik doğrudan ve dolaylı ayrımcı ifadelerin varlığını belirlemeye yönelik 
oluşturulan araştırmanın beşinci sorusu ise, her iki gazetede de dolaylı ayrımcı ifadele-
re yer verme düzeyinin doğrudan ve ayrımcı olmayan ifadelere yer verme düzeyinden 
daha yüksek olduğu biçiminde cevaplanmıştır. Böylece, İslam ve Müslümanlar her iki 
gazetede de siyasetçilerin demeçleri, politik tartışmalar ve ülkede yaşanan diğer suç ve 
terör olayları ile ilişkilendirilerek dolaylı bir biçimde ötekileştirilmiştir. 

Araştırmada sağ eğilimli Le Figaro ve sol eğilimli Le Monde gazetelerinin ikisinde 
münferit bir olay olan S. Paty cinayetiyle bağlantılı olarak müslümanların terör, siyaset 
ve güvenlikle ilgili olarak olumsuz temsili, kapalı/tutucu görüş bağlamında müslüman-
ların düşman/alt aşağı; İslamın ise manüpülatif bir ideoloji olarak kodlanması yayın 
politikalarından bağımsız olarak incelenen gazetelerde İslamın yanlış ve eksik temsil 
edildiğini, İslamofobinin ise sürekli olarak yeniden üretildiğini ortaya koymaktadır.  Bu 
bağlamda, analizde Özdemir (2012),  Şeker & Yağız (2015), Abdeslam (2019) ve Pitoi-
zet & Grossmann Tutin (2020) Fransız basınında İslam ve müslümanların temsiline yö-
nelik yaptığı araştırmalara benzer bir biçimde, İslamın bir korku/tehdit unsuru olarak 
kodlandığı ve müslümanların Fransız kültür ve değerleriyle uymayan bir dine mensup 
sakıncalı bireyler olarak yanlış temsil edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, araştır-
mada,  S. Paty Cinayeti ile ilgili haberlerde Le Monde gazetesinde, İslam ve müslüman-
ların dolaylı olarak ötekileştirilmesine ve görece temsil hakkı elde etmesine rağmen, 
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Le Figaro gazetesinde olayla bağlantılı olarak tüm müslümanların doğrudan ifadelerle 
ve daha yüksek düzeyde ötekileştirildiğinin tespiti, Elverdink (2021)’in aynı cinayeti 
aynı gazeteler üzerinden müslümanların siyasal temsili bağlamında irdelediği çalışma-
sının sonuçlarını doğrulayan bir nitelik göstermektedir. Bu bağlamda farklı yayın poli-
tikalarına sahip Fransız ulusal gazetelerinde, münferit bir cinayetin suç bağlamından 
kopartılarak; ülkede yaşayan müslümanların yaşam hakkını kısıtlayacak bir biçimde 
ideolojik ve politik düzeyde sunumu, İslamofobinin ve İslam karşıtlığının hem siyaset 
hem de medya aracılığıyla sürekli yeniden üretildiğini göstermektedir. 
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Covid-19 Pandemisinde Üretilen Yalan Haberlere İlişkin 
Yapılan Uluslararası Çalışmalarda İslamofobi ve 

Müslümanlar
Abdulkadir GÖLCÜ1 / Betül KARADENİZ DEMİRATA2

1. Giriş

İslam karşıtlığı ve İslamofobi günümüz dünyasında sıkça duyulan, sosyal hayatta 
çeşitli düzeylerde olumsuzluklar ile görünür kılınan küresel bir sorun olarak tecrü-
be edilmektedir. Günübirlik bir sorun olmanın çok ötesinde, İslamofobi arka planında 
uzun tarihsel bir bağlamın olduğu ve bu bağlamı oluşturan da birden fazla faktörün 
bulunduğu arkaik bir meseledir. Dolayısıyla bu meselenin günümüz dünyasında yeni 
yüzler ve boyutlarda tekrar ediyor olduğu gerçeği, arka planındaki tarihsel birikimle 
ilişkilendirilerek okunmalıdır. Orta çağda Avrupa genelinde kilise duvarlarından, papaz 
vaazlarına, seyyah hikâyelerinden, askeri marşlara, edebi eserlerden masallara kadar 
birçok alanda İslamofobik içeriklerin yaygın bir şekilde kullanılmış olması; bugün yeni 
formlarda yoğun olarak üretimi gerçekleştirilen İslamofobik içeriklerden bağımsız ve 
geçmişte kalmış bir vaka olarak değerlendirilmesini imkânsızlaştırmaktadır. 

Benzer şekilde sömürgecilik faaliyetlerine direnen Müslüman grupların tasvirle-
rinden, “modernleşme” çabalarına karşı özgün inançsal ve kültürel değerlerini koru-
maya çalışan İslam toplumlarına, Soğuk Savaş döneminden Medeniyetler Çatışması Te-
zi’ne, Arap Baharı’ndan Mülteci Krizi’ne kadar muhatabın ya da aktörün Müslümanlar 
olduğu birçok bölgesel ya da küresel konuda İslam ve Müslümanlara ilişkin üretilen 
İslamofobik içerikler dikkatlice incelendiğinde, tekrar eden tarihsel bir düşünsel da-
yanağı görmek mümkün olacaktır. Bu sorunlu düşünsel dayanaktan hareketle her yeni 
dönemde yeni bir formla dolaşıma sokulan İslamofobik içeriklerin temelinde suni bir 
korku üretme çabası ve asılsız iddialar olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Bu noktada 
İslam dini ve Müslümanlarla ilgili asılsız iddiaların ve yalan haberlerin yaygınlaştırıl-
ması durumu da Batı düşüncesinin üretmeyi istediği yapay korkular açısından tarihsel 
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ve sistematik bir arka plana sahiptir. Dante’nin İlahi Komedyası’ndan başlayarak gü-
nümüz küresel haber endüstrilerinin manşetlerine kadar uzanan bu asılsız iddialar ve 
yalanlar dizininin sonucu olarak; küresel düzeyde İslam karşıtı organizasyonlardan, 
siyasal hareketlere, yasaklamalardan gündelik hayatta saldırılara kadar çok farklı bo-
yutta İslamofobik vakalar artarak devam etmektedir. Kuşkusuz bu tür saldırganlıkların 
artmasındaki temel gerekçelerden biri kitle iletişim araçları aracılığıyla aktarılan İs-
lam karşıtı suni korku ve yalan haberler olarak görülmektedir. Bu konuda Said (2000), 
McClintock ve Le Gendre (2007), Lean (2015) gibi birçok isim ve Pew Research Cen-
ter (2016) gibi birçok kuruluş yayınlamış olduğu raporlarda; yalan haberler nedeniyle 
toplumsal düzeyde İslam dinine ve Müslümanlara karşı saldırganlıkların arttığını ve 
İslamofobik vakalarda belirgin artışlar gözlendiğini dile getirmektedir. Bu çalışmanın 
temel amacı da yalan haberler aracılığıyla üretilen İslam karşıtlığı ve İslamofobik içe-
riklerin Covid-19 pandemisi boyunca nasıl devam ettirildiğini ortaya koymaktır. Bu 
kapsamda öncelikle İslamofobi ve yalan haber kavramsallaştırmaları tartışmaya açı-
lacak, sonrasında ise çalışmanın amacı doğrultusunda Covid-19 pandemisi süresince 
yayınlanan İslamofobik yalan haberlere ilişkin raporlar ve analizler ele alınacaktır.                    

2. İslamofobi Nedir?

Yaratılmış ve icat edilmiş bir korku olarak İslamofobi, İslam dinine ve Müslüman-
lara yönelik “yapay bir korkuyu” ifade etmektedir. İslamofobi, Müslümanlara veya Müs-
lüman olarak algılananlara karşı siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel veya diğer kamusal 
yaşam alanındaki temel özgürlüklerin eşit bir şekilde algılanmasını, kullanılmasını 
veya uygulanmasını geçersiz kılma, bozma amacına ve etkisine sahip olan herhangi 
bir ayrım, dışlama veya kısıtlama aracı olarak ifade edilmektedir (Warsi, 2017, s. 1). 
İslamofobi insanları, İslam inancına bağlı olduklarına dair algıları nedeniyle hedef al-
maktadır (Najib & Hopkins, 2019, s. 3). Çoğu zaman ise ayrımcılığa yol açmakta ve bu 
nedenle Müslümanların azınlık oluşturdukları toplumlardaki yaşamlarını etkilemek-
tedir (Colic-Peisker, Flitnet & Dekker, 2020, s. 8). Uluslararası alanda gayrimüslimlerin 
Müslümanlar ve İslam dini ile ilgili farkındalıkları çok olumsuz bir şekilde yansıtılmak-
tadır (Suryandari & Arifin, 2021, s. 31). Bu durumun oluşmasında kuşkusuz dünyanın 
tecrübe etmiş olduğu küreselleşme süreçleri ve bu süreçlerin gaz pedalı olarak faaliyet 
gösteren, içerik üreten ya da üretilen bilgileri dağıtan kitle iletişim araçlarının etkisi 
göz ardı edilemez.  

İslamofobi bir efsane değildir. Müslümanlara yönelik söylem, Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki çeşitli gruplar tarafından oluşturulmuştur ve medya bu olgunun yo-
ğunlaştırılmasında önemli rol oynamıştır. 11 Eylül saldırıları ise bu olgunun inşa edil-
mesine önemli bir katkı sağlamıştır. Bu saldırılardan sonra Müslümanlar açıkça tehli-
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keli “ötekiler” olarak ilan edilmiştir (Rehman, Noureen & Ahmad, 2021, s. 2900). 11 
Eylül saldırılarından sonra “terörizm”, medyada İslam’la ilgili haberlerde en belirgin 
tema haline gelmiştir. Medyada İslam dini ile ilgili tek haberi, “İslami terörizm” haber-
leri oluşturmaya başlamıştır ve bu şekilde İslam dini, Batı’ya karşı şiddeti ve nefreti 
teşvik eden bir din olarak tanımlanmıştır. Bu durum 11 Eylül saldırılarından sonra bile 
devam etmiştir ve ABD medyası İslam dinini şiddetle ilişkilendirmeyi sürdürmüştür 
(Karipek, 2020, s. 215). Bu bağlamda İslam dinine ve Müslümanlara yönelik olumsuz 
tutum ve davranışları ifade eden İslamofobinin “yapay bir korku” haline gelmesi ise 11 
Eylül saldırıları sonrasında gerçekleşmiştir. İslam dinine ve Müslümanlara yönelik geç-
mişten gelen ön yargı ve şüpheler temelinde şekillenen İslamofobi, 11 Eylül saldırıları 
ile birlikte ivme kazanmıştır. İslamofobi, bu tarihten sonra tırmanışa geçen bir terim 
olmakla birlikte tarihsel kökenleri İslam dininin ortaya çıkış sürecine kadar uzanmak-
tadır. 

11 Eylül saldırılarından önce, kavramın bugünkü anlamıyla ortaya çıkmasında, 
araştırma konusu haline gelmesinde ve gündeme yerleşmesinde İngiltere merkezli 
Runnymede Trust adlı kuruluşun 1997 yılında “Islamophobia: A Challenge for Us All (İs-
lamofobi: Hepimiz İçin Bir Tehdit)” adıyla yayımladığı rapor önemli bir rol oynamakta-
dır. Bu raporda İslamofobi şu şekilde tanımlanmaktadır (1997, s. 4): “İslamofobi terimi, 
İslam’a karşı temeli olmayan bir düşmanlığı ifade etmektedir. Aynı zamanda bu kavram, 
Müslüman bireylere ve topluluklara karşı adil olmayan ayrımcılığın pratikteki sonuçla-
rı ve Müslümanların sosyal ve siyasal temel meselelerden dışlanması İslamofobinin ana 
unsurlarıdır.” Raporda İslamofobinin özellikleri ise sekiz kategoride sıralanmaktadır. 
Bunlar (1997, s. 4); (1) Müslümanlar ve İslami kültürler tek parça olarak değerlendiril-
mektedir. (2) İslam dinine ait kültürler, diğer kültürlerden büyük ölçüde farklı olarak 
algılanmaktadır ve başka kültürleri etkilemedikleri gibi diğer kültürlerden de etkilen-
mezler. (3) İslam dinine ait kültürel yapı, Batı’da alt kültür olarak değerlendirilmekte-
dir. Yani İslami kültür, barbar, akıldışı, ilkel, cinsiyetçi şekilde algılanmaktadır. (4) İslam 
dini, şiddet ve terörü teşvik eden, saldırgan ve medeniyetler çatışmasını destekleyen 
bir din olarak idrak edilmektedir. (5) İslam, siyasi veya askeri avantaj sağlamak için 
kullanılan bir siyasal ideoloji olarak görülmektedir. (6) Müslümanların Batı’ya dair 
yaptıkları eleştiriler hemen reddedilmekte ve kabul edilmemektedir. (7) İslam dinine 
yönelik düşmanca tutum ve davranışlar, Müslümanlara dair ayrımcı uygulamaları haklı 
göstermek adına farklı şekillerde kullanılmaktadır. (8) İslamofobi normal bir durum 
olarak kabul edilmektedir ve Anti-Müslüman düşmanlığı doğal bir durum olarak de-
ğerlendirilmektedir.
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Runnymede Trust tarafından hazırlanan bu raporun yayınlanması, kavramın an-
laşılma biçimini önemli ölçüde etkilemiştir. Aynı zamanda kamusal ve politik alanda 
tanınmasında önemli bir rol oynamıştır (Allen, 2010, s. 15). Ancak kavramın günümüz-
deki manasıyla ortaya çıkması, yani İslam dininden ve Müslümanlardan korkma ve nef-
ret duyma manasıyla bağdaştırılması, kullanımının geniş kitlelere ulaşması ve yaygın-
lık kazanması kendilerini İslam dini ile ilişkilendiren bir takım kişi ya da örgütlerin 
yaptıkları başta 11 Eylül saldırıları olmak üzere 2000’li yıllarda gerçekleştirilen bir 
dizi terör eylemi sonucunda olmuştur (Samur, 2017, s. 151). 11 Eylül saldırıları sonra-
sında İslam dinine ve Müslümanlara karşı oluşan ön yargılar, 2003 İstanbul, 2004 Mad-
rid, 2005 Londra ve son olarak 2015’te Paris’te gerçekleşen küresel terör eylemleri ile 
birlikte zirveye ulaşmış; Avrupa’da yaşanan ekonomik bunalımın artan göçmen krizine 
bağlanmasıyla da radikal bir hale dönüşerek yeni bir düşmanın inşa edilmesinde etkili 
bir faktör olarak kendisini göstermiştir (Kedikli & Akça, 2017, s. 59). Bu bağlamda ta-
rihsel ve siyasal süreç içerisinde anlam kazanan İslamofobi kavramının kapsayıcılığı, 
11 Eylül saldırıları ve sonrasında gerçekleşen bir dizi terör eylemleri neticesinde İslam 
dinine ve Müslümanlara karşı ön yargıyı, nefreti, korkuyu temsil eden bir nitelik kazan-
mıştır. 11 Eylül saldırıları ve sonrasında yaşananlar kavramın popülerlik kazanmasına, 
yaygın olarak kullanılmasına ve İslamofobik ifadelerin daha fazla toplumsal kabul edi-
lebilirliğe sahip olmasına yol açmıştır (Almontaser, 2018, s. 99).

11 Eylül saldırılarından sonra İslam dini, terörizm ile ilişkilendirilmiştir ve küresel 
medya İslam dinini ve Müslümanları potansiyel terör tehdidi olarak sunmaya başlamış-
tır. Bu durumun toplumsal yapı içerisindeki yansımaları farklı şekillerde kendini gös-
termeye başlamıştır. Bu bağlamda İslam dinini terörizme bağlayan küresel siyaset, Batı 
uluslarının kamusal alanlarında Müslümanlığın sembolik temsillerinin meşruiyetinin 
karmaşıklaşmasına yol açmıştır. Bazı Avrupa ülkelerinde 11 Eylül saldırılarından son-
ra devlet okullarında ve diğer devlet kurumlarında başörtüsünü yasaklayan yasalar ve 
kamusal alanda peçe takmanın uygun olup olmadığı konusundaki siyasi tartışmalarla 
ön plana çıkmıştır (Byng, 2010, s. 109). Bu bağlamda Batı dünyasının özellikle 11 Eylül 
saldırıları sonrasında İslam dinine ve Müslümanlara karşı ürettiği yapay bir korkuyu 
temsil eden İslamofobi, bu saldırılar sonrasında “korku propagandasından doğrudan 
ya da dolaylı bir şekilde istifade eden kitle medyası, dini gruplar ve diğer çıkar grupları 
tarafından takviye edilen kronik bir hastalık haline gelmiştir” (Buehler, 2014, s. 132). Bu 
açıdan ele alındığında İslamofobi; tesadüfi, rastgele, tutarsız, tarihi bir olaylar kümesi 
değildir; aksine hâkim güç yapılarını sürdürmek isteyen Hristiyan/Batı Dünyasının İs-
lam dinine ve Müslümanlara karşı yürüttüğü kurumsal, yapısal ve sistematik bir savaşı 
içermektedir (Abdulhadi, 2018, s. 15). 
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Batılıların zihninde İslam ve Müslüman algısının korkuyla özdeşleştirilmesinde 
ve düşmanlığa maruz kalmasında ise birçok sebep gösterilebilir: İbrahimi dinlerin so-
nuncusu olması ve bu bağlamda her sonradan ortaya çıkan inanç gibi “hurafe” olarak 
kabul edilmesi, geçmiş dönemlerde sahip olduğu ekonomik üstünlüğü son zamanlar-
da Batı’nın sistematik bir şekilde yürüttüğü sömürgeleştirme sürecinde kaybederek 
fakir düşmesi, zaman içerisinde Batı’ya göç etmek zorunda kalması, kültürünün Batı 
ile ortak bir temelde bulaşamadığı iddiaları, siyasi olarak ise demokrasiye uygun bir 
yapıya sahip olmadığı varsayımları vs. (Yel, 2018, s. 10). Ancak Kalın’a (2003, s. 34) 
göre, 11 Eylül saldırılarından sonra İslâm dinine karşı belirginleşmeye başlayan iki ana 
tutumdan bahsetmek mümkündür. Bunlardan birincisi, İslâm dininin bir kılıç dini ve 
peygamberinin şiddet yanlısı bir insan olarak değerlendirilmesi ile birlikte Müslüman 
toplumların monolitik, şiddeti destekleyen kimseler olarak algılandığı Orta çağ İslâm 
tanımlamasının yeniden gün yüzüne çıkmasıdır. İkinci tutum ise, İslâm dininin inatçı 
bir akıldışılık, modernlik karşıtı, sapkın, aşırı, fanatik, geleneksel davranış ve eylem 
biçimlerini bünyesinde barındıran bir din olarak algılanmasıdır.

Sonuç olarak 11 Eylül saldırıları, Amerika’ya Batı’lıların tarihinde var olan ancak 
zihinlerinde uyumaya terk edilmiş olan İslam tehdidini, düşmanlığını, karşıtlığını ye-
niden güncelleştirme fırsatı sunarak görünür hale getirilmesine yardımcı olmuştur 
(Göksu & Saygılı, 2012, s. 93). Bu bağlamda Avrupalı tarihinde var olan ve bilinçaltında 
yer eden İslam dininin şiddet ile özdeşimleri 11 Eylül saldırıları ile büyük bir ivme 
kazanmıştır. İslam dinini yansıtan, karakterize eden her türlü ayrıntı korku ve ön yargı 
temelinde yeniden inşa edilmiştir ve her çeşit ayrıntı bir tehlike ve güvenlik tehdidi 
olarak görülmeye başlanmıştır (Martı, 2018, s. 40). Bu durumun inşa edilmesinde ve 
geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılmasında ise İslam dinine ve Müslümanlara yöne-
lik İslamofobik tutum ve davranışların medya aracılığıyla şekillendirilmesi önemli rol 
oynamaktadır. Çünkü medyada kullanılan şiddet içerikli dil aracılığıyla İslamofobiyi 
oluşturan ön yargı, stereotip gibi bileşenler sürekli tekrarlanarak İslamofobi körüklen-
mektedir.

3. İslamofobi ve Haber Medyası

İslam dinine ve Müslümanlara yönelik yapay bir korkuyu temsil eden İslamofobi, 
köklü bir geçmişe sahiptir ve geçmişten gelen ön yargı ve şüpheler temelinde şekil-
lenmektedir. İslam dinine ve Müslümanlara yönelik algıların inşa edilmesinde ve İsla-
mofobinin bu denli yaygınlık kazanmasında medya önemli rol oynamaktadır. Medya; 
İslam ve Müslümanlar hakkında neye, nasıl inanılacağının çerçevesini çizerek İslam 
ve Müslüman karşıtlığının üretilmesinde, yaygınlaştırılmasında ve içselleştirilmesin-
de etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. Medya, İslam dinini ve Müslümanları olum-
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suz çağrışımlarda bulunan imajlarla özdeşleştirmekte, özellikle şiddet ve terörle iliş-
kilendirerek kitlelere sunmaktadır. Bu durum ise yaşadığımız çağda İslam dininin ve 
Müslümanların bir tehdit olarak algılanmasına yol açmaktadır. İslamofobinin giderek 
yaygınlaşmasında ve kökleşmesinde etkili bir araç olarak kullanılan medya, insanların 
İslam dini ve Müslümanlar hakkında neye, nasıl inanacaklarına dair genel bir çerçe-
ve çizmektedir. İslamofobinin medyadaki yansımasını belirleyen bu çerçeveler ise güç 
odaklarının ideolojik kalıpları temelinde şekillendirilerek, İslam dinine ve Müslüman-
lara yönelik ön yargı ve şüphelerin istenilen şekilde inşa edilmesinde ve benimsetilme-
sinde kullanılmaktadır. Güç odakları tarafından kontrol edilen medya, böylece İslam 
dini ve Müslümanlar hakkında bilinmesi gereken gerçekleri çarpıtarak aktarmaktadır. 
Bu bağlamda günümüz küresel medya kuruluşlarının, İslam dininin ve Müslümanların 
itibarsızlaştırılmasında ve karalanmasında etkili bir araç olarak kullanıldığı görülmek-
tedir. 

Medya aracılığıyla İslam dinine ve Müslümanlara yönelik üretilen ve yaygınlaştırılan 
ön yargı ve şüpheler doğrultusunda, tüm Müslümanlar cahil ve kötü olarak değerlen-
dirilmekte ve dışlanmakta, İslam dini ve Müslümanlar “terör, şiddet ve diğer olumsuz-
luklarla” temelinde anılarak genelleştirilmektedir (Mazlumder, 2006). Bu tür korku ve 
düşmanlık ise Müslümanlara karşı ayrımcılığa, Müslümanların ana akım siyasi veya sos-
yal süreçten dışlanmasına ve diğer birçok sonuç arasında basmakalıp inanışların ortaya 
çıkmasına zemin hazırlamaktadır (Alexandra Hardy, 2010, s. 17). Bu bağlamda Ekber’in 
(1994, s. 14) “Tarihte hiçbir şey Müslümanları Batı medyası kadar tehdit etmemiştir; ne 
Ortaçağ’daki barut, ne tren ve telefon, hatta ne de kendi ulusal havayollarını kurmak için 
kullanmasını öğrendikleri uçak” ifadesi, medyanın günümüz dünyasında İslamofobinin 
görünür hale gelmesinde ve yaygınlaşmasındaki etkisini ortaya koymaktadır.

Toplum içerisindeki egemen güç odakları tarafından mali olarak desteklenen ve 
denetlenen küreselleşmiş kitle medyası, Müslüman korkusu ve Müslümanlara dair 
olumsuz görüntüleri yaymak amacıyla kullanılmakta ve bu durum ise İslam dünyasın-
daki çatışmalardan “istifade” edilerek İslamofobinin doğrudan doğruya körüklenmesi-
ne neden olmaktadır (Buehler, 2014, s. 131). İslam dininin ve Müslümanların medyada 
negatif anlam ve tutumlar çerçevesinde temsil edilmesinde ise medyanın, uyumlu Müs-
lümanlarla ilgili haberlere yer vermemesi ya da haber yapmayı uygun bulmayıp, aşırı 
pozisyona sahip olan uç kısımların sesini duyurmayı ve daha çok haberlerde onlara yer 
vermeyi tercih etmesi yatmaktadır (Yaşar Dilek, 2020, s. 127). Sajid’e (2005) göre ise 
bugünkü İslamofobi dalgasını şekillendiren en önemli faktör; 11 Eylül saldırıları gibi 
İslamcılardan ilham alan terörizme verilen son derece büyük ve orantısız medya kap-
samı iken, diğer gruplar veya ulus devletler tarafından eşdeğer terör eylemlerine yöne-
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lik nispeten daha az medya kapsamının verilmesidir. Bir diğer etken ise İslamofobinin 
bir taraftan Müslüman topluluğunu benzer varsayması ve Batının karşısına yerleştiren 
bir yapı çerçevesinde değerlendirmesidir (Alacahan & Duman, 2011, s. 57).

Nurullah’a (2010, s. 1021-1022) göre, Müslümanların medyada olumsuz bir şekil-
de tasvir edilmeye başlanmasında üç önemli faktör rol oynamaktadır. Bunlardan ilki, 
II. Dünya Savaşı’ndan sonra ve özellikle 1960’lardan sonra gerçekleşmiştir. Batı’da çok 
yönlü medya teknolojisinin gelişmesi ile İslam dini ve Müslümanların medyada çarpı-
tılarak temsil edilmesi, dünya çapında kitlelere ulaşarak İslam dinine ve Müslümanlara 
yönelik sahte propagandanın güçlenmesine neden olmuştur. İkinci faktör, 1990’lı yıl-
ların başında Sovyetler Birliği’nin çökmesinin, Batı’nın (özellikle ABD’nin) üstünlükle-
rini iddia etmek için savaşabilecekleri yeni bir düşman yaratmasına yardımcı olması-
dır. Bu fikir 1993 yılında Samuel Huntington’un “Medeniyetler Çatışması” hipotezinde 
yazılması ile kendisini göstermeye başlamıştır. Bu durum Müslümanların medyada 
olumsuz bir şekilde tasvir edilmesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu dönüm 
noktasından sonra medyada (filmler, drama dizileri, talk show, çizgi film, haber yayını 
vb.) Müslümanların medeniyetsiz, anti-modern, anti-demokratik, terörist, köktendinci, 
radikal, militan, barbar ve Batı karşıtı olarak tasvir edildiği görülmüştür. Medya aracı-
lığıyla inşa edilen bu temsil biçimleri sonucunda ise İslam dini, şiddet içeren bir siyasi 
ideoloji, din ve kültür olarak algılanmaktadır. Bu algı çerçevesinde Müslüman erkekler 
terörizmin, köktenciliğin ve aşırılığın vücut bulmuş hali olarak görülmektedir. Müslü-
man kadınlar ise özellikle örtülülerse, İslam dininde cinsiyet baskısının kişileştirilmiş 
bir biçimi olarak değerlendirilmektedir (Awan & Zempi, 2016, s. 2).

4. Yalan Haberlerde İslamofobi

İslam algısı, İslami ideoloji ve İslamcı faaliyetlerle ilgili endişeler hem Müslüman-
lar hem de gayrimüslimler için küresel olarak süregelen çağdaş ilgi konularından bi-
rini oluşturmaktadır (Pratt & Woodlock, 2016, s. 1). Bu ilginin günümüz dünyasında 
İslamofobi temelinde inşa edilmesinde ve şekillendirilmesinde ise medya önemli rol 
oynamaktadır. Çünkü İslamofobi olgusu temelde haber medyası, politikalar ve siyasi 
yanlış bilgiler aracılığıyla normalleştirilmektedir (Irfan, Sifat & Brown, 2015). Medya 
aracılığıyla sürekli gündemde tutulan ve körüklenen İslamofobi, İslam dinine ve Müs-
lümanlara yönelik ön yargı ve şüphelerin çeşitli klişe ve basmakalıp ifadeler ile öz-
deşleştirilmesine ve bunların genelleştirilerek aktarılmasına zemin hazırlamaktadır. 
Bu durum İslam dinini ve Müslümanları hedef alan yalan haberlerin sayısındaki artışa 
paralel olarak her geçen gün daha da fazlalaşmakta ve Müslümanlara karşı bireysel ya 
da kitlesel saldırganlıkları da beraberinde getirmektedir. Bu haberlerde İslam dini ve 
Müslümanlar özellikle şiddet, saldırganlık, salgın hastalık ve terör konuları ile ilişki-
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lendirilerek tasvir edilmektedir. Bu doğrultuda irrasyonel bir korkudan kaynaklanan 
İslamofobi, yanlış ve yalan bilgilendirme sebebiyle toplumsal ve küresel boyutta çeşitli 
problemlere yol açmaktadır. Dolayısıyla İslamofobi olgusu, medyada İslam dini ve Müs-
lümanlar hakkında sunulan yalan haberler aracılığıyla farklı ideolojik kalıplar çerçeve-
sinde sürekli olarak yeniden üretilmektedir. 

Haber medyasında ve siyasi söylemde yer alan kelimeler, insanların inançlarını 
ve fikirlerini şekillendirmede hatırı sayılır bir güce sahiptir ve bu güç doğrultusunda 
medya, etkiyi en üst düzeye çıkarmak için doğruluklarından sıklıkla ödün vermektedir 
(Rashkin, Choi, Jang, Volkova & Choi, 2017, s. 2931). Özellikle ana akım medyanın san-
sasyonellik, sürekli yenilik ihtiyacı ve sivil sorumluluktan ziyade kâra vurgu yapması 
onları stratejik manipülasyona açık hale getirmektedir (Marwick & Lewis, 2017, s. 47). 
Bu ödün verme ve manipülasyona açık hale gelme durumu ise beraberinde yalan ha-
berlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yalan haber kavramı, temelde yeni bir şey 
değildir ve yüzyıllardır insan hayatının içerisinde varlığını sürdürmektedir (Burkhar-
dt, 2017, s. 5; Tandoc Jr, Lim & Ling, 2018, s. 147). Yalan haber, “haberlerin” kasıtlı ve 
doğrulanabilir şekilde yanlış olması ve okuyucuları yanıltabilecek niteliğe sahip olan 
haber makaleleri olarak tanımlanmaktadır (Allcott & Gentzkow, 2017, s. 213). Genel 
olarak yalan haber kavramı, haber medyası içeriğini biçim olarak taklit eden, ancak or-
ganizasyonel süreç veya niyette olmayan uydurma bilgiler olarak ifade edilmektedir ve 
yanlış bilgi (yanlış veya yanıltıcı bilgi), dezenformasyon (insanları aldatmak için kasıtlı 
olarak yayılan yanlış bilgiler) gibi diğer bilgi bozukluklarıyla örtüşen bir yapıyı temsil 
etmektedir (Lazer ve diğerleri, 2018, s. 1094). 

Yalan haberler, kasıtlı veya kasıtsız olarak doğru bilgiyi yanlış tanıtarak veya yanlış 
bilgi sunarak insanları yanıltan haberlerdir (Al-Zaman, 2021, s. 101). Yalan haberle-
rin ortaya çıkmasında yalanın ya da yanıltmanın haber metinlerinde kullanılması ve 
bu haberlerin kitlesel ölçekte yeniden inşa edilerek yayımlanması belirleyici rol oyna-
maktadır (Onursoy, Turan, Yeşilyurt & Astam, 2020, s. 488). Yalan haberlerin, gerçek 
bir haber gibi görünmeye çalışarak bir tür güvenilirlik kazanması ise beraberinde meş-
ruluğun sahte görünüşü altında gizlenmesine yol açmaktadır (Tandoc Jr, Lim & Ling, 
2018, s. 147). Bu bağlamda yalan haberleri, hakikat sonrası retoriğin sinsi bir biçimi 
olarak ifade etmek mümkündür (McComiskey, 2017, s. 19). 

Modern haber muhabirliğinde, hikâyeler geleneksel olarak gerçekler etrafında dü-
zenlenirken, çevrim içi kaynakların çokluğundan dolayı gerçeklere dayalı habercilik, 
“alternatif” anlatıların yerini alabilmektedir (Albright, 2017, s. 87). Günümüz dünya-
sında gazetecilerin yanı sıra, artık çok sayıda aktör sosyal medya ağları aracılığıyla bilgi 
üretmekte ve ürettiklerini yayınlamaktadır. Bu aktörlerden bazıları, gazeteciler gibi ya-
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yınlamadan önce konuyu doğrulama eylemlerinde bulunurken, bazıları ise bunu yap-
mamaktadır (Tandoc Jr ve diğerleri, 2017, s. 6). Bu durum ise hem geleneksel medyada 
hem de yeni medya ortamlarında konunun nasıl etiketlendiğine bakılmaksızın yanlış 
veya yanıltıcı bilgilerin yayılmasına ve kamuoyunun haber tüketiminin olumsuz bir şe-
kilde etkilenmesine neden olmaktadır (Marwick & Lewis, 2017, s. 44).

Sansasyonel yalan haberler ile doğru haberlere gösterilen ilgi karşılaştırıldığın-
da ise sansasyonel yalan haberlerin doğru haberlere göre yayılma hızının çok daha 
yüksek olduğu görülmektedir (Sarıoğlu, 2020, s. 386). Örneğin Kutlu (2020) “Twitter 
Hesaplarının Post-Truth İçeriklerle İslamofobi Aracına Dönüştürülmesi: Geert Wilders 
Örneği” adlı çalışmasında, sosyal medya platformlarından biri olan Twitter’da, Post-
truth (gerçek-ötesi) içeriklerle İslam dinine ve Müslümanlara karşı İslamofobinin nasıl 
oluşturulduğunu ortaya koymaya çalışmıştır. Çalışmada İslam dinine ve Müslümanlara 
karşı olumsuz söylemleriyle ön plana çıkan Geert Wilders isimli politikacının Twitter 
hesabında İslam dini hakkında yaptığı paylaşımlar, göstergebilimsel yöntem ile ince-
lenmiştir. Yapılan inceleme sonrasında, Geert Wilders’ın İslamofobik nitelikler taşıyan 
içerikler paylaştığı ve bu paylaşımları Post-truth içerikler ile şekillendirdiği görül-
müştür. Aynı zamanda çalışmada, Wilders’ın paylaşımlarının İslam dinini karalama-
ya çalışan bir nitelikte olduğu, bu doğrultuda Post-truth içerikler üreterek dolaşıma 
soktuğu ve İslamofobiyi yaymada Twitter’ı etkili bir araç olarak kullandığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Benzer şekilde Temel ve Koçak (2020) “European Islamophobia Report 
2019” isimli raporda, medyatik veriler temelinde İslamofobik söylemleri incelemişler-
dir. Çalışmalarında kitle iletişim araçları ile İslamofobik söylemlerin yaygınlaştırıldığı, 
Avrupa medyasında İslam dinine ve Müslümanlara yönelik kullanılan birçok kavramın 
negatif bir görünüme sahip olduğu, içeriklerin genellikle İslam dinini ve Müslümanları 
baskıcı, şiddet taraftarı şeklinde tanımlayarak toplumsal yapı içerisinde bir tehdit un-
suru olarak resmettiği, İslam dini ve Müslümanlar hakkındaki olayların çarpıtılarak ve 
abartılarak sunulduğu, İslam dininin ve Müslümanların terör ve şiddet taraftarı olduğu 
şeklinde bir kurgunun inşa edildiği sonucuna ulaşmışlardır. 

5. Covid-19 Pandemi Sürecinde Üretilen Yalan Haberlerde İslam Dini ve 
Müslümanlar

2019 yılının Aralık ayında Çinli yetkililerin Dünya Sağlık Örgütü’ne yeni bir koro-
navirüs türünü bildirmelerinden sonra birçok komplo teorisyeni, virüsün nereden ve 
nasıl geldiği konusundaki gerçekleri kendi teorileri doğrultusunda anlamlandırmayı 
tercih etmiştir (First Draft, 2020). Bu süreç doğrultusunda Covid-19 pandemisine dair 
birçok yalan bilgi çeşitli medya mecraları aracılığıyla üretilerek dolaşıma sokulmaya 
başlanmıştır. Pandemi sırasında internetteki yanlış bilgi eksikliğinin önüne geçmek 
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amacıyla bazı hükümetler, kaosun ortasında kontrolü sağlamak adına “yalan haber-
lerin” yayılmasını suç saymak, gözetimi arttırmak ve yanlış bilgi yaymayı engellemek 
için mevcut cezaları genişletmek gibi bazı önlemler almışlardır (Hand, 2020). Ancak 
alınan önlemler, Covid-19 pandemisine dair yanlış bilgilerin üretilmesini ve dolaşıma 
sokulmasını engelleme noktasında yeterince etkili olamamıştır. Dünyayı etkisi altına 
alan salgın ile ilgili üretilen ve dolaşıma sokulan yanlış bilgilerin ve komplo teorilerinin 
odak noktalarından birisi ise zaman içerisinde İslam dini ve Müslümanlar olmuştur. İs-
lamofobi medyası bu süreçte, propaganda ve yalan haberler aracılığıyla Müslümanları 
koronavirüsü yaymakla suçlamaya başlamıştır (Bakry ve diğerleri, 2020, s. 2757). Bu 
çerçevede Covid-19 pandemisi, toplumsal yapı içerisinde hâlihazırda var olan İslamo-
fobik tutum ve davranışların körüklenmesine neden olmuştur. Covid-19 pandemisi ile 
birlikte İslam dini ve Müslümanlara yönelik nefret söylemleri, nefret suçları ve ayrımcı 
muameleler artış göstermeye başlamıştır. 

Agrawal (2020) “Islamophobia is Making The Coronavirus Crisis Worse” adlı yazı-
sında, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de İslami misyoner hareketi olarak adlandırılan 
Tebliğ Cemaati’nin (Tablighi Jamaat) 8-10 Mart 2020 tarihleri arasında yıllık toplantısı-
nı gerçekleştirmesi ile toplantının Hindistan’da yayılan koronavirüsün kilit bir kaynağı 
olarak tanımlandığını belirtmektedir. Agrawal, bu toplantı sonrasında Müslümanları 
hedef alan sahte haberler (bir grup Müslüman erkeğin sert nefes aldığını ve bir diğer 
Müslüman erkeğin polis memuruna tükürdüğünü gösteren bir video-her ikisi de koro-
navirüsü yayma niyetini gösteriyor gibi görünüyor) ile mezhepçi davranışların körük-
lendiğini ifade etmektedir. Benzer şekilde Perrigo (2020) “It was Already Dangerous 
to be Muslims in India. Then Came the Coronavirus” adlı yazısında, Hindistan’da Tebliğ 
Cemaati’nin (Tablighi Jamaat) gerçekleştirdiği toplantı sonrasında İslamofobinin, ko-
ronavirüs ile birleştiğini aktarmaktadır. Ayrıca Perrigo yazısında, toplantı sonrasında 
Müslümanlar ile ilgili dolaşıma giren yalan haberler sonrasında açılan #CoronaJihad ve 
#TablighiJamatVirus hashtag’leri ile Hindistan’daki Müslüman azınlığa yönelik nefret 
söyleminin koronavirüs üzerinden inşa edildiğini ifade etmektedir. 

Jha ve Dixit (2020) “A Cluster of Coronavirus Cases can be Traced Back to A Single 
Mosque and Now 200 Billion Muslims are being Vilified” adlı yazılarında, Hindistan’daki 
haber kanallarının Tebliğ Cemaati’nin (Tablighi Jamaat) gerçekleştirdiği dini toplantı 
ile virüsün yayılması arasında kurdukları bağlantıya odaklanmaktadır. Aynı zamanda 
Jha ve Dixit yazılarında, toplantı ve koronavirüs arasında kurulan bağlantının Müslü-
man karşıtı duyarlılıkta büyük bir artışa yol açtığını ve koronavirüsün bir terör eylemi 
olarak “korona-cihatçılar” tarafından yayıldığının ilan edilmesi ile toplumsal nefretin 
körüklendiğini dile getirmektedirler. Apoorvanand (2020) “How to Coronavirus Outbre-
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ak in India was Blamed on Muslims” adlı yazısında, Covid-19 pandemisinin Hindistan’da 
yaygınlaşmaya başlamasının Müslümanlara yönelik saldırıların gerçekleştirilmesine 
bir fırsat sunduğunu ve Müslümanlara karşı fiziksel, sözlü ve psikolojik savaşların baş-
latılmasına neden olduğunu ifade etmektedir. Tebliğ Cemaati’nin (Tablighi Jamaat) vi-
rüsün yayılma tehdidini göz ardı ederek dini bir toplantı gerçekleştirmesinin virüsün 
yayılmasında baş suçlunun Müslümanlar olduğuna dair bir izlenimin oluşmasına ve bu 
durumun tüm Müslümanların genellenmesine yol açtığı belirtilmektedir. Müslümanla-
rın koronavirüsün potansiyel taşıyıcıları olarak görüldüğü, bu nedenle de dışlandıkları 
ve nefret edildikleri dile getirilmektedir. Bu bağlamda köy girişlerinin Müslümanların 
girişini önlemek için çeteler tarafından kontrol edildiği ve Müslüman satıcıların sokak-
larda yaptıkları satışları durdurmalarına yönelik bir isteğin olduğu dile getirilmekte-
dir. Ellis-Petersen ve Rahman (2020) ise konuya dair “Coronavirus Conspiracy Theories 
Targeting Muslims Spread in India” isimli yazılarında, Tebliğ Cemaati’nin (Tablighi Ja-
maat) gerçekleştirdiği toplantı sonrasında polis ve hükümet tarafından koronavirüsün 
yayılmasından Müslümanların sorumlu tutulmasıyla birlikte Müslümanlara yönelik 
komplo teorilerinin arttığını belirtmişlerdir. Aynı zamanda Müslümanların hükümet 
tarafından “korona terörizmi” yürütmekle suçlandığı, yalan haberler ile nefret söylemi 
ve suçunun hedefi haline getirildiğini ifade etmişlerdir. Ahuja ve Banerjee (2020) “The 
‘Labeled’ Side of COVID-19 in India: Psychosocial Perspectives on Islamophobia During the 
Pandemic” adlı çalışmalarında ise Tebliğ Cemaati’nin (Tablighi Jamaat) gerçekleştirdi-
ği toplantının koronavirüsün ana taşıyıcısı olarak gösterilmesiyle birlikte Hindistan’da 
uzun süredir var olan İslamofobinin körüklendiğini dile getirmişlerdir. Covid-19 pan-
demisinin her geçen gün Hindistan’da artmasıyla birlikte İslam karşıtı düşüncelerin de 
buna paralel olarak arttığını belirtmişlerdir. Bu bağlamda Hindistan’da Müslümanların 
rastgele karantinaya alınması, Müslümanların virüsü kasten yaydığına dair sahte vide-
oların paylaşılması gibi durumların yaşandığı ve bunların sonucunda da “Coronajihad”, 
“Korona terörü” gibi ifadelerin gündeme geldiğini vurgulamışlardır. Seddougui (2020) 
“Islamophobia & Conspiracy Theories in a Global Pandemic” adlı yazısında ise Covid-19 
pandemisi ile birlikte İslamofobik komplo teorilerinin arttığını belirtmektedir. Müslü-
manların gizlice camilere giderek sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı sahte videolar 
gibi çeşitli içerikler aracılığıyla Müslümanları hedef alan ve ötekileştiren yanlış bilgiler 
ile İslamofobinin arttığını dile getirmektedir.

Human Rights Watch (2020) tarafından yayınlanan “Covid-19 Fueling Anti-Asian 
Racism and Xenophobia Worldwide” isimli raporda, 8 Mayıs 2020 tarihinde Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “salgın nefret ve yabancı düşmanlığı, gü-
nah keçisi yapma ve korku tacirliği tsunamisini salmaya devam ediyor” dediği ve “hükü-
metleri, toplumlarının salgına ve nefret virüsüne karşı bağışıklığını güçlendirmek için 
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harekete geçmeye çağırdı” şeklinde bir açıklamada bulunduğu belirtilmektedir. Ra-
porda Hindistan, Sri Lanka ve Myanmar’da var olan ayrımcı ve ötekileştirici tutumla-
rın Covid-19 pandemisi ile birlikte daha da arttığı ifade edilmektedir. Ayrıca raporda, 
hükümetlerin artan bu nefret saldırıları ve ayrıştırıcı politikalara karşı herhangi bir 
önleyici politika geliştirmediği de dile getirilmektedir. Raporda, Hindistan’da 2015 yı-
lında Hindu milliyetçisi Bharativa Janata Partisi’nin (BJP) seçilmesinden itibaren Müs-
lümanlara yönelik nefret söyleminin ciddi ve büyüyen bir sorun olduğu, bu durumun 
Covid-19 pandemisiyle bağlantılı olarak daha da arttığı dile getirilmektedir. 2020’nin 
Nisan ayında sosyal medya ve WhatsApp gruplarının, BJP destekçileri de dâhil olmak 
üzere Müslümanlara karşı sosyal ve ekonomik boykot çağrılarıyla dolup taştığı belir-
tilmektedir. Ayrıca raporda, Müslümanları kasıtlı olarak virüsü yaymakla suçlayan ya-
lanların yanı sıra yardım malzemesi dağıtan gönüllüler de dâhil olmak üzere Müslü-
manlara çeşitli saldırıların da gerçekleştirildiği ve bu süreçte BJP yetkilerinin, ülkedeki 
Müslümanların yapmış olduğu bazı dini etkinlikleri de “KoronaTerörizm” olarak ad-
landırarak sosyal medya mecralarında ve geleneksel medya ortamlarında paylaşmaya 
devam ettiği ifade edilmektedir. Yaşanan bu olumsuzlukların artmasıyla ve ciddi bir 
boyuta ulaşmasıyla birlikte Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun, “vakaları ırksal, dini ve 
etnik köken temelinde izlemememizin çok önemli olduğunu” belirten bir uyarı bildi-
risi yayınladığı dile getirilmektedir. Sri Lanka özelinde ise Covid-19 pandemi sürecin-
de ülke genelinde nefret söylemi vakalarının artmasına paralel olarak bazı hükümet 
yetkililerinin açık bir şekilde Sri Lanka’nın azınlık Müslüman topluluğu hakkında pan-
demi üzerinden damgalayıcı yorumlarda bulunduğu belirtilmektedir. Bu yorumların 
Müslüman işletmelerine boykot çağrılarının yanı sıra koronavirüsü kasten yaymaktan 
Müslümanların sorumlu olduğu iddialarını içerdiği ve bu gelişmelerin sonucunda Müs-
lüman örgütlerin, Sri Lanka’da nefret söylemindeki artışa dikkat çekmek için 12 Nisan 
2020’de hükümete mektup yazdığı aktarılmaktadır. Sri Lanka hükümetinin 27 Mart 
2020 tarihinde Covid-19 komplikasyonlarından ölen herkesin yakılması gerektiğine 
dair bir kural yayınladığı ve bu kuralın İslam dininin defin kurallarına karşı bir karar 
olduğu dile getirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün bu karardan sonra, ölü yakmanın 
“kültürel bir seçim ve mevcut kaynaklar meselesi” olması gerektiğini önlemek için bu 
işlemin gerekli olmadığını açıkladığı vurgulanmaktadır. Bu bağlamda dört Birleşmiş 
Milletler özel raportörünün 8 Nisan 2020’de bir bildiri yayınladığı ve Sri Lanka hükü-
metinin yayınladığı kuralın din özgürlüğünü ihlal ettiğini tespit ettikleri dile getiril-
mektedir. 

The Logical Indian adına Aditi Chattopadhyay (2020) tarafından hazırlanan “Top 
Five Fake News Targeting Muslim Community Amind Notionwide Lockdown” adlı çalış-
mada, Tebliğ Cemaati’nin Delhi’de gerçekleştirdiği dini toplantı sonrasında Covid-19 
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pandemisinin yayılmasında Müslümanların hedef gösterilmesine neden olan yalan 
haberler aktarılmaktadır. 30 Mart 2020 tarihinde Tebliğ Cemaati’nden altı kişinin Co-
vid-19’dan vefat ettiğinin bildirilmesi ile birlikte 1 Nisan 2020’de toplantıya katılan 
1051 kişinin karantinaya alındığının ve 21’inin pozitif çıktığının ve bu kişiler arasından 
ikisinin öldüğünün tespit edilmesi sonrasında Müslümanları hedef alan yalan haberler 
yayınlanmaya başlamıştır. Bu bağlamda sepetindeki meyveleri tutarken parmaklarını 
yalayan bir meyve satıcısının 30 saniyelik videosunun sosyal medya mecralarında pay-
laşılması Müslümanların ülkede Covid-19 hastalığını kasten yaydığına dair iddiaların 
dolaşıma sokulmasına neden olmuştur. Bu duruma benzer şekilde Müslümanlara ait 
restoranlarda yiyeceklere tükürüldüğünü iddia eden ve viral hale gelen bir WhatsApp 
mesajı da gündeme getirilmiştir. Bir restoran çalışanının kese kâğıdına hava üflediği 
videosu sosyal medyada viral olmuştur ve video Müslümanlara ait restoranlarda yiye-
ceklere tükürülüyor şeklinde sunulmuştur. Ancak videonun koronavirüsten önce pay-
laşıldığı tespit edilmiştir. Müslümanlarla ilgili bir diğer yalan haber ise Saharanpur’da 
bulunan bir karantina tesisinde Tebliğ Cemaati katılımcılarının vejeteryan olmayan 
yiyecekler istediği ve bu yiyecekleri bulamayınca buldukları yiyecekleri çöpe atarak 
açıkta dışkıladıkları şeklindedir. Diğer bir yalan haber ise Müslüman erkeklerin dizle-
rinin üzerinde oturup dua ettiği videolarının sosyal medya mecralarında dolaşıma so-
kulması ile ortaya çıkmıştır. Video, sosyal medya mecralarında Müslümanların korona-
virüsü yaymak için kasten hapşırdığı iddiasıyla paylaşılmıştır. Son olarak ise çoğunluğu 
Dawoodi Bohra topluluğuna mensup gençlerden oluşan bir grubun mutfak eşyalarının 
etrafına toplanıp onları yaladığını gösteren bir video klip sosyal medya mecralarında 
Müslümanların ülkede koronavirüsü kasten yaydığı iddiasıyla paylaşılmıştır.

The Muslim Council of Britain (2020) tarafından hazırlanan “Together in Tribula-
tion: British Muslims and the COVID-19 Pandemic” isimli raporda, pandeminin ortaya 
çıktığı andan itibaren İngiltere genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve kı-
sıtlamaların hafifletilmesi sürecinde Asya görünümlü kişiler ve özellikle Müslüman-
lara yönelik açık ve örtük bir şekilde Covid-19 pandemisinin yayılmasından sorumlu 
tutulma yönünde artan bir eğilimin olduğu belirtilmektedir. Bu durumun medyadaki 
olumsuz Müslüman tasvirinin devamının yanı sıra Müslümanları pandeminin yayılma-
sından sorumlu tutan, ön yargılı, nefret içeren, ayrımcı ve toplumsal tansiyonu yüksel-
ten aşırı sağcı eğilimleri de belirgin bir şekilde beslediği ve tüm bunların popülerlik 
kazanmasına neden olduğu dile getirilmektedir (2020, s. 26).

Anti-Muslim Hatred Working Group adına Profesör Imran Awan ve Roxana 
Khan-Williams (2020) tarafından hazırlanan “Coronavirus, Fear and How Islamophobia 
Spreads on Social Media” isimli raporda, Covid-19 pandemisi ile birlikte çevrim içi plat-
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formlarda Müslümanlara karşı korkutucu bir şekilde yaygınlaşan İslamofobik anlatıla-
rın ve dilin üretildiği ifade edilmektedir. Bu anlatıların ve jargonların aşırı sağcı gruplar 
tarafından kolaylıkla benimsendiği ve siyasal amaçlar ekseninde ana akım ve sosyal 
medya mecraları dâhil olmak üzere birçok platformda dolaşıma sokularak İslamofobik 
söylemlerin normalleştirilmesine neden olduğu belirtilmektedir. Bu söylemler üzerin-
den üretilen ve Müslümanları koronavirüs salgınından sorumlu tutan komplo teori-
lerinin popüler basın organlarında yaygınlaştığı ve yerleşik bir algıya dönüştüğü dile 
getirilmektedir (2020, s. 2-3). Covid-19 pandemisi ile birlikte Müslümanlara yönelik 
İslamofobik saldırganlığın doğasında da bir dönüşümün yaşandığı ve kısıtlamalar ne-
deniyle evlerinde bulunan insanların bu tip çevrim içi saldırganlıkları gerçekleştirme 
potansiyellerinin de arttığı belirtilmektedir. Bu durumun birçok olayda görüldüğü ve 
Covid-19 pandemi sürecinin günlük bir rutini halini aldığı vurgulanmaktadır (2020, s. 
4). Raporda, yalan haber üretiminde sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulan vide-
olarla Müslümanların “şeytanlaştırıldığı”, “hastalıklı” olarak sunulduğu ifade edilmek-
tedir. Bu bağlamda Yorkshire kentinde Müslümanların yasak olmasına rağmen toplu 
olarak ibadet ettiklerini iddia eden bir videonun, şehrin polis departmanı tarafından 
yalanlanmasına rağmen sosyal medyada mecralarında çokça paylaşılması, Müslüman-
ların Covid-19 pandemi kısıtlamalarına uymadıkları algısının yaratılmasına neden ol-
duğu belirtilmektedir (2020, s. 5). Ayrıca raporda, farklı şehirlerde benzer yalan haber 
hikâyelerinin sosyal medya mecraları üzerinden yayılması ile Müslümanların korona-
virüsün “süper taşıyıcısı” oldukları iddiasının sık sık dile getirildiği aktarılmaktadır.

Macaristan merkezli Getthe Trolls Out (2020) isimli sivil inisiyatifin hazırlamış ol-
duğu “Addressing Islamophobia: A Response to The Covid-19 Crisis and Broader Inequa-
lities” isimli rapora göre, Covid-19 pandemisi sonrasında Avrupa genelinde azınlıklar 
ve özellikle Müslümanlar üzerinde artan bir sosyal baskının olduğu gözlemlenmiştir. 
Uzun süredir ayrımcı ve İslamofobik tavır-tutumlara maruz kalan Müslümanlar için 
pandemi, bu tavır ve tutumların daha da ağırlaşmasına neden olmuştur. Müslümanlar 
ve özellikle Müslüman kadınların temizlik, yaşlı ve hasta bakımı, güvenlik ve temasın 
yoğun olduğu işlerde çalışıyor olması nedeniyle Covid-19 pandemisinden yoğun bir şe-
kilde etkilendikleri bildirilmiştir. Bu nedenle Müslümanların istihdam, barınma ve sağ-
lık sektörlerinde ırk ayrımcılığına bağlı sosyo-ekonomik eşitsizliği de şiddetle maruz 
kaldıkları görülmüştür. Ayrıca Müslümanların Covid-19 önlemlerine uyma konusunda 
da sorumsuz davrandıkları yönünde bir retorik, ırkçı politikacılar tarafından dolaşıma 
sokulmuştur (2020, s. 1). Covid-19 pandemisinin yayılmaya başladığı aylarla birlikte 
Müslüman azınlıkları hedef alan ve onları virüsün yayılmasından sorumlu tutan nefret 
söylemi hızlı bir şekilde çevrim içi platformlarda yayılmaya başlamıştır. Ana akım med-
yanın korku yayan başlıkları ve Ramazan ayındaki oruç tutma sürecinin virüsün yayıl-
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masını hızlandırdığına yönelik spesifik olayların paylaşılması nedeniyle Müslümanlar 
açık bir şekilde hedef haline getirilmiştir. Müslümanlar ayrıca sıhhi krizlerden sorumlu 
ve potansiyel risk olarak medya çıktılarında resmedilmişlerdir (2020, s. 1-2). Avrupa 
genelinde uygulanan kısıtlama tedbirlerinden en çok etkilenen azınlıklar, Müslümanlar 
olmuştur. Özellikle dini tören ya da kutlamalar konusunda ana akım medya tarafından 
hedef tahtasına konan kitle, Avrupa genelinde “Müslümanlar” olmuştur. Bu duruma 
Fransa’da uygulanan peçe cezasının ikiyüzlü doğası güzel bir örnek olarak verilebilir. 
Fransa genelinde Müslüman bir kadının kamusal yaşamda peçe kullanması 165 Euro 
ile cezalandırılırken, aynı kadının maske takmaması 135 Euro ile cezalandırılmaktadır 
(2020, s. 2).

Hindistan’ın önemli beş haber doğrulama sitesinden biri olan Fact Checker (2020), 
pandemi sürecinde Ocak-Mayıs 2020 döneminde yalan haber üretiminin Hindistan ge-
nelinde patlama yaptığını “Covid-19 Misinformation Rose With Rising Confirmed Cases” 
adlı detaylı bir rapor ile ortaya koymuştur. Ele alınan 5 aylık zaman aralığında 178 
yalan haberin sosyal medya, internet siteleri, video platformları ve benzeri platformlar 
üzerinden dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Bu haberlerin ilk sırasında kısıtlama-
ların içeriği ile ilgili yanıltıcı bilgilere yer verilirken, ikinci sırayı ise Müslümanların 
virüsün yayılmasından sorumlu olduklarını dile getiren haberler almıştır. Nisan ve Ma-
yıs aylarında yayınlanan yalan haberlerde ise İslamofobik saldırganlığın üst düzeyde 
gerçekleşmiş olduğu belirtilmiş olup, Müslümanların virüsün yayılmasından sorumlu 
tutulması ise yalan haberlerde en çok yayılan konu olarak yer almıştır. 

British Broadcasting Corporation (BBC) (2020) tarafından hazırlanan “Coronavi-
rus: The Human Cost of Fake News in India” adlı rapor, Hindistan’da pandemi dönemin-
de yayınlanan yalan haberleri denetleyen beş haber doğrulama sitesinin verilerinin 
karşılaştırılması sonucu elde edilen bilgiler ile pandemi sürecinde Müslümanlar ile il-
gili yalan haberler hakkında önemli ipuçları vermektedir. Rapora göre, pandeminin ilk 
altı aylık döneminde yayınlanan yalan haberlerin büyük bir kısmı Müslümanları hedef 
alan içerikler barındırmaktadır. Bu haberlerde genellikle Müslümanları, virüsün ya-
yılmasından ve alınan önlemlere uymamaktan sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca raporda 
sosyal medya aracılığıyla yayılan çarpıtılmış görüntülerin, internet sitelerindeki haber-
lerin ve WhatsApp gruplarında dolaşıma sokulan ses kayıtlarının hedefinde Müslüman 
gruplar ve kimliklerin yer aldığı belirtilmektedir. Bu tip bilgilerin kaynağında özellikle 
popüler figürlerin kullanılması ise haberlerin inandırıcılıklarını oldukça arttırmakta-
dır. 

İngiltere merkezli bir araştırma merkezi olan Fair Observer (2020) tarafından ha-
zırlanan “Covid-19 Drives Conspracy Theories and Islamophobia” adlı raporda, Covid-19 
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pandemi sürecinde Müslümanlara yönelik İslamofobik saldırganlığın sosyal ve dijital 
platformlar aracılığıyla geniş bir bağlamda gerçekleştiği vurgulanmaktadır. Raporda 
ele alınan yalan haberlerde, Müslümanların virüsün yayılmasından sorumlu olduk-
larına yönelik anlatının üç temel grupta inşa edilerek servis edildiği belirtilmektedir. 
İlk grup haber anlatılarında, Müslümanların insan olmadıklarına yönelik oldukça ağır 
bir hakareti merkez alan söylemlerin yalan haberler üzerinden dolaşıma sokulduğu 
ifade edilirken, ikinci grup haber anlatılarında Müslümanları öteki olarak kurgulayan 
ve bu bağlamda biz ve onlar karşıtlığını meşrulaştıran bir çerçevenin oluşturulduğu 
aktarılmaktadır. Üçüncü grup anlatıda ise Müslümanların güvenilmez oldukları söy-
lemini temel alan bir çerçevenin inşa edildiği belirtilmektedir. Ayrıca raporda, radikal 
sağ tarafından ön plana çıkarılan bu anlatıların bir kısmının Müslümanları Covid-19 
pandemisinin yayılmasından sorumlu tutan İslamofobik çevrim içi siber merkezlerin 
oluşturulmasına da neden olduğu aktarılmaktadır. Genel olarak bakıldığında Covid-19 
pandemisi, benzeri görülmemiş şekilde bir anda bir araya gelen gruplar ve topluluklar 
arasında bir birlik yaratmıştır. Bununla birlikte, aynı zamanda, daha küçük topluluklar 
ve gruplar arasında daha geniş bölünmelere neden olmuş ve radikal sağ gruplar tara-
fından komplo teorilerini teşvik etmede bir silah olarak kullanılmıştır. 

Al-Qazzaz (2020) tarafından Policy Options Politiques için hazırlanan “Islamop-
hobia is on the Rise during COVID-19” isimli rapora göre, Amerika ve Avrupa genelin-
de yayın yapan birçok haber sitesi ve televizyonunda yayınlanan haber içeriklerinde 
Müslümanların Covid-19 virüsünün süper taşıyıcıları olduğu ve Müslümanların temiz-
lik, sosyal mesafe gibi kurallara uymadığını ifade eden haberler yayınlanmıştır. Bu tip 
haberlerde bölgede bulunan camiler sık sık virüsün yayılma merkezleri olarak tanım-
lanmış ve bu tanımlamalar sonucunda camilere birçok ırkçı saldırı düzenlenmiştir. Bu 
saldırgan davranışlar gündelik hayatta hijab giyen ya da başörtüsü takan kadınlara da 
düzenlenmiş, birçok kez de tekrar etmiştir.

Kapur (2020) tarafından Peace, Prosperity, Partnership isimli uluslararası araş-
tırma kuruluşuna hazırlanan “Covid-19 in India and Sri Lanka: New Forms of Islamop-
hobia” adlı raporda, Hindistan ve Sri Lanka’da yayınlanan haberlerde ve sosyal medya 
paylaşımlarında Müslümanların koronavirüsü bir cihat aracı olarak kullandıkları iddi-
asının sık sık dile getirildiği ifade edilmektedir. Raporda, Müslümanların virüsün yayıl-
ması için Hindu tapınaklarına gizlice girdiklerine dair komplo teorilerine haber med-
yasında sıklıkla yer verildiği belirtilmektedir. Ayrıca raporda pek çok hükümet yanlısı 
medya kuruluşunun ve televizyon sunucusunun, hükümet politikalarına ve anlatısına 
uyacak şekilde gerçekleri çarpıttığı vurgulanmaktadır. Bu tür sorumsuz ve ön yargılı 
haberlerin, Hint toplumunda Müslümanlara karşı ön yargıyı ve nefret duygusunu kö-
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rüklediği görülmüştür. Raporda belirtilen bir diğer dikkat çekici konu ise Sri Lanka 
özelinde Müslümanlara karşı uygulanan İslamofobik devlet politikasıdır. Bu politika 
kapsamında Sri Lanka hükümeti, Covid-19 kurbanlarının tüm cesetlerinin yakılmasını 
zorunlu hale getirmek de dâhil olmak üzere Müslümanlara karşı ayrımcı politikaları 
uygulamaya koymuştur. Budist defin ritüelini Müslümanlara zorla uygulamaya çalışan 
hükümet, Dünya Sağlık Örgütü yönergelerine uygun olarak ölülerin cenaze defin iş-
lemlerine dair izin almak için başvuran yerel Müslüman topluluğun taleplerini de hiçe 
saymıştır. 

Observer Research Foundation (2020) tarafından yayınlanan “Islamophobia and 
the Covid-19 Pandemic in the UK” adlı rapora göre, İngiliz toplumunda Covid-19 pan-
demisi Müslümanlara karşı var olan ön yargıyı ve nefreti daha da arttırmıştır. Özellikle 
aşırı sağcı siyasetçilerin açıklamaları ile Müslümanlara yönelik fiziksel saldırı ve nefret 
saldırılarında belirgin bir artış yaşanmıştır. Raporda, olumsuz haber içeriklerinde ge-
nellikle Müslümanların görsellerine yer verildiği, Ramazan ayındaki etkinliklerin vi-
rüsün yayılmasına sebep olduğu, Müslümanların camilerdeki etkinliklerde hijyen ve 
mesafe kurallarına uymadığı gibi çeşitli negatif konuların aktarıldığı da belirtilmiştir.

Kayaoğlu (2020) tarafından kaleme alınan “Pandemic Politics: A Public Health Cri-
sis and a Hate Crisis: Covid-19 and Islamophobia” adlı raporda belirtilen ilginç bir konu 
dikkat çekmektedir. Rapora göre pandemi sürecinde bir cami veya başörtülü Müslü-
man bir kadın gibi salgınla ilgisi olmayan Müslüman görüntüleri Batı’daki Covid-19 
hikâyelerinde görsel olarak kullanılmıştır. Bu durum The New York Times, CNN ve BBC 
gibi büyük medya kuruluşlarının, koronavirüsün yayılmasını hafifletmek için ABD’nin 
Avrupa’dan seyahatleri askıya almasıyla ilgili hikâyeler için İstanbul’daki camilerin re-
simlerini yayınladığında daha da netleşmiştir. Türkiye’nin uçuş yasaklı ülkeler arasın-
da yer almamasına rağmen bu durum Mobashra Tazamal ve Kristin Garrity Şekerci’nin 
belirttiği gibi “Bu görüntüler Müslümanlığı ve Müslüman dindarlığını kitlesel hastalık, 
enfeksiyon ve ölümcül bulaşma paniğine bağlayan ince, dolaylı mesajlar vermektedir.”

The Committee on the Elimination of Racial Discrimination (2020) tarafından ha-
zırlanan “Prevention of Racial Discrimination, Including Early Warning and Urgent Acti-
on Procedures” isimli rapora göre, Covid-19 pandemisi sözleşme kapsamında korunan 
grupların ve azınlıkların üyelerini ayrımcılığa karşı özellikle savunmasız hale getirmiş-
tir. Devletlerin herhangi bir ayrımcı eylem ve uygulamadan kaçınma yükümlülükleri-
nin ötesinde, savunmasız grupların üyelerini özel aktörlerden kaynaklanan ayrımcılığa 
karşı koruma yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük özellikle ırkçı hakaret ve nefret söy-
lemi, taciz, şiddet eylemleri ve ırk ayrımcılığı yasağına aykırı olarak mal ve hizmetlerin 
dışlanması veya reddedilmesi için de geçerlidir. Ayrıca raporda dile getirilen bir başka 
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açıklamaya göre ise Covid-19 pandemisi, virüsü belirli bölgeler, vatandaşlar veya grup-
larla ilişkilendirerek veya hastalığı ve salgını göç veya genel olarak yabancılarla iliş-
kilendirerek ırkçı klişelerin artan kullanımına yol acımıştır. Devletler, özellikle ırk ay-
rımcılığı eylemlerini teşvik edebilecek herhangi bir eylemle ilgili olarak bu tür klişeleri 
güçlendirebilecek ve damgalamaya yol açabilecek herhangi bir eylemden vazgeçmek, 
aynı zamanda kınamak ve bunlarla mücadele etmekle yükümlüdür. Devletler, gerçek-
lere dayalı bilgi ve bilinçlendirme kampanyalarının yayılması yoluyla mevcut klişelere 
ve ön yargılara karşı koymalıdır. Çünkü azınlık gruplara mensup kişilerin pandemiye 
karşı daha fazla savunmasız olması damgalama, etiketleme ve günah keçisi ilan edilme 
durumlarının artmasına neden olmaktadır. 

European Network of Equality Bodies (EQUINET) (2021) tarafından hazırlanan 
“Tackling Discrimination & Intolerance Against Muslims” isimli rapora göre, Avrupa ge-
nelinde polis şiddeti ve Müslümanların profillenmesi Covid-19 pandemisi süresince 
artış göstermiştir. Müslümanlara karşı adalet sisteminde eşitsizlik, kamusal alanlarda 
nefret söylemi ve ayrımcılık örnekleri artmıştır. Müslümanlara yönelik var olan etiket-
leme alışkanlığı, pandemi ile birlikte görünür hale gelmiştir.

Centre for Media Monitoring (2020) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, açık 
bir şekilde Müslümanları pandemiden sorumlu tutan haberlerin genele oranla çok 
fazla yayımlanmadığı dile getirilmiştir. Ancak raporda, pandemi ile ilgili haberlerin 
görsellerinde haberin konusuna ve bağlamına uygun olmamasına rağmen çoğunlukla 
Müslümanların belirgin bir şekilde kullanıldığı belirtilmiştir. Müslümanlara karşı bu 
şekilde izlenen yol ile okuyucunun zihninde Müslümanlar ve virüsün yayılması arasın-
da doğrudan bir ilişkinin olduğuna yönelik bir anlam inşa edilmek istenmiştir. Örne-
ğin hicap giyen Endonezyalı bir kadının Londra’da yükselen vakalarla ilgili olarak bir 
haberde yer alması, haber konusuna dair ilgisiz bir görselin seçilmesinin göstergesini 
oluşturmaktadır.

Awan (2020) “Coronavirus: Conspiracy Theories and Fake Videos Fuel Rise in Isla-
mophobia” adlı çalışmasında, Covid-19 pandemisinin sosyal medya mecralarındaki 
etkilerini incelemiştir. Awan çalışmasında, sahte videolar ve komplo teorilerinden bes-
lenen klişeler ile Müslümanların şeytanlaştırılması için mükemmel bir ortamın oluştu-
rulduğunu belirtmektedir. Ayrıca doğruluğu teyit edilmemiş çeşitli içerikler üzerinden 
İslamofobinin “onlar ve biz karşıtlığı” temelinde üretildiğini, Müslümanların İslamo-
fobik saldırılara maruz bırakıldığını ve tüm bunların Covid-19 pandemisi temelinde 
İslamofobik nefret söylemlerinin artışına yol açtığını ifade etmektedir.
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Sonuç ve Tartışma

Covid-19 pandemisi İslamofobik içerik üretimlerinde yeni bir durumun ortaya 
çıkmasına ve İslam karşıtlığı düşüncesinde klasikleşen İslamofobik söylemlerin yeni 
bir boyuta taşınmasına neden olmuştur. Tarihsel süreçte klasikleşen Müslümanların 
geri kalmışlığı, İslam dininin peygamberine yönelik hakaret içeren geleneksel saldır-
ganlık ve 11 Eylül sonrasında inşa edilen İslam/Müslümanlık ile terörizm ilişkilendir-
mesi gibi söylemler; Covid-19 pandemisi ile sağlık, hijyen ve toplumsal uyumsuzluk 
gibi birçok “yeni” söylem türünü dolaşıma sokmuştur. Bu bağlamda çalışma kapsamın-
da incelenen analizler ve raporlarda bölgesel ya da ulusal düzeyde bazı küçük farklı-
lıklar gözlemlenmiş olsa da Covid-19 pandemisi ve Müslümanlar arasında bir ilişkinin 
kurulmaya çalışıldığı açık bir şekilde görülmektedir. Raporların ele aldığı haberler ve 
sosyal medya görsellerinde genellikle Covid-19 pandemisinin kaynağı, yayılma sebe-
bi ve devam etme gerekçesi olarak Müslümanlar özne olarak ön plana çıkarılmıştır. 
Yine bu raporların ele aldığı haber metinlerinde ve görsellerinde Covid-19 pandemi-
sinin yayılmasında ve devam ediyor olmasında Müslümanların ibadet etme istekleri, 
toplumsal dayanışmaları, kutsal ayları ve camiiler hedef tahtasına konmuştur. Bu tip 
haberlerde, medya kuruluşları camii, ramazan etkinliği ve ibadet eden Müslüman gör-
selleri kullanarak, haber içeriklerinde Müslümanları sorumlu konumuna yerleştirmeyi 
tercih etmişlerdir. 

Çalışma kapsamında ele alınan analizler ve raporlarda bulgulanan bir başka konu 
ise özellikle Batı Avrupa ülkelerinde yayın yapan medya kuruluşlarının Covid-19 pan-
demisi ile ilgili haber görsellerinin çocuğunda alakasız bir şekilde başörtüsü ya da peçe 
takan Müslüman kadınlar ya da sakallı, esmer ve geleneksel kıyafetler giyen Müslüman 
erkekleri kullanmasıdır. Bu tutum yayınlanan raporlarda Müslümanları ve İslam di-
nine ait sembolleri medyatik mecralarda etiketleme, Covid-19 ve Müslümanların dış 
görünüşü ile bir bağ inşa etme çabası olarak değerlendirilmiştir. Buna ek olarak bazı 
raporlarda BBC ve CNN gibi uluslararası haber ajanslarının pandemi nedeniyle ilan 
edilen seyahat kısıtlamalarında İstanbul’dan camii görselleri ve görüntüleri paylaş-
maları da pandeminin çıkış kaynağı olarak Müslüman toplumları işaret etme çabası 
olarak yorumlanmıştır. Bu ve benzer durumlar İngiltere ve Batı Avrupa medyasının 
içeriklerinde yaygın olarak görülmüştür. Hindistan, Sri Lanka ve Myanmar örnekle-
rinde yayınlanan raporlarda ise Müslümanlar ve İslam dini arasında klasikleşen te-
rörizm ilişkisi Covid-19 pandemisi ile ilişkilendirilmiştir. Bu ülkelerde Müslümanların 
Covid-19 pandemisinin yayılması için terörist faaliyetlerde bulunduklarına ve virüsü 
ürettiklerine dair suçlamalara da yer verilmiştir.
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Çalışma kapsamında ele alınan raporlarda aktarılan bir başka bulgu ise Covid-19 
pandemisi ve Müslümanların ilişkilendirilmesi sürecinde Müslümanların bu salgının 
yayılmasından sorumlu oldukları iddiası ve bu bağlamda üretilen biz/onlar karşıtlı-
ğının meşrulaştırılmasıdır. Müslümanları virüsü taşımakla itham eden bu yaklaşım, 
sosyal yaşamda Müslümanlara ve İslam dinine karşı nefret içeren saldırganlıklarını 
da meşrulaştıran bir sonucun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Raporların kaleme 
alındığı farklı ülkelerde sosyal medya mecralarında yayınlanan sahte ya da çarpıtılmış 
görüntüler üzerinden de inşa edilen biz/onlar karşıtlığı, Müslümanlara karşı pandemi 
sürecinde gerçekleştirilen nefret suçlarının artmasına, ibadet ve toplanma yerlerine 
saldırılara da neden olmuştur. 

Sonuç olarak bu çalışma kapsamında ele alınan raporların birçoğunda Covid-19 
pandemisi ile Müslümanların yaşam tarzları, ibadet şekilleri ve yerleri, fiziksel özel-
likleri, kıyafet tercihleri gibi birçok farklı değişkenin ilişkilendirildiği rapor edilmiştir. 
Ayrıca bazı raporlarda Müslümanların virüslü oldukları, virüsün yayılmasından so-
rumlu oldukları ve virüsü terörist amaçlar için kullandıkları iddiaları da işlenmiştir. Bu 
ilişkilendirmelerin bir neticesi olarak Covid-19 pandemisi üzerinden İslam/Müslüman 
karşıtı İslamofobik içeriklerin medya mecraları üzerinden toplumsal bilinçte dolaşıma 
sokulduğu da bulgulanmıştır. Çalışma kapsamında incelenen bazı raporlarda ise Müs-
lümanların İslamofobik içerikler üzerinden Covid-19 pandemisi ile ilişkilendirilme-
sinde bireysel temizliğe dikkat etmeme, hijyen kurallarına uymama, sosyal mesafe ve 
maske gibi kurallara dikkat etmeme çerçevelerinin kullanıldığı dile getirilmiştir. Ayrıca 
pandeminin başlangıcından hemen sonra başlayan Ramazan ayı da pandeminin yayıl-
ması ile ilişkilendirilmiştir. Özellikle Müslümanların bu ayda yapmış oldukları bazı iba-
detler ve aktiviteler; yayınlanan haberlerde, sosyal medya görüntülerinde, aşırı sağcı 
politikacıların ya da Hindular ve Budistler gibi farklı dinlere mensup yöneticilerin açık-
lamalarında pandeminin artmasının ana nedeni olarak sunulmuştur. 

Çalışma kapsamında ele alınan ve çok farklı ülkelerdeki vakalardan yola çıkılarak 
hazırlanan bütün raporların genelinde, Müslümanların Covid-19 pandemisi ile ilişki-
lendirilmelerinde kullanılan yalan haberlerde yedi ana başlık üzerinden İslamofobik 
bir algının oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir:

• Müslümanlar temiz değildir,

• Müslümanlar hijyen kurallarına uymazlar,

• Müslümanlar maske ve mesafe gibi sosyal kurallara uymazlar,

• Müslümanlar pandeminin yayılmasından sorumludur,

• Müslümanların ibadetleri pandeminin artmasına neden oluyor,
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• Müslümanların ibadet yerleri virüsün yayılmasına sebep oluyor,

• Müslümanlar pandemiyi terörist amaçları için bir araç olarak kullanırlar.

Covid-19 pandemi dönemi boyunca İslam dini ve Müslümanlar hakkında inşa edil-
mek istenen algılardan da görüldüğü üzere İslamofobik tutum ve davranışlar, herhangi 
bir olay, durumla sürekli olarak yeni bir çehre kazanmaktadır ve bu çehre yaşanan ge-
lişmeler doğrultusunda yeniden şekillenmektedir. Bu bağlamda İslam dini ve Müslü-
manlar, dönemin koşullarına göre yaşanan olumsuzluklardan dolaylı veya doğrudan 
bir şekilde sorumlu tutulmaktadır. Bu durum İslamofobinin tarihsel varlığının bir kez 
daha ispatlanmasının yanı sıra, gün geçtikçe yeni formlar kazanarak etki alanını artır-
masına ve geniş kitleler tarafından içselleştirilmesine neden olmaktadır. 
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İslamofobik Söylemin Basın Üzerinden İnşası: Din Eğitimi 
Örnekliğinde Bir İnceleme

Mustafa TEMEL1 / Mustafa ÇUHADAR2

1. Giriş

İslam’a ve Müslümanlara yönelik negatif tutum ve algıları ifade eden İslamofobi,  
siyasal, ekonomik, sosyal/kültürel ve teolojik alanlarda ayrımcılık, dışlama, ön yargı, 
nefret söylemi ve ırkçılık gibi unsurlarla görünür olmaktadır. İslamofobinin tarihsel 
arka planında ise teolojik, siyasal, sosyal ve ekonomik gerekçeler olabilmektedir. Bütün 
bu gerekçelerle sistematik ve kurgusal olarak İslam’a/Müslümanlara yönelik üretilen 
negatif tutum ve korkular, kitle iletişim araçlarının da etkinliğiyle güçlendirilerek gü-
nümüze miras kalmıştır. Özellikle Batı ülkelerinde Müslümanlara yönelik gerçekleştiri-
len fiziksel ve psikolojik saldırılar bu durumun en önemli göstergelerindendir. 

Söz konusu İslam/Müslüman karşıtlığı tutumlar Batı dışı toplumlarda da çeşitli 
dönemlerde ve farklı tonlamalarla görünür olmaya başlamıştır. Nüfusun çoğunluğunu 
İslam dinine inanan insanların oluşturduğu ülkelerde dahi İslam’a/Müslümanlara yö-
nelik negatif Batı bakış açısı içselleştirilmiş ve bu perspektifle İslam’ın/Müslümanların 
görünürlükleri olumsuz karşılanmıştır. 

Bahsi geçen durumun örneklerinin belirli tonlarını Türkiye’de de gözlemlemek 
mümkündür. Özellikle modernleşme sürecinde başlayan ve siyasal/hukuki/sosyal 
alandan uzaklaştırılarak toplumsal alana hapsedilen İslam dini, siyasal/politik süreç-
lerde de sürekli ötekileştirilen, muhalefet aracı olarak kullanılagelen, laiklik edebiyatı 
ile hikayeleştirilen söylemlerle tanımlanır olmuştur. Türkiye’nin çok partili hayata ge-
çiş sürecinden itibaren, buhranlı her siyasal seçim/hükümet döneminde bu söylemle-
rin izlerini görmek mümkündür. Şüphesiz ki bu söylemlerin üretimi, kurgulanması ise 
kitle iletişim araçları vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir (Karpat, 2011, s. 245; Kara, 2016, 
s. 35, 41-44; Bayraklı ve Yerlikaya, 2007, s. 52; Mencet, 2016, s. 207-208).   

1 Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, mustafatemel@erciyes.edu.tr
2 Doktora Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi
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Bu çalışma kapsamında da Türkiye’deki İslam karşıtlığının izleri basın araçları 
örnekliğinde din eğitimi teması çerçevesinde incelenecek, basının din eğitimine yak-
laşımı sorgulanacaktır. Türkiye’deki İslam algılamalarına yönelik kapsamlı çalışmalar 
yapılsa da, din eğitimi örnekliğinde bu durumu sorgulayan çalışmaların sayısı yok de-
necek kadar azdır. Bu bağlamda tarihsel bir perspektif sunması açısından Türkiye’de 
ilk defa İslami söylemlerle politika içerisinde yer alan ve seçimi kazanarak iktidar orta-
ğı olan, “İslamcı” olarak nitelenen bir başbakan ile yönetilen Refahyol Hükümeti döne-
mi (1996-1997) ile günümüz Ak Parti Hükümeti (2019-2020) sürecindeki din eğitimi 
ile ilgili konu ve olaylar, her iki dönemde de yayın yapan ve merkez solu temsil eden, 
cumhuriyetçi ve laik kimliği ile tanımlanan Cumhuriyet gazetesinin (7 Mayıs 1996; 7 
Mayıs 2019; 7 Mayıs 2020) içeriği temel alınarak karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 

2. Araştırmanın Tasarımı

Türkiye’de İslamofobik söylemlerin üretilmesi ve tekrarlanması noktasında kitle 
iletişim araçlarının rolünü ortaya çıkartabilmek amacıyla medyada sıkça kurgulanan 
anlatımlardan birisi olan din eğitiminin temsil biçiminin araştırması şu şekilde tasar-
lanmıştır: 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi

İslamofobi konusunu teolojik, sosyolojik, siyasal ve medyatik perspektif temelin-
de ele alan çalışmalara literatürde sıkça rastlamak mümkündür. Fakat İslam’a yönelik 
tutumun göstergelerinden biri olan dini eğitime medyanın bakış açısına dair sorgula-
maların oldukça az olduğu belirlenmiştir. Bu noktada,  nüfusunun büyük çoğunluğunu 
İslam dinine inanan insanların oluşturduğu Türkiye’de din eğitiminin basında nasıl 
karşılık bulduğu tartışılması gereken önemli bir sorun alanıdır. 

Bu sorun alanının iki ayrı hükümet dönemi üzerinden karşılaştırmalı olarak ince-
lenmesi de İslamofobinin, Batı’daki ile benzer şekilde Türkiye’de de tarihsel süreçten 
günümüze kadar devam eden bir süreç olduğunu göstermesi açısında ayrı bir önem 
taşımaktadır.  

2.2. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları

Araştırma kapsamında 1996-1997 ve 2019-2020 yılları esas alınarak, Cumhuriyet 
gazetesinin din eğitimine bakış açısı sorgulanacaktır. 1996-1997 yılları İslamcı politi-
kaları ile görünür olan Refahyol Hükümeti dönemini ve 2019-2020 yıllarında iktidarda 
bulunan AK Parti Hükümeti dönemini içermektedir.
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Belirtilen dönemlerde yayın yapan basın araçlarının tamamının incelenmesi ça-
lışmanın sınırlarını aşacağından amaçlı örneklem çerçevesinde3 Cumhuriyet gazetesi 
örneklem olarak seçilmiştir. Ayrıca dört yıllık süreç içerisinde gazetenin yayınlanan 
içeriklerinin çok yoğun olması sebebiyle sadece en önemli haberlerin yer aldığı kabul 
edilen birinci sayfalar incelenmiştir. Bu doğrultuda Cumhuriyet gazetesinin oluştur-
muş olduğu arşiv hizmetinden faydalanarak; gazetenin 1996-1997, 2019-2020 yılları 
içerisinde yayınlanan bütün sayıları taranmış ve gazetelerin ilk sayfaları değerlendir-
me kapsamına alınmıştır. Gazetelerin birinci sayfalarında İslam ile ilişkili pek çok içerik 
yer alsa da, çalışmanın amacı gereği sadece “din eğitimi” temalı içeriklere odaklanılmış 
ve bu içerikler nitel yönelimli içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

2.3. Araştırma Soruları

Çalışma kapsamında nitel yönelimli içerik analizi ile aşağıdaki araştırma soruları-
na cevap aranmıştır:

1. Türkiye basınında din eğitimi hangi kavramlarla temsil edilmiştir?

2. Din eğitimi ile ilgili veya ilişkili kavramların basında kullanım sıklığı nedir?

3. Din eğitimi ile ilgili veya ilişkili kavramlar basında biçimsel olarak nasıl yer al-
mıştır?

4. Din eğitimi ile ilgili veya ilişkili kavramlarda öne çıkarılan temalar/konular ne-
lerdir?  

5. Din eğitimi ile ilgili veya ilişkili kavramların yer aldığı yazıların anlatım niteliği 
ve anlatım/aktarım biçimi nasıldır?

6. Din eğitimi ile ilgili veya ilişkili kavramlar birlikte sunulan görsellerde öne çı-
kan temalar/konular nelerdir?

2.4. Araştırmanın Yöntemi

Araştırma kapsamında örneklem olarak seçilen Cumhuriyet gazetesinin belirtilen 
tarihlerde yayınlanan sayıları temin edilmiş ve ön okuma yapılmıştır. Okuma neticesin-
de din eğitimi ile ilgili veya din eğitimi ile ilişkilendirilebilecek kavramlar tespit edil-
miştir. Belirlenen kavramların değerlendirilmesi ve çözümlenmesi sürecinde ise nitel 
yönelimli içerik analizi kullanılmıştır. 

3 Amaçlı örnekleme, örnekleme seçilen kişilerin ya da objelerin, araştırmacının amaçlarına en uygun 
yanıtı verebilecek birey ve objeler arasından seçilmesidir. Seçimde ölçüt, amaca uygunluktur (Aziz, 
2020, s. 52).
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İçerik analizi yöntemi metinlerde yer alan içerikleri, verileri analiz etme tekniği 
olmakla birlikte içerik iletebilen sözcükler, anlamlar, semboller, düşünceler ve temalar 
aracılığı ile belirli iletilere gönderme yapar (Neuman, 2014, s. 466). Metinlerin analiz 
edilmesine dayanan içerik analizi, metnin taşıdığı mesaja ve ilettiği enformasyonla bir-
likte anlam üzerine odaklanır (Yıldırım, 2015, s. 105). 

Bu bağlamda, din eğitimi ile ilgili yazı ve kavramların taşıdığı anlam ve temaları or-
taya çıkarabilmek ve kavramların kullanım sıklığıyla birlikte anlatım şeklini/tonunu ve 
anlamsal bağlamını yakalamaya imkân tanıması amacıyla tercih edilen nitel yönelimli 
içerik analizinin uygulanma aşamasında ise öncelikli olarak belirlenen araştırma soru-
ları çerçevesinde sınıflandırmalar/kategoriler oluşturulmuştur. Oluşturulan kategori-
ler doğrultusunda ön kodlama işlemi yapılmıştır. İncelenecek metinlerdeki biçimsel ve 
içeriksel özellikleri ortaya çıkarabilmek amacıyla oluşturulan değişkenlerle araştırma 
sorularına yanıt aranmıştır. 

Bu bakımda çalışmanın araştırma sorularına yanıt bulabilmek için oluşturulan 
kodlama cetvelindeki sınıflandırma sistemine ait değişkenler şu şekildedir: 

Kontrol Değişkenleri

1. Değişken: Din eğitimi ile ilgili/ilişkilendirilen kavramlar 

2. Değişken: Din eğitimi ile ilgili/ilişkilendirilen kavramlarla ilgili yazı ve görsel 
sayısı 

3. Değişken: Din eğitimi ile ilgili/ilişkilendirilen kavramların kullanım sıklığı

Biçimsel Değişkenler: 

4. Değişken: Din eğitimi ile ilgili yazıların sayfadaki konumu

5. Değişken: Din eğitimi ile ilgili yazıların gazetelerde sunum şekli

İçerik Değişkenleri: 

6. Değişken: Din eğitimi ile ilgili kavramların tonu

7. Değişken: Din eğitimi ile ilgili kavramların yer aldığı yazılarda öne çıkan konu-
lar/temalar

8. Değişken: Din eğitimi ile ilgili kavramların yer aldığı yazıların (eylemin) niteliği 

9. Değişken: Din eğitimi ile ilgili kavramların yer aldığı yazıların anlatım biçimi 
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3. Bulgular

Çalışma kapsamında Cumhuriyet gazetesinde din eğitimi ile ilgili/ilişkili yazıların 
incelenmesi sonucu şu veriler elde edilmiştir: 

Tablo 1. Çalışma Kapsamında Taranan Sayılar

Gazete Tarih Aralığı Sayılar

Cumhuriyet

01.01.1996 – 31.12.1996 365 Sayı

01.01.1997 – 31.12.1997 365 Sayı

01.01.2019 – 31.12.2019 365 Sayı

01.01.2020 – 31.12.2020 365 Sayı

Cumhuriyet gazetesinin 1996, 1997 ve 2019, 2020 yılları arasında yayınlanan tüm 
sayılarının ilk sayfaları incelenmiştir. 1996 ve 1997 yılları aynı zamanda Refahyol Hü-
kümeti döneminin yaşandığı süreç olup, gazetenin bu dönemki yayınlarında İslam dini 
ve Müslümanlar ile ilgili pek çok içeriğin yayınlandığını ifade etmek mümkündür. 

Tablo 2. Din Eğitimi ile İlişkilendirilerek Kullanılan Kavramlar

1996-1997 Yılları 2019-2020 Yılları 

1 İmam Hatip 1 İmam Hatip/İlahiyat/İlahiyatçı

2 Tarikat/Tarikatçı/Şeyh/Cemaat 2 Tarikat/Tarikatçı/Cemaat/Dernek

3 Şeriat/Şeriatçı 3 Kur’an/Kur’an Kursu

4 Kur’an/Kur’an Kursu 4 Dindar/Dinsel/Dinselleştirme

5
Dinci/Köktendinci

(Din Taciri- Aşırı Dinci)
5 Medrese

6 Dindar/Dinsel/Dinselleştirme 6
Dinci/Köktendinci

(Din Taciri- Aşırı Dinci– Cihatçı - Hizbullah)

7 Medrese 7 Şeriat/Şeriatçı
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Gazetenin incelenen dört yıllık yayın sürecinde din eğitimi ile ilgili Tablo 2’de belir-
tilen kavramların kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda; 1996-1997 ve 2019-2020 
yıllarında din eğitiminin benzer kelime ve kavramlarla tanımlandığı/çerçevelendiği 
ifade edilebilir. Bununla birlikte, bazı negatif söylemle kurgulanan dinci/köktendinci 
vb. kavramların da dini eğitim ile ilgili yazılarda kullanıldığı gözlenmiştir. 

Tablo 3. Din Eğitimi ile İlgili Analiz Edilen Yazı ve Görsel Sayısı

İncelenen Yıllar Yazı Sayısı
Fotoğraf / Karika-

tür Sayısı
Toplam

1996-1997

2019-2020

68

79

11

14

79

93

Toplam 147 25 172

Çalışma kapsamında Cumhuriyet gazetesinin 1996-1997 yılları arasında din eğiti-
mi ile ilgili 68 yazı, 11 görsel; 2019-2020 yılları arasında 79 yazı 14 görsel yayınladığı 
tespit edilmiştir. Toplamda ise din eğitimine yer veren 172 içerik belirlenmiş ve bu 
içeriklerin hepsi incelenmiştir. 

Tablo 4. Din Eğitimi ile İlişkilendirilen Kavramların Kullanım Sıklığı 

İncelenen Yıllar 1996 – 1997 İncelenen Yıllar 2019 – 2020

Kavramlar Sayı
Oran 
(%)

Kavramlar Sayı
Oran 
(%)

İmam Hatip

Tarikat/Tarikatçı/Şeyh/Cemaat

Şeriat/Şeriatçı

Kur'an/Kur'an Kursu

Dinci/Köktendinci

Dindar/Dinsel/Dinselleştirme

Medrese

81

47

38

35

14

5

4

36,4

20,2

17,1

15,6

6,7

2,2

1,8

İmam Hatip/İlahiyat/İlahiyatçı

Tarikat/Tarikatçı/Cemaat/Dernek

Kur'an/Kur'an Kursu

Dindar/Dinsel/Dinselleştirme

Medrese

Dinci/Köktendinci

Şeriat/Şeriatçı

58

40

35

17

15

11

3

32,4

22,3

19,5

9,6

8,3

6,1

1,7

Toplam 224 100 179 100
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Din eğitimine yer veren gazete içeriklerinde farklı kelime ve kavramların kullanıl-
dığı belirlenmiştir. Bu kavramların bir kısmının din eğitimi ile ilgili olduğu fakat bazı-
larının ise din eğitimi ile ilişkilendirilerek kullanılan ve negatif anlatıma sahip kavram-
lar olduğu tespit edilmiştir. Tablo 4’te de bu kavramların kullanım sıklığı aktarılmıştır. 
Buna göre 1996-1997 yıllarında din eğitimi en çok imam hatip, tarikat/tarikatçı/şeyh/
cemaat ve şeriat/şeriatçı kavramları ile anlatılırken; 2019-2020 yıllarında imam ha-
tip/ilahiyat/ilahiyatçı, tarikat/tarikatçı/cemaat/dernek kavramları ile din eğitiminin 
çerçevelendiği gözlenmiştir. 

Ayrıca iki tarihsel süreçte benzer kelime ve kavramların kullanıldığı görülmekte-
dir. Fakat her iki dönemde siyasi ve sosyal olaylarda yaşanan farklılıklardan dolayı kav-
ramların kullanım sıklığı da değişiklik göstermektedir.  

Tablo 5. Din Eğitimi ile ilgili Kavramlarının Yer Aldığı Yazıların Sayfadaki Konumu

Sayfadaki Konum

İncelenen Yıllar
1996 - 1997 2019 - 2020

Sayı Oran (%) Sayı
Oran

(%)
Sürmanşet 2 2,9 4 5,1
Manşet 19 27,9 31 39,2
Sağ Üst 2 2,9 1 1,2
Sağ Orta 5 7,3 6 7,6
Sağ Alt 2 2,9 4 5,1
Orta 17 25,0 6 7,6
Orta Alt 5 7,3 7 8,9
Sol Üst 3 4,4 2 2,5
Sol Orta 5 7,3 7 8,9
Sol Alt 8 11,8 11 13,9
Toplam 68 100 79 100

Tablo 5’e göre 1996-1997 yılları arasında din eğitimi ile ilgili yayınlanan yazıların 
19’u (%27,9) manşette, 17’si (%25,0) orta kısımda yer alırken; 2019-2020 yıllarında 
yayınlanan yazıların 31’i (%39,2) manşette konumlandırılmıştır. Bu bağlamda Cumhu-
riyet gazetesinin din eğitimi ile ilgili yazıları gazetenin ilk sayfasının önemli bölümle-
rinde yayınladığını ifade etmek mümkündür.
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Tablo 6. Din Eğitimi ile ilgili Kavramlarının Yer Aldığı Yazıların Gazetelerde Sunum Şekli

Kavramların Sunum Şekli
İncelenen Yıllar

1996 - 1997 2019-2020
Sayı Oran (%) Sayı Oran (%)

Yalnız Metin

Metin - Fotoğraf / Karikatür

57

11

83,8

16,2

65

14

82,3

17,7
Toplam 68 100 79 100

Tablo 6’ya göre din eğitimi ile ilgili yazıların çoğunlukla yalnız metin şeklinde ya-
yınlandığını söylemek mümkündür. 1996-1997 yıllarında din eğitimi ile ilgili yazıların 
57’si (%83,8) yalnız metin şeklinde, 11’i (%16,2) ise görseller ile birlikte kullanılmış-
tır. 2019-2020 yıllarında ise din eğitimi ile ilgili yazıların 65’i (%82,3) görsel kullanıl-
madan, 14’ü (%17,7) ise görsellerle birlikte aktarılmıştır. 

Tablo 7. Din Eğitimi ile ilgili Yazıların Tonu ve Görsellerin İçeriği

İçeriğin Konumu 
ve Tonu

İncelenen Yıllar
1996 - 1997 2019 - 2020

Sayı Oran (%) Sayı Oran (%)

Yazı İçeriği

Olumlu

Olumsuz

Nötr

-

57

11

-

83,8

16,2

-

72

7

-

91,1

8,9
Toplam 68 100 79 100

Görsellerin İçereği

Olumlu

Olumsuz

Nötr

-

8

3

-

72,7

27,3

-

10

4

-

71,4

28,6
Toplam 11 100 14 100

Din eğitimi ile ilgili/ilişkili kavramların yer aldığı yazılarda; din eğitimini destekle-
yici ve bu eğitimin gerekliliğini ifade eden yazılar olumlu kategorisinde; din eğitiminin 
gerekliliğini tartışan, din eğitimini sürekli rejim karşıtlığı ve gericilikle tehdit dili kul-
lanarak ilişkilendiren yazılar olumsuz kategorisinde kodlanmıştır. Yapılan araştırma 
sonucunda, kavramların büyük oranda olumsuz bir ton/anlam taşıdığı, olumlu açıkla-
malara yer verilmediği belirlenmiştir. 

Ayrıca görsellerin taşıdığı içerik değerlendirildiğinde, din eğitimi ile ilgili imam 
hatip, Kur’an Kursu ve İslami giyim-görünüm (sarık, cübbe, takke), ibadet (namaz vb.) 
görsellerinin olumsuz yazı ve açıklamalar ile birlikte kullanıldığı tespit edilmiştir. 
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Tablo 8. Din Eğitimi ile ilgili Kavramların Yer Aldığı Yazılarda Öne Çıkan Konular/Temalar

Yıllar 1996 1997 Toplam

Konular / Temalar Sayı Sayı Sayı
Oran 
(%)

Din eğitimi alanlar şeriatçı/dinci/gerici olarak nitelenmiş ve 
din eğitimi alan kişilerin toplumsal düzeni tehdit ettiği/edebi-
leceği vurgusu yapılmıştır.

10 12 22 32,4

Din eğitimi irticai/gerici faaliyet olarak tanımlanıp laiklik kar-
şıtlığı ile yorumlanmış.

11 9 20 29,4

Din eğitimi tarikat/cemaat gibi kurumlarla ilişkilendirilmiştir. 9 4 13 19,1
Din eğitimi iktidarın kadro yapısı ile ilişkilendirilmiş ve hükü-
metin dini eğitim politikaları ile rejimi yıkacağı kurgusu yapıl-
mıştır.

8 5 13 19,1

Diğer - - - -
Toplam 68 100

Konular / Temalar Sayı Sayı Sayı
Oran 
(%)

Din eğitimi iktidar üzerinden tanımlanırken, Diyanet İşleri 
Başkanlığı/MEB kurumlarının din eğitimi ile ilgili politikaları 
eleştirilmiştir.

15 11 26 32,9

Din eğitimi cemaat/dernek/tarikat gibi kurumlarla ilişkilendi-
rilmiştir.

13 10 23 29,1

Din eğitimi irticai/gerici faaliyet olarak tanımlanıp laiklik kar-
şıtlığı ile yorumlanmış.

11 7 18 22,8

Din eğitimi alanlar şeriatçı/dinci/gerici olarak nitelenmiş ve 
din eğitimi alan kişilerin toplumsal düzeni tehdit ettiği/edebi-
leceği vurgusu yapılmıştır.

7 2 9 11,4

Diğer 2 1 3 3,8
Toplam 79 100

Din eğitimi ile ilgili yazıların yukarıda belirtilen temalar çerçevesinde yoğunlaştığı 
ifade edilebilir. Tablo 8’e göre dini eğitim meselesinin, 1996-1997 ve 2019-2020 yılla-
rında bazı farklılıklar taşısa da, benzer temaları içerdiği görülmektedir. 

1996-1997 yıllarında yayınlanan içeriklerde çoğunlukla, dini eğitim alan kişileri 
negatif kelime ve kavramlarla ilişkilendirilerek tanımlandığı ve dini eğitim alan kişile-
rin toplumsal düzeni tehdit edebileceği, şiddet yanlısı oldukları vurgusunun yapıldığı 
ve bu perspektifte 22 (%32,4) yazının yayınladığı belirlenmiştir. Özellikle Refahyol Hü-
kümeti döneminde sıkça tartışılan laiklik meselesinin din eğitimi ile ilişkilendirilerek 
sıkça kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca yine aynı hükümet döneminde tarikat/cema-
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at gibi kurumlar ile ilgili siyasi/politik olayların din eğitimi ile sürekli ilişkilendirilerek 
anlatıldığı gözlenmiş, bu kurumların din eğitiminin aktarıldığı tek yer olduğu, din eği-
timinin bu kurumlar tekelinde olduğu vurgusu yapılmış ve bu kurumlar örnekliğinde 
dini eğitim alan kişilere dair negatif bir profili çizilmiştir. Aynı şekilde, iktidarın dini 
eğitim ile ilgili politikalarının rejimi tehdit ettiği, demokrasiyi zayıflattığı ve bu görüşü 
savunan politikacıların da yine rejim için tehdit oluşturacağı şeklinde laiklik edebiya-
tının yapıldığı ortaya çıkmıştır. 

Bu perspektifteki yazılar ile ilgili şu örnekleri vermek mümkündür:

“Devletin laik düzene yönelik eylemleri, anayasanın 2. maddesi esas alınarak ce-
zai yaptırıma tabi tutulmalıdır. Dinci terör, yıkıcı terör, ırkçı terör ayrı ayrı önlemlere 
tabi tutulmalıdır.” (27 Mart 1996); “Eğitimde dinci ödün korundu” (4 Temmuz 1996); 
“RP’nin yurtdışına gönderdiği imam hatip mezunlarına şeriatçı eğitim verdirmesini 
…” (7 Aralık 1996); “12 Eylül yönetimi ortaöğretime zorunlu din derslerini koyarak 
Atatürkçülüğe ihanet etti. Laiklik ilkesini baltaladı. Ancak zorunlu din dersleri ortaöğ-
retimde sürdürülmekle birlikte ülkemizde Kur’an Kursları, imam hatip orta okulları 
ve ilahiyat fakülteleri pıtrak gibi çoğaltıldı” (10 Ocak 1997); “eğitim dinselleşiyor” (1 
Nisan 1997).

2019-2020 yıllarında yayınlana içeriklerde ise çoğunlukla Diyanet İşleri Başkan-
lığı’nın ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın dini eğitim ile ilgili politikalarına dair negatif te-
maların yer aldığı ve bu perspektifte 26 (%32,9) yazının yayınlandığı belirlenmiştir. 
Bununla birlikte, 1996-1997 yıllarında olduğu gibi, dini eğitimi tarikat/cemaat/der-
nek vb. kurumlarla ilişkilendirilerek ve birbirinin benzeri negatif anlamlarla çerçeve-
lendirerek anlatan yazıların sıkça yer aldığı gözlenmiştir. Dini eğitimin gerici/irticai 
bir faaliyet olduğu ve dolayısıyla dini eğitimin laikliğe tehdit oluşturduğu vurgusunun 
fazlaca kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca dini eğitim alan kişilerin olumsuz bir tonla-
ma ile şeriatçı/dinci olarak nitelendiği ortaya çıkmıştır.

Bu perspektifteki yazılar ile ilgili şu örnekleri vermek mümkündür:

 “…eğitim alanını  dinselleştirmek için her türlü adımı atmaya devam eden MEB…” 
(10 Ocak 2019); “Diyanet ‘dindar nesil’ için bir adım daha attı. Çocuklara ‘akran imam-
lar’  namaz kıldırıyor” (1 Şubat 2019); “din dersleri hep zorunlu” (21 Mayıs 2019); “Ba-
kanlık yazları Kur’an Kursu’na giden öğrenci sayısını artırmaya çalışırken…” (28 Tem-
muz 2019); “Dindar nesil lobisi”(8 Kasım 2019); “eğitimde kara tablo: Öğrenci dine 
öğretmen intihara itildi” (20 Ocak 2010); “MEB öğretmenlere İslam vurgulu seminer 
hazırladı” (23 Kasım 2020).
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Görülebileceği üzere, dini eğitim ile ilgili yazılarda laik eğitimin tehlikede olduğu, 
dini eğitim alacak kişilerin sayıca artmasından endişe duyulduğu şeklinde vurgulama-
lar sürekli tekrarlanmıştır. 

Tablo 9. Laik/Laiklik/Anti-Laik Kavramlarının Yer Aldığı Yazıların (Eylemin) Niteliği

İncelenen Yıllar 1996 - 1997 2019-2020
Yazıların Nitelikleri Sayı Oran (%) Sayı Oran (%)
Açıklama / Bilgilendirme

İddia / Beklenti

Eleştiri

Korku / Tehdit

Destek

Değerlendirme / Yorum

Diğer

9

11

5

28

2

8

5

13,2

16,2

7,3

41,2

2,9

11,8

7,3

8

25

4

23

-

11

8

10,1

31,6

5,1

29,1

-

13,9

10,1
Toplam 68 100 79 100

Din eğitimi ile ilgili herhangi bir yargı kullanılmadan aktarılan ve siyasi ifadele-
ri içeren yazılar açıklama/bilgilendirme kategorisinde; dini eğitimin rejim karşısında 
konumlandırıldığı, bu eğitim ile iktidarın farklı amaçlar taşıdığı iddiasında yazılar id-
dia/beklenti kategorisinde; dini eğitimi savunan fikirleri, görüşleri ve bu konu ile il-
gili olumlu gelişmeleri olumsuz bir tonlama ile aktaran yazılar eleştiri kategorisinde; 
dini eğitim alan kişilerin rejim ve toplumsal düzen için tehdit oluşturduğu, bu kişilerin 
şiddet yanlısı olabileceği ile ilgili söylemleri içeren yazılar korku/tehdit kategorisinde;  
dini eğitimi karşıtı fikir ve görüşleri destekleyen yazılar destek kategorisinde; çeşitli 
kurumlar/kişiler örnekliğinde dini eğitim ile ilgili özel dosyalar hazırlayarak, dini eği-
tim ile ilgili negatif bir anlatım inşa etmeyi amaçlayan yazılar değerlendirme/yorum 
kategorisinde kodlanmıştır. 

Yapılan kodlama sonucu 1996-1997 yıllarında yayınlanan yazılarda en fazla kor-
ku/tehdit 28 (%41,2) oluşturma amacı taşıyan bir dilin hakim olduğu belirlenmiştir. 
Bununla birlikte dini eğitim üzerinden politik kaygılarla iktidarı yıpratmaya çalışan 
ve dini eğitim ile ilgili gerçek dışı verilerin yer aldığı iddia/beklenti kategorisinde 11 
(%16,2) yazının yayınlandığı tespit edilmiştir. 

Bu niteliklerle aktarılan yazılarla ilgili şu örnekleri vermek mümkündür:

“Meclisteki  tarikatçılar”  (6 Ocak 1996); Şeriat merkezine dönüşeceği” (22 Eylül 
1996);  “İmam hatip okulları şeriat militanları yetiştiriyor” (23 Eylül 1996); “İmam ha-
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tip militan yetiştiriyor” (5 Ekim 1996); “dinci dernek aşkı” (15 Şubat 2019); “Ders ki-
tabında tarikat tehlikesi” (4 Kasım 1996); “din devleti kurma çabası…” (27 Mart 1997).

2019-2020 yıllarında yayınlanan yazılarda ise Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın dini eğitim ile ilgili politikalarını olumsuz bir şekilde yorumlaya-
rak niteleyen iddia/beklenti kategorisinde 25 (%31,6) yazı; laiklik tehlikede mesajının 
verildiği ve toplumsal düzenin tehdit altında olabileceği vurgusunun yapıldığı korku/
tehdit oluşturma amacı taşıyan 23 (%29,1) yazının yayınlandığı belirlenmiştir.

Bu niteliklerle aktarılan yazılarla ilgili şu örnekleri vermek mümkündür:

“Din eğitimi arttı” (18 Ocak 2019); “Cami eğitim yeri olursa…” (26 Haziran 2019); 
“İşte medrese gerçekleri” (21 Temmuz 2019); “İmam ordusu ile eğitim” (10 Aralık 
2019); “laik eğitim hep hedefte”; “dindar nesil” yatırımı (21 Şubat 2019); “Laiklik eği-
tim hep hedefte” (3 Mart 2020).

Tablo 10. Laik/Laiklik/Anti-Laik Kavramlarının Yer Aldığı Yazıların Anlatım Biçimi

Gazeteler 1996 - 1997 2019-2020

Yazıların Anlatım Biçimleri Sayı Oran (%) Sayı Oran (%)

Abartma

Çarpıtma

Olumsuz sıfat kullanımı

Kutuplaştırma

Alaya Alma

Diğer (Nötr)

15

23

7

9

4

10

22,0

33,8

10,3

13,2

5,9

14,7

8

37

7

9

8

10

10,1

46,8

8,9

11,4

10,1

12,7

Toplam 68 100 79 100

Din eğitim ile ilgili yazıların anlatım biçimi sorgulandığında; dini eğitim veren kişi-
lerin/kurumların, imam hatip okullarının ve Kur’an kurslarının sayıca arttığını vurgu-
layan, dini eğitimi alan kişilerin devleti ele geçirerek laik rejim için tehdit oluşturacağı 
vurgusunu yapan yazılar abartma kategorisinde; dini eğitimi siyasi iktidarla ilişkilendi-
ren ve bazı tarikat/cemaat/dernek gibi kurumlar üzerinden dini eğitimi nitelendiren, 
olumsuz bir dil ile çerçeveleyen yazılar çarpıtma kategorisinde; dini eğitim metotlarına 
ilişkin negatif sıfatların kullanıldığı yazılar olumsuz sıfat kullanımı kategorisinde; imam 
hatip okulları ve Kur’an Kursları üzerinden dini eğitim-laik eğitim tartışması açan ve 
dini eğitim alan kişilerin laik eğitim alan kişilere göre bir takım eksikliklere sahip an-
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latımı yapan yazılar kutuplaştırma kategorisinde; dini eğitim kurumları ve dini eğitim 
alan kişiler ile alay eden yazılar alaya alma kategorisinde; nötr bir aktarım içeren yazı-
lar da diğer kategorisinde kodlanmıştır.  

Yapılan inceleme sonucunda 1996-1997 ve 2019-2020 yıllarında dini eğitimi çar-
pıtarak farklı kişi/olay ve kurumlarla ilişkilendirerek aktaran çok fazla sayıda yazının 
yayınlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca her iki dönemde de dini eğitim kurumları ve dini 
eğitim alan kişiler hakkında abartılı bir vurgu taşıyan, laik eğitim-dini eğitim ayrımın-
dan hareketle kutuplaştırıcı bir dil kullanan oldukça fazla yazının yer aldığı ortaya çık-
mıştır. 

Bu şekillerde aktarılan yazılarla ilgili şu örnekleri vermek mümkündür:

“Sayıları hızla artan Kur’an Kursu” (22 Aralık 1996); “Hizbullah okulda” (22 Şubat 
2019); “Tarikatçı Öğretmenler” (14 Haziran 1996); “Şeriatçı rektör” (16 Kasım 1996); 
“Kur’an Kursunda tecavüz iddiası” (27 Şubat 1997); “Şeriatçı eğitim dorukta” (3 Mart 
1997); “İlkokullar medreseleşiyor” (20 Mart 1997); “Çocuk İmamlar“ (1 Şubat 2019); 
“Kur’an Kursu’nda cinsel istismar” (3 Eylül 2019); “öğrenciler Hizbullah sınavında” (5 
Ocak 2020);  “imam hatipler çığ gibi büyüyor” (7 Ocak 2020); “İHL sayısı arttı öğrenci 
azaldı” (8 Eylül 2020).

4. Sonuç

Batı’da önemli bir sorun alanı haline gelen İslam karşıtlığının Batı dışı toplumlar-
da da benzer tonlamalarla görünür olduğunu literatürdeki çalışmalardan hareketle ifa-
de etmek mümkündür. Bununla birlikte Türkiye’de de İslamofobik tutumların moder-
nleşme sürecinden itibaren siyasal/sosyal ve medyatik alanlarda izleri yer almaktadır. 
Zihinlerin belli fikir ve ideolojilere yönlendirilmesi amacıyla medyada içerik üretimi, 
İslam karşıtlığında özellikle kullanılan kelimelerde kendini göstermektedir. İslam’a ve 
Müslümanlara yönelik negatif bir dil taşıyan ve oryantalist bir üslubu içeren bu karşıt-
lığın en önemli üreticisi ve taşıyıcısı ise kitle iletişim araçlarıdır. 

Bu bağlamda, Türkiye’de de özellikle siyasal dönemlerde görünür olan ve poli-
tik amaçlarla kurgulanagelen İslamofobik söylemin üretilmesinde basın araçlarının 
önemli bir rolü bulunmaktadır. Bununla birlikte tartışma zeminin politik olması, mese-
leyi politik olmaktan çıkarıp İslam’a ve Müslümanlara yönlendirmektedir. Dolayısıyla 
din eğitimine yönelik Türkiye basının tutumunu ölçmeyi amaçlayan araştırma kapsa-
mında, 1996-1997 ve 2019-2020 yıllarında yayın yapan Cumhuriyet gazetesi karşılaş-
tırmalı olarak incelenmiştir.
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Yapılan araştırma sonucunda;

– Din eğitimi sürekli olarak laiklik ile ilişkilendirilmiştir.  

– Din eğitimi alan kişiler dinci/gerici/irticacı gibi sıfatlarla nitelendirilerek top-
lumsal düzeni tehdit edebilecek kişiler olarak gösterilmiştir.

– İslami eğitim - modern eğitim ikiliğinden hareketle, İslami eğitim tehditkâr bir 
söylemin içine hapsedilmiştir. 

– Din eğitimi negatif olay ve kavramlarla ilişkilendirilen tarikat/cemaat/dernek 
gibi kurumların faaliyetleri olarak çerçevelenmiştir. 

– Negatif bir görünüme sahip bu temalar aynı zamanda korku/tehdit, iddia/bek-
lenti ve abartmaya/çarpıtmaya dayalı anlatım biçimleri ile kamuoyuna sunul-
muştur. 

Özetle, Batı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de İslam’a/Müslümanlara yönelik 
İslamofobik görünüm taşıyan negatif anlatımların etkin olduğunu ifade etmek müm-
kündür. Ayrıca bu anlatımlar Türkiye’nin tarihsel sürecinde sürekli ortaya çıkan ve 
farklı dönemlerde benzer tonlamalarla üretilen bir sürekliliğe sahiptir.
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Haberde Self-Orientalist İdeolojinin İnşası: Cumhuriyet 
Gazetesi’nin Diyanet İşleri Başkanlığıyla İlgili Haberleri

Selman Selim AKYÜZ1

1. Giriş

Geleneksel medyanın ortaya çıkışıyla birlikte medya, ideoloji ve politika ilişkisi 
tartışılagelen en önemli konulardan biri olmuştur. Demokrasilerde iki önemli güç olan 
medya ve iktidar, birbirleriyle bazen iç içe geçmiş çoğu zaman da sürecin doğası gereği 
karşı karşıya gelmiştir. Medyanın gözetleyici rolünden kaynaklanan iktidar ile çatışma 
noktaları oluşturması, bu önemli gücün siyaset ve ideoloji tarafından etki altına alın-
ması isteğini doğurmaktadır. 

Diğer yandan siyaset kurumu ve ideoloji, görüşlerine taraftar toplayabilmek adına 
kendi medya organizasyonlarını da kurabilmektedir. İdeolojik farklılıklara sahip haber 
kuruluşları okuyucularına haberleri farklı çerçeveler kullanarak sunmaktadır. Kitlele-
rin ekonomik, siyasi ve toplumsal konularda neyi, nasıl düşüneceğine yönelik hazır-
lanan biçim, dil ve söylem kalıplarına göre üretilen haberler aracılığıyla medya, kendi 
“gerçekliği”ni kitlesine dayatabilmektedir. Haberde ideolojik inşa süreci; bilgilerin kay-
nağa ve konuya göre negatif seçimi, gizleme, meşrulaştırma, birleştirme, doğallaştırma 
ve parçasallaştırma şeklindeki ideolojik çerçeveleme yöntemleriyle gerçekleşebilmek-
tedir. Birer seçmen ve parti taraftarı olan izlerkitle, bu haber kuruluşlarını basit bir 
parti bülteninden öte, istemediği enformasyonla karşılaşmayacağı ve kendi doğruları-
nı bulacağı araçlar olarak algılamaktadır (Çoban, 2009: 70).

Türkiye ve benzer modernleşme süreçleri yaşayan doğu toplumlarında, medyanın 
bir bölümünde seküler/batıcı anlayışın tezahürü olarak self-orientalist bir söylemin 
hâkim olduğu bilinmektedir. Bu anlamda Batının doğuyu ötekileştirici yaklaşımının bir 
aracına dönüşen oryantalizmin içselleştirilmesi sonucu ortaya çıkan self-orientalizm, 
İslamofobik ögelerin kullanımına da zemin hazırlamaktadır. Türkiye’de sinema, haber 
ve mizahın uzun yıllardır olumsuz bir din/dindar/İslam bakışı bulunmaktadır. 

1 Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, selmanakyuz@selcuk.edu.tr
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Son yıllarda sosyal medyanın kullanıcıyı içerik üretim sürecine dahil eden yapısı-
nın da etkisiyle dindar/muhafazakâr kesimler ve Türkiye’de dini faaliyetlerin düzen-
lenmesiyle görevli Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik nefret içerikli söylemlerin art-
tığı gözlenmektedir. Bu artışın bir nedeni de siyasi alandaki kutuplaşmanın toplumsal 
alana yayılması ve özellikle yeni medyanın kullanıcı merkezli özelliğinin kutuplaşma-
dan etkilenmeye müsait yapısı olarak görülmektedir (Akyüz ve Kazaz, 2019). 

Bu çalışmada, haber ve ideoloji ilişkisinin literatürdeki yeri ve yapılan tartışma-
ların ele alınmasının ardından, Türkiye’deki ideolojik yayın araçları arasında uzun 
geçmişi ve çizgisiyle bilinen Cumhuriyet Gazetesi’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’yla ilgili 
yayınladığı haberler incelenmiş, ideolojik çerçeveleme açısından bu haberlerin okuyu-
cuya nasıl ulaştırıldığı self-orientalizm ve İslamofobi bağlamında değerlendirilmiştir.

1.1. Medya ve İdeoloji

İdeolojiye genel olarak bakıldığında kavramsal olarak fikir sistemini işaret ettiği 
söylenebilir. Kültür kuramcısı Raymond Williams’a göre; bir fikir üretmek, yanlış bilinç 
oluşturmak ve inançlar sistemini işaret etmek için ideolojilere ihtiyaç duyulmaktadır 
(Fiske, 2014: 288). Stuart Hall, birçok kuramcının aksine ideolojiyi düşünce ve inanç-
lardan farklı görerek ideolojiyi bir inşa etme ve mücadele alanı olarak tanımlamaktadır 
(Dursun, 2001: 35). Hall’e göre tek başına yeterli olmayan ideolojik alan, teknolojik, 
siyasal ve toplumsal alanlarla bağlantı kurarak yeniden şekillenmektedir (Aydın, 2013: 
67). İdeolojiler kişilerin yaşadığı dünyayı nasıl algılayacağı, yorumlayacağı ve sosyal 
bir kimlik oluşturma yönünde oldukça belirleyici olmaktadır (Devran, 2010: 18- 19).

Kapitalist sistem, üretim ve tüketime dayanan yapısına uygun şekilde insanlara bir 
kitle olarak ulaşabilmek ve bu kitleye belirli ürünleri satın aldırmak, tükettirmek, onla-
ra sunulan düşünceleri onaylattırmak için kitle iletişim araçlarını kullanmaktadır (Yay-
lagül, 2010: 15). Batı'da daha erken olgunlaşan bu tüketim ve medya sistemi ilişkisi, 
Türkiye’de 1980’li ve 90’lı yıllarda köklü değişimlerle birlikte ortaya çıkmıştır. Kültürel 
alanda neoliberalizm, bireyci ve hazcı tüketim kültürünün oluşmasına neden olmuştur 
(Bora ve Erdoğan, 2005: 195). Bu ortamın temel belirleyeni eğlence kültürü olurken 
görsel ve kolay tüketilen bir kültür biçimi dayatılmıştır. 90’lı yıllarda hızla artan özel/
ticari televizyonlarla birlikte bu yeni yaşam biçimi toplumun tüm katmanlarına sunul-
muş ve kabul ettirilmiştir. (Oktay, 1996: 2). Görsel ve popüler kültür, neoliberal eko-
nomik düzenin ideolojisinin taşıyıcısı olmuştur. Kaplan ve Ertürk (2012: 9), medyanın 
etkisini şöyle ifade etmektedir:
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Medya özellikle gazete ve televizyon aracılığıyla insanlar üzerindeki 
egemenliğini sürdürmektedir. Amacını araca dönüştüren medya, aynı za-
manda kamu yararını, kamu merakına da dönüştürmektedir. Bu da kamu-
ya belli konularda malzeme sağlamak değil, Chomsky’nin ifadesiyle ‘kamu 
zihnini kontrol etmeye çalışmak’ anlamına gelmektedir. Yani medya ‘benim 
gibi düşün’ demeye başlamıştır. Bu da medyanın düşüncelerinin topluma 
yayılmasını sağlamaktır. Yaymak da zaten propaganda demektir.

İzleyici/okuyucusuna gerçekliği sunduğu iddiasında olan medya, aslında gerçek-
liğin yeniden üretimini üstlenmektedir. Medyadaki içerikler, yaşanan bir olayın, ha-
bercinin, programcının, yayın yönetmeninin bakışı, medya profesyonellerinin onu ka-
muoyuna sunarken yaptığı çerçeveleme ve kurgunun sonunda ortaya çıkmaktadır. Bu 
çerçeveleme sürecinde medya bir propaganda aracına da dönüşebilmektedir. 

Medyanın yoğun propagandasına maruz kalan kitleler için kurgulanan gerçeklik 
hakikatin yerini almıştır (Kaplan ve Ertürk, 2012: 9). 

Kitle iletişim araçları ve haber açısından yapılan çalışmalar genel itibarıyla iki çer-
çeveden değerlendirilmektedir: Eleştirel ve liberal çoğulcu yaklaşımlar. Eleştirel yak-
laşım için haber çalışmaları, ideolojik bir üretim süreci ve bunun kitleler tarafından 
alımlanması üzerine kuruludur. Liberal yaklaşım ise kitle iletişim araçlarını çoğulcu 
demokrasilerde yasama, yürütme ve yargıdan sonra yasal olarak olmasa da dördüncü 
güç olarak kabul eder. Medyanın iktidarı ve yönetenleri gözlemesi, denetlemesi ve bir 
anlamda düşünce pazarı oluşturması gibi işlevleri bulunmaktadır (Özer, 2011: 207). 

Dünyada meydana gelen olaylarla ilgili bilgilerin edinilmesi ve bu doğrultuda ka-
naatlerin oluşması, büyük ölçüde, global ya da ulus çapında milyonlarca insana su-
nulan haberlerle gerçekleşmektedir. Dijk’a göre (aktaran Duruoğlu, 2003: 8). hemen 
başka hiçbir söylem türü, bu kadar fazla insan tarafından büyük ölçüde aynı anlarda 
alınmamakta ve paylaşılmamaktadır. Bu nedenle büyük bir gücü olan haberlerin yakın-
dan incelenmesi ve anlamlandırılması gerekmektedir.

Medya, egemen ideolojiyle her zaman iç içe olmuştur. Bu ideolojinin kaynağı ise 
egemen güçlerdir ve medya, bu güçlerin değerlerini topluma sürekli olarak yeniden ile-
terek işlemesini sağlamaktadır (Boztepe, 2015: 215). İletişim araçları, egemen güçler 
için önemlidir ve yönetilenlerle zahmetsiz, kısa ve etkili yoldan bir iletişim kurmanın 
en iyi aracı olarak görülmektedir. 

1.2. Haberde İdeolojinin İnşa Süreci ve Çerçeveleme

Kitle iletişim aracı olarak gazetelerin ortaya çıkışından itibaren medya metinleri-
nin çözümlenmesini yapan hemen tüm çalışmaların ortak bulgusu, haberlerin bir zo-
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runluluk olarak gerçekliğin yeniden inşası sürecinde oluştuğunu, hiçbir zaman basit 
bir olay ve olguların aktarımından ibaret olmadığı görüşü olmuştur (Dursun, 2001: 
124). Olayları anlamlandırabilmek için kişileri, toplumları hatta dünyayı bazı şekille-
re göre değerlendirme yöntemiyle yürütülen haber üretimi, bu nedenle “doğası gereği 
ideolojik” olarak tanımlanabilmektedir (Karaduman, 2009: 74). 

Bennet, haberin anlamlandırılabilmesi için bu çerçevelerin kullanılmasının zo-
runluluk olduğunu belirtmekte, bu sayede, hedef kitleye çerçeveler yoluyla aktarılan 
haber, siyasi ve toplumsal sonuçlarla ilişkilendirilmiş bir bilincin oluşturulmasını sağ-
lamakta, diğer yandan kitlenin haberdeki bilgiyi nasıl anlamlandıracağının sınırları 
belirlenmiş olmaktadır (aktaran Yılmaz, 2016: 28). Dolayısıyla haberde neyin anlama 
dahil edileceği, neyin öne çıkacağı ve neyin dışarda kalacağı önceden çerçeveye oturtu-
larak izlerkitleye aktarılmaktadır. 

McCombs ve Shaw, Gündem Belirleme Kuramı ile haber ve izlerkitle arasında eş 
anlı devam eden bir ilişki/bağlantı olduğunu, kamuoyu oluşturmak adına bazı olayla-
rın geri planda bırakılıp bazılarının öne çıkarılarak amaçlı bir etki yaratılmak istendiği-
ni ifade etmektedir. Kuramın özü itibariyle medyada haberlere ayrılan yer ve zaman ile 
kitlenin habere gösterdiği ilginin ölçümü sonrası bir “önem belirlemesi” yapılmaktadır 
(aktaran Özçağlayan ve Apak, 2017: 108). 

Haber, ideolojik bir sürecin içinden geçerek oluşsa da, haber kuruluşlarının temel 
amacının mümkün olan en geniş kitleye ulaşabilmek ve onların ilgisini sürekli hale ge-
tirmek olduğu bir gerçekliktir (Kazaz ve Gülnar, 2013). Çerçeveleme, medyanın belirli 
konulara vurgu yapmasının bu konuların önemini arttırdığı ve insanların bu konularla 
ilgili zihninde zaten var olan bilgileri harekete geçirdiği psikolojik bir süreç olarak ta-
nımlanmaktadır (Terkan, 2005: 55). 

Çerçevelemenin anlamı daralttığı, kısıtladığı ve sonunda stabilize ettiği bu sayede 
ideolojik tahakküm kurmak isteyenlere hizmet ettiği de söylenebilir. Bu sayede haber 
yoluyla, insanların da aynı söylemlerle dünyayı anlamlandıracağı düşünülerek çerçe-
veleri belirleyenlerin, ekonomi-politik tavırları, neden bu çerçeveleri oluşturdukları, 
haber profesyonellerinin buradaki rolü/eksikliği, medyanın olayların ikincil bir tanım-
layıcısına dönüşümü önemli hale gelmektedir (Özer, 2011: 209-210). 

Scheufele (1999: 115), haber seçme süreci ve medya içeriği üzerine yapılan çalış-
malarda üç olası etki kaynağının haberin çerçevesini oluşturduğunu savunmaktadır. 
Bunlar, haberci merkezli etkidir ve haberciler kaynaktan gelen bilgileri anlamlandı-
rarak çerçevelerin yapısını oluşturur. İkinci faktör, örgütsel rutinlerdir ve orta düzey 
ekonomi-politik eğilimlerin bir sonucu olarak çerçevenin belirlenmesini ifade eder. 
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Son faktör ise siyasi aktörler, yetkililer, çıkar grupları ve diğer seçkinler gibi dış etki 
kaynaklarını içermektedir. Tüm bu süreçte, haberler oluşturulurken ideolojik manipü-
lasyonlar yapılır ve kitleler buna göre belirlenen stratejiler doğrultusunda şekillendi-
rilebilir.

2. Türkiye Medyasında Self-Orientalizmin Görünümü

Batı, oryantalist bakış açısıyla yaptığı bu araştırmalarda Doğu’yu büyük ölçüde 
benzer kalıplarla tanımlamıştır. Said, Batı'da 1967 İsrail-Arap savaşından sonra Arap 
dünyasına ilişkin düşüncelerin kaba, çiğ ve indirgemeci bir biçimde ırkçı olduğunu 
belirtmekte, medyada bu düşüncelerle örülü metinlerin yer aldığını anlatmaktadır 
(2010: 82): 

Her durumda Arapları gevşek deve binicisi, terörist ve saldırgan zengin 
şeyhler olarak gösteren film ve televizyon şovları, yağmur gibi yağmaktadır. 
Medya, Başkan Bush’un talimatının peşine takılıp Amerikan yaşam tarzını 
korumak ve Irak’ı geriletmek için seferber olduğunda Arap dünyasının si-
yasal, toplumsal ve kültürel gerçekleri konusunda pek az şey söylendi ya da 
gösterildi.

Oryantalizm kavramına daha sonra, “Self-orientalizm” şeklinde yeni bir kavram ek-
lemlenmiştir. Self-orientalist tutum, çağdaş ilerlemenin yalnızca Batı tarzı modernleş-
me ile gerçekleşeceği algısına gönderme yapan bakışın göstergesi olarak Türkiye gibi 
Doğulu toplumların, modernite ile oluşturdukları bağlantıyı ifade etmek için kullanıl-
maktadır (Kaya Erdem, 2019: 90). Yani doğuluların batılıların kendilerini ve doğuluları 
tanımlama, konumlandırma biçimlerini içselleştirmeleridir. 

Türkiye’de Batı tarzı modernleşme çabaları, Osmanlı Devleti’nin son döneminde 
başlamıştır. Teknik gelişmelerde yaşanan gelişmelerin direkt olarak aktarılması ya da 
taklit edilmesi yönüyle başlayan bu çabalar, kültürel anlamda da bir bocalamanın ya-
şanmasına neden olmuştur. İkinci Mahmut Dönemindeki yenilikler, Osmanlı Padişahı-
nın dini açıdan eleştirilere maruz kalmasına, “Gavur Padişah” olarak anılmasına neden 
olmuştur (Gürler, 2010). 

Osmanlı’nın son döneminde aydınlar arasında başlayan ve halka sirayet eden fikir 
akımları da, devletin kurtuluşuyla ilgili fikri tartışmaların seküler/batıcı ve İslamcı/
Osmanlıcı eksenindeki karşıtlık üzerinden yürüdüğünü göstermektedir. Osmanlıcılık, 
Batıcılık ve Milliyetçilik şeklindeki ana fikir akımlarının temel tartışma alanı, genelde 
dinin özelde İslam’ın terakkiye engel olup olmadığı şeklindedir (Akyüz, 2018: 111). 



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

589

Bezci ve Çiftçi (aktaran Kaya Erdem, 2019: 90), self-orientalizmin modernleşmek 
isteyen ulus devletlerin bir politik stratejisi olduğunu ifade etmektedir: 

Self-orientalizm, modern-ulus devletlerin oluşması sırasında; iradi 
olarak modernleştirici liderler tarafından, post-kolonyal dönemde ise mo-
dern kolonyalistler ile temas halindeki entelektüeller tarafından kolonya-
lizm sonrası uygulanan bir politik strateji olarak göze çarpmaktadır. Yani 
post-kolonyal intelijansiya ve post-kolonyal devlet pratiklerinde oryanta-
lizm içselleştirilmiştir Bu doğrultuda modernleştirici liderler tarafından 
inşa edilen self-orientalizm, modernist/batılaşmacı bir içselleştirme süreci 
sonucunda meydana gelmiştir.

Modernleşmeyi ve batılılaşmayı savunan isimlerin önde gelenlerinden Abdullah 
Cevdet, Gusta ve Le Bon’dan devşirdiği fikirleriyle batıya sadece teknikteki gelişmeler 
açısından değil kültür ve medeniyet bağlamında da eklemlenmek gerektiğini belirte-
rek radikal görüşler ileri sürmüştür. Dolayısıyla dini açıdan da bir yenileşme arayışı 
içinde olunmuştur (Yerlikaya, 2016). 

Cumhuriyetin kurucu felsefesi, kendisini bir an önce doğulu olmaktan kurtarma ve 
inkılapların gönderme yaptığı gibi batı tarzı modernleşme yolunda homojen bir ulus 
oluşturmaya çalışmış ve diğer birçok doğu toplumunda olduğu gibi geleneksel değer-
leri ve tarihsel pratikleri ilerlemenin önünde bir engel olarak görmüştür (Kaya Erdem, 
2019: 87). 

Dolayısıyla bu anlayışın kökleri 300 yıl öncesine dayanan ve günümüzün de önem-
li tartışmalarından biri olan oryantalist bakış açısından miras alındığını söylemek 
mümkündür. 

Oryantalizm, özel ya da genel açıdan Şark’ı (doğuyu) öğreten, yazıya döken, yahut 
araştıran kimsedir. Edward Said, ünlü eseri Oryantalizm’de tanımın ötesinde doğu-batı 
ve din ekseninde bir karşıtlık da kurmaktadır. Bu bağlamda Oryantalizm ile ilgili yapı-
lan diğer tanımlarda da din unsuruna göre bir tarif yapılmakta, “Hristiyanların İslam’ı” 
araştırması olarak aktarılmaktadır (Kuzudişli, 2012: 142).  

Cumhuriyet döneminde seçkinci bir kadronun yönettiği pozitivist modernleşme 
anlayışının, dine bakış açısı edebi metinlere de yansımış, geleneğe ait olan unsurların 
modernliğe ve gelişmeye engel olduğu görüşü savunulmuştur. Mithat Cemal Kuntay’ın 
“Üç İstanbul” romanındaki Doktor Haldun karakterinin bir sohbet esnasında uyuyan 
Tevfik Hocaya “Molla! 14 asır uyudun, artık yeter; uyan” ifadeleri “din terakkiye (geliş-
meye) manidir” şeklindeki Fransız Ernest Renan’ın İslam’ın temelde bilimsel ve felsefi 
ruhla çatıştığı iddiasının, dönemin aydınları tarafından söze dökülen önemli örnekle-
rinden biridir (Yerlikaya, 2016). 



Haberde Self-Orientalist İdeolojinin İnşası: Cumhuriyet Gazetesi’nin
Diyanet İşleri Başkanlığıyla İlgili Haberleri

590

Oryantalist bakışın medyadaki pratikleri, doğu toplumlarını geri kalmış, ırkçı, üs-
tenci bir tanımlamaya hizmet ederken, self-orientalist bakış açısı da kendi toplumu-
nun değerleri, kadim gelenekleri, inançları ve dini yaşantısına seküler/batıcı anlayışla 
yaklaşmaktadır. Oryantalizmin, din ve İslam karşıtlığı üzerinden kurduğu doğulu-öteki 
anlayışından hareketle İslamofobi davranışının temelini atarken, self-orientalizmin or-
taya çıkardığı din, dindar ve İslami olanla “kavga” da “Self-İslamofobi” olarak adlandı-
rılabilecektir.  

Türkiye’deki ana akım laik/batıcı medya kuruluşları ve bu yayınlarda görev alan 
medya profesyonellerinin Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana din ve İslam ile ilgi-
li belirli stereotipleri sayfalarına/ekranlarına (günümüzde internet ve sosyal medya 
mecralarına) taşımaya devam ettiği görülmektedir. Mutlu (2019: 292), Leman Dergisi 
üzerine yaptığı araştırmada, derginin din ile ilgili karikatürlerinde İslam’ı, “Saldırgan-
lık ve zorbalık, atalet, beceriksizlik ve cahillik, şehvetperestlik ve sapkın zihniyet” şeklin-
de tasvir ettiğini ortaya koymuştur. 

Yerlikaya (2016), Türkiye’de özellikle dış habercilik ve karikatür gazeteciliği göz 
önünde bulundurulduğunda, “yerli İslamofobya” olarak adlandırılabilecek bir yönelim 
olduğunu belirtmektedir. Yeşilçam Sinemasının çoğu zaman din anlayışını hurafe ile 
din adamlarını yobaz ve sahtekarlıkla eşitleyerek sunmasının yanında Orta Doğu’ya 
ilişkin haberler tıpkı oryantalist batı medyasında olduğu gibi şiddet ve egzotizmle iç 
içe temsil edilmesi, içselleştirilmiş oryantalizmin İslamofobiye dönüştüğünü göster-
mektedir.  

2.1. Cumhuriyet Gazetesi ve Self-Orientalizm

2000’li yıllara kadar ki dönem gözden geçirildiğinde Türk basınında yoğun şekil-
de İslam, Müslümanlar ve dindarlar konusunda oryantalist batı metinlerinde kullanı-
lan ifadelere benzer şekilde olumsuz bir imaj inşa edilmiştir. Türk basını, siyasi alanda 
kendisine bir söylem bölgesi bularak self-orientalist anlamlar üretmiş, İslami yaşam 
tarzlarının kamusal görünümlerini çerçevelere hapsetmiştir. Bunlar İslamofobik bir 
retorik doğurmuş ancak toplumsal eylemlerdeki görünürlük fazla olmamıştır (Özçelik, 
2021: 2206). 

Ak Parti’nin 2002 yılında iktidara gelmesi ve Cumhuriyet tarihinin en uzun süre 
görevde kalan muhafazakar-dindar hükümeti olması, bu dönemde muhafazakarların 
özgürlük alanlarını genişletmeye yönelik çok sayıda reformu hayata geçirmesi, İslamo-
fobik yaklaşımın siyaset, bürokrasi ve medyada değişime uğramasına neden olmuştur 
ancak muhalif sol-Kemalist çizgideki ideolojik haber kuruluşları, din, dini yaşayış, din-
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darlar ve kurumlarla ilgili Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana oluşan söylemi sür-
dürmüştür. Bu yayınların önemli temsilcileri, Cumhuriyet Gazetesi, Birgün Gazetesi ve 
Sözcü Gazetesidir. 

Tarihi açıdan bakıldığında ana akım medyada Cumhuriyet Gazetesi, self-orienta-
list/self-İslamofobik yayıncılığın en önemli mecrası olmuştur. Dinin istisnasız “irtica 
kaynağı” olduğu, dindarların mürteci olduğu, dindar insanların bilimsel, akılcı, çağdaş 
olamayacağı, İslam dininin kurallarının modern çağa ayak uydurmasının mümkün ol-
madığı ön kabullerinden hareketle yapılan yayınlar içinde haberler, köşe yazıları ve 
özellikle karikatürler dikkat çekmektedir. 

Gazetede, Turhan Selçuk’un ve Nuri Kurtcebe gibi isimlerin karikatürlerinde din 
konusu işlediklerinde, temel “malzemeleri” çoğu zaman dindar insanlar ve çarşaflı ka-
dınlar olmaktadır. 

Görsel 1. Nuri Kurtcebe’nin karikatürü (Yılmaz, 2013: 57).
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Görsel 2.  Turhan Selçuk’un karikatürü (Özçelik, 2021).

Kurtcebe karikatüründe, İslami yaşayış tarzının çağdaşlığın önünde engel olduğu-
nu, çarşaf giyen bir kadının modern olamayacağını, dahası kadın ve insan olamayaca-
ğını ima etmektedir. 

Selçuk ise üç kadın tipi çizmekte ve siyasi eleştirisinde başı açık kadınların hükü-
met tarafından ötekileştirildiğini, siyahlar içinde “şeytani bir varlık” gibi çizdiği çarşaflı 
kadının ayrıcalıklı olduğunu iddia etmektedir.  

Gazete, 1924 yılında yayın hayatına başlamış ve ismi Cumhuriyet’in Kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmiştir. Böylece gazete yeni kurulan rejimin söz-
cülüğünü üstlenmiş, Atatürk devrimlerini halka anlatmayı misyon edinmiştir. Gazete-
nin kurucusu Yunus Nadi, amaçlarını “Cumhuriyet memlekete mal olmuş bir fikirdir ve 
biz onun temsilcisi ve koruyucusuyuz” şeklinde açıklamaktadır. İktidarlarla zaman za-
man uzlaşan ya da çatışan gazete, bugün muhalif-sol bir çizgide devletçi, milliyetçi ve 
devrimci yayın anlayışını sürdürmektedir (Yıldız, 2017: 210). Bu anlamda İskit’in, ilk 
dönem Cumhuriyet basınıyla ilgili “Bizim Cumhuriyet matbuatı, Kemalizmin telkin ve 
propaganda organıdır” şeklindeki tanımlaması önemlidir (Erdoğan, 2011: 10). 

Cumhuriyet Gazetesi günümüzde muhalif basının en önemli temsilcilerinden biri 
konumundadır. Gazete hükümetin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren muhalif çiz-
gideki yayınlarını sürdürmüş, Ak Parti’nin muhafazakâr-demokrat politik anlayışından 
beslenen uygulamalarını sert bir söylem temelinde eleştirmeyi sürdürmüştür. Gazete-
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nin karşıtlığının en önemli motivasyonu ise laiklikle ilgili “hassasiyet”inin olduğu gö-
rülmektedir. Kendisini muhalif olarak konumlandıran gazete, hükümetin diyanet işle-
riyle ilgili politikalarını da sık sık eleştirmekte, diyanet işleri başkanı ve başkanlığını da 
bu anlamda hedef almaktadır. Örneğin gazete Kur’an kurslarıyla ilgili sık sık yapmakta 
ancak ağırlıklı olarak kurslarda yaşandığı iddia edilen taciz olaylarını, kurslara katılan 
çocuk sayısının sürekli arttığını odağına almakta ve ideolojik bir çerçeveleme yapmak-
tadır. 

Görsel 3. Cumhuriyet Gazetesinin Kuran Kurslarıyla ilgili bir haberi

Kaynak: (twitter.com/cumhuriyetgzt)

3. Araştırmanın Metodolojisi

Çalışmada, Cumhuriyet Gazetesinin 2020 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı, başkanı 
ve faaliyetleriyle ilgili yaptığı haberler, ideolojik çerçeveleme kuramı açısından söylem 
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analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yayınlanan haberlerin başlık ve giriş bölümleri makro 
yapı-mikro yapı çözümlemeleri, semantik yapılar ve kelime seçimleri açısından değer-
lendirilmiştir. Haberlere Twitter arama motoru üzerinden yapılan gelişmiş anahtar 
kelime taraması yapılarak ulaşılmıştır. Haber konularının sıklığının belirlenmesi için 
içerik analizi yönteminden de faydalanılmıştır. 

Söylem, sistematik dil düzenlerini tanımlamak üzere belirli kurallar, terimler ve 
diyalog yapılarından oluşan bir kavramdır. Bu anlamda, mesajın içerdiklerinin ötesin-
de söyleyenin kimliğini, niyetini, hedef kişi/kitlesini ve kasıtlarını da kapsamaktadır 
(Çelik ve Ekşi, 2008, 100). Söylem analizi ise bu dilin incelenmesidir fakat bu analiz, 
mesajdaki dil ögelerinin sadece bir incelemesi değil, ifadelerin semantik sınırlarının 
ötesinde alt metinler ve anlamları ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

3.1. Bulgular ve Yorum

Yapılan analiz sonucunda Cumhuriyet Gazetesinin 2020 yılında Diyanet İşleri Baş-
kanlığıyla ilgili 169 haber yayınladığı, bu haberlerin yüzde 66’sının negatif kodlandığı 
belirlenmiştir. 

Tablo 1. Cumhuriyet Gazetesinin 2020 yılında Diyanet ile ilgili yayınladığı haberler

Haber sayısı Yüzde

Negatif kodlanan haberler 111 65,5

Pozitif kodlanan haberler 1 0,5

Nötr kodlanan haberler 58 34

Toplam 169 100

Haberlerin yüzde 34’ü nötr olarak kodlanırken, bir haberin ise pozitif olduğu gö-
rülmüştür. Bu haber de Eski Diyanet İşleri Başkanının, mevcut başkanı eleştirdiği bir 
açıklamayla ilgilidir. 

Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili negatif kodlanan haberlerin beş ana ideolojik 
söylem ile çerçevelendiği görülmüştür. Bu doğrultuda, başkanlıkla ilgili oluşturulduğu 
belirlenen “devlet bütçesinden haksız pay alma, gereksiz harcamalar yapma, tartışmalı 
fetvalar verme, laiklik ve Atatürk karşıtlığı ve dinin kurallarına aykırı hareket etme” çer-
çevelerinin dağılımı şu şekildedir:
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Tablo 2. Cumhuriyet Gazetesinin haberlerindeki çerçevelerin dağılımı

Haber sayısı Yüzde

Devlet bütçesinden haksız pay alma 23 20,7
Gereksiz harcamalar ve usulsüzlükler yapma 19 17,2
Tartışmalı fetvalar verme ve görev alanının dışına çıkma 33 29,7
Laiklik ve Atatürk karşıtlığı 20 18
Dinin kurallarına aykırı hareket etme 16 14.4
Toplam 111 100

Yapılan analiz sonucunda, Cumhuriyet Gazetesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Başkan Ali Erbaş ile ilgili haberlerin yüzde 29,7’sinin Tartışmalı fetvalar verme ve gö-
rev alanının dışına çıkma”, yüzde 20,7’sinin “devlet bütçesinden haksız pay alma”, yüz-
de 18’inin “Atatürk ve laiklik karşıtlığı”, yüzde 17,2’sinin “Gereksiz harcamalar ve usul-
süzlükler yapma” ve yüzde 14,4’ünün dinin kurallarına aykırı hareket etme temelinde 
çerçevelendiği belirlenmiştir. 

Tablo 3. “Devlet bütçesinden haksız pay alma” çerçevesindeki haberler

“Devlet bütçesinden haksız pay alma”

Diyanet’e her gün yeni bir arazi tahsis ediliyor
Diyanet’e bağlı İSAM’ın bütçesi 16 yılda yüzde 600 arttı 
‘Diyanet ordusu’na 5 bin kişi daha! 
Diyanet’e 32 milyonluk ödenek yetmedi 
Diyanet yine avuç açtı 
Seçim hazırlığı gibi bütçede Diyanet’e yine aslan payı 
Diyanet 4 ayda yaptığı harcama ile 7 bakanlığı solladı 
‘Diyanet’in bütçesi, Sağlık Bakanlığı’na aktarılsın’

Cumhuriyet Gazetesinin haberlerinin başlıklarında sıklıkla yorum ifade eden ke-
lime seçimleri yapıldığı, “yetmedi” “avuç açtı”, “aslan payı”, “solladı” gibi kelimeler kul-
lanıldığı görülmektedir. Haberlerde, Diyanet İşleri Başkanlığının devlet bütçesinden 
haksız pay aldığı, bütçesinin sürekli arttırıldığı, Diyanet’in devlete yük olduğu, geniş 
bütçesine rağmen yardım topladığı, birçok bakanlığın bütçesinden daha fazla bütçesi 
olduğu ve devletin yani halkın parasının dini hizmetlere boşuna harcandığı alt metinle-
riyle çerçevelemeler yapıldığı belirlenmiştir. Oryantalist bir bakışın yansıtıldığı haber-
lerde, din hizmetlerinin gerekliliği ve devlet bütçesinin kullanılmasının anlamı olmadı-
ğı çıkarımına imkân veren çerçevelemeler yapıldığı görülmektedir. 
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Tablo 4. “Gereksiz harcamalar ve usulsüzler yapma” çerçevesindeki haberler

“Gereksiz harcamalar ve usulsüzlükler yapma”

Ekonomik kriz Diyanet’e uğramadı: Salgında para saçtılar!

Diyanet 2020’ye ‘1 kuruş’ bırakmıyor! Harcamalarına bir yenisini daha ekledi.

Cami için arsa bağışını ranta çeviren Diyanet TBMM gündemine taşındı.

Diyanet’ten peyzaja 2,7 milyon TL! 

Diyanet’in bütçesinden tarikatlara 81 milyon lira

Diyanet özel okul satın aldı

Diyanet yüz binlerce liralık ihalelere imza atmaya devam ediyor: Ramazan yayınları için 
500 bin TL harcandı! 

Diyanet öğretmenlerine de ek ders

Diyanet yurttaşa tasarruf edin dedi, kendi unuttu

Ve Diyanet de Kanal İstanbul güzergâhına girdi

Camilere ‘tek sayaç’ için teklif: “İbadethanelerimizin tüm elektrik giderleri, başkanı lüks 
arabalarla gezen Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ödenmelidir” 

Haberlerde yoğunlukla kullanılan bir diğer çerçeve yine ekonomi ile ilgilidir. 
Cumhuriyet Gazetesi, Diyanet İşleri Başkanlığının sürekli gereksiz harcamalar yaptı-
ğını, kendisine tahsis edilen bütçeyi usulsüz şekilde kullandığı, Diyanet’te görev yapan 
eğitmenlere haksız ödemeler yapıldığı, israfa kaçıldığı, kurumun rant peşinde ve lükse 
düşkün olduğu şeklinde haber başlıkları kullanılmıştır. 

Tablo 5. “Tartışmalı fetvalar verme ve görev alanının dışına çıkma” çerçevesindeki haberler

“Tartışmalı fetvalar verme ve görev alanının dışına çıkma”

Diyanet’ten şiddet gören kadınlara skandal tavsiyeler 

Diyanet’in kitabı: Kadınlı–erkekli horon tepmeyin, halay çekmeyin 

Diyanet İşleri: Kendine güvenmeyen eşini kucaklamasın 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüsün kaynağını buldu: Kendi yaptıklarımız yüzünden 

Diyanet: Evlenme şartıyla mahrem yerlerinize bakın 

Dayanışmada bile ayrım: Diyanet verdiği fetvada zekatı ‘ulusal’ düzeyde verin dedi 

Diyanet’e göre ateistler Covid-19’u fırsata çeviriyor
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Kurumla ve başkanıyla ilgili sıklıkla yapılan bir diğer çerçeveleme ise sürekli tar-
tışmalı fetvalar verildiği ve görev alanının dışına çıkıldığı şeklinde yapılmıştır. Burada 
da “skandal”, “ayrım”, “kaynağını buldu” gibi yorum içeren ifadelerin haberlerde kul-
lanıldığı belirlenmiştir. Öne çıkarılan konular ise kadın-erkek ilişkileri, kader, evlilik 
ve siyaset olmuştur. Haberlerde kurumun siyasete karıştığı, kadın-erkek ilişkilerinde 
“modern” olmayan fetvalar verdiği, kadınları ikinci sınıf gördüğü gibi çerçevelemeler 
yapılmıştır. 

Tablo 6. “Laiklik ve Atatürk karşıtlığı” çerçevesindeki haberler

Laiklik ve Atatürk karşıtlığı

ADD’den, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için ‘laiklik’ vurgulu suç duyurusu: Anayasal suç 
işledi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Atatürk’e lanet okuması büyük tepki çekti
“Atatürk’e üstü kapalı olarak lanet okuyan” Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında suç duyu-

rusu! 
Atatürk’ün emriyle kurulan hastane arazisi Diyanet’e verildi 
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, subay ve polislere seminer verdiklerini de belirtti
Atatürk’ün sözleri, kendisinin kurduğu Diyanet tarafından sansürlendi

Buradaki haberlerde de görüldüğü gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve başkanının la-
iklik ilkesine aykırı hareket ettiği ve Atatürk karşıtlığının öznesi olduğu yönünde çer-
çevelemeler yapılmış, Atatürk’ün ve laikliğin “hazmedilemediği”, kurumun askeri ku-
rumlara girdiği gibi alt metinlere sahip başlıklar, yorum içeren ifadelerle aktarılmıştır.  

Tablo 7. “Dinin kurallarına aykırı hareket etme” çerçevesiyle ilgili haberler

Dinin kurallarına aykırı hareket etme 

Diyanet faizden toplam 2,1 milyon lira kazanmış 
Türkiye Diyanet Vakfı, koronavirüs salgını sürerken kiracılarına zam yaptı
Diyanet’in son 5 yıldaki faiz geliri 7,4 milyon lirayı aştı
İlahiyatçı Cemil Kılıç’tan Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş’a Türkçe Kuran tepkisi: Yalan 

söylüyor.
Diyanet suç işledi, iktidar ortak oldu! 
İlahiyatçı Cemil Kılıç: Diyanet Kuran’a uygun konuşmuyor 
Diyanet Başkanı Erbaş hakkında suç duyurusu
Diyanet faizli işleme onay verdi
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Son olarak kurumun ve başkanının, İslam dininin esaslarını uygulamakla yükümlü 
bir kurum olmasına rağmen dinin yasakladığı “faiz yemek”, “haksız kazanç elde etmek”, 
“yalan söylemek”, “suç işlemek”, “zulüm etmek” gibi fiillerle Kuran’a aykırı hareket etti-
ği algısını oluşturacak haberler yayınlanmıştır.

Sonuç ve Tartışma

Haber ve ideoloji tarihten bu yana iç içe olmuştur. Demokrasilerde dördüncü güç 
olarak anılan medya, yönetilenler adına yönetenleri gözetleme, sorma, araştırma, doğ-
ruyu ortaya çıkarma ve kamuoyuna aktarma görevlerinin dışına da çıkabilmektedir. 
Bir ideolojinin sözcüsü olan basın kuruluşları, haberleri aktarırken bu ideolojinin kod-
larıyla haberleri çerçevelemekte ve okur/izleyici kitlesini manipüle edebilmektedir. 

Türkiye’de ideolojik medya kuruluşları, basının ortaya çıktığı Osmanlı dönemiyle 
birlikte kendisini göstermiştir. Siyasi görüşleri doğrultusunda yayın yapan bu haber 
kuruluşları ve gazeteciler, kendilerine belirli bir misyon edinmiştir. Cumhuriyet Gaze-
tesi de, Türkiye Cumhuriyeti’ni savunmak ve onun ilkeleriyle halkı aydınlatma misyo-
nuyla hareket ederek Batı’nın Doğu’yu tanımlama şekli olan oryantalizmi içselleştiren 
yeni seçkinci yönetimin sözcüsü olmuştur. 

Self-orientalist bir yayın anlayışı olan Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet’in laiklik 
ve Atatürk Devrimleri konusundaki “hassasiyeti”ni yayınlarına yansıtmış, din, dindar-
lar ve İslam konularına bu çerçeveden yaklaşmıştır. 

Gazetenin Diyanet İşleri Başkanlığı ve temsilcileriyle ilgili haberleri aktarırken, 
büyük ölçüde negatif bir tutum benimsediği, konu seçimi ve haberin aktarılması süreç-
lerinde bazen doğrudan bazen de alt metinlerle “devlet bütçesinden haksız pay alma, 
gereksiz harcamalar yapma, tartışmalı fetvalar verme, laiklik -Atatürk karşıtlığı ve dinin 
kurallarına aykırı hareket etme” yönünde ekonomik ve çatışma çerçeveleri kullandığı 
görülmüştür. 

Haberlerde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın devlet bütçesine yük olduğu, ihtiyaçtan 
fazla personel çalıştırdığı, sürekli bütçesinin arttırıldığı, halkın parasının boş yere bu 
kuruma aktarıldığı, kurumun gereksiz harcamalar yaparak israf ve savurganlık içinde 
olduğu, Atatürk’ün kurduğu bir kurum olmasına rağmen Atatürk karşıtlığı yaptığı, laik-
lik ilkesine uymayarak suç işlediği, Atatürk’ü yok saydığı, Atatürk’ün kurduğu modern 
Türkiye’ye yakışmayacak fetvalar verdiği ve dinin kurallarına aykırı hareket ederek gü-
nah işleyen bir kurum olduğu yönünde çerçevelemeler yapıldığı belirlenmiştir. 

Laik ve Atatürkçü bir yayın politikası olması rağmen gazetenin; Diyanet İşleri Baş-
kanlığıyla ilgili haberlerinde, kurumun dine uygun olmayan, dinin kurallarını ihlal eden 
uygulamaları olduğu çerçevesinde bir söylem oluşturması da dikkat çekicidir. 



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

599

Türkiye’deki diğer haber kuruluşlarıyla, özellikle sağ-muhafazakâr haber kuruluş-
larıyla muhalif-sol-laik haber kuruluşlarının dini konulara yaklaşımının karşılaştırıl-
ması ve bu haberlerin okur/izleyici tarafından alımlanmasına yönelik nitel araştırma-
lar yapılmasının alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Kovid-19 Pandemi Sürecinde Twitter’da Dolaşıma Giren 
İslamofobik Karikatürlerin Göstergebilimsel Analizi

Hasan Hüseyin AYGÜL1 / Gamze GÜRBÜZ2

1. Giriş 

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), Aralık 2019’da Çin’in Wuhan eyaletinde tespit 
edilmesinden ve Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan 
edilmesinden bu yana toplumsal yaşamda, açık ya da örtük bir biçimde bulunan ön 
yargılar da eş zamanlı olarak hızla yayılmaya başlamıştır. Birleşmiş Milletler Genel Sek-
reteri António Guterres, “Pandemi, günah keçisi arama ve korku tellallığı ile nefret ve 
yabancı düşmanlığından oluşan bir tsunamiyi serbest bırakmaya devam etmektedir.” 
(URL 1) yönündeki açıklaması, salgının daha güçlü bir şekilde “nefret salgınına” ya da 
nefret tsunamisine” dönüştüğünü teyit etmektedir.

Bir virüs türünün herhangi bir toplum, din ve kültürle ilişkilendirilmesinin bilim-
sel bir temeli bulunmamaktadır. Ancak bu durum açık bir biçimde o toplumun dam-
galanmasına ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalmasına yol açabilmektedir. Koronavirüs 
hastalığı da böyle bir damgalamanın, ayrımcılığın, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının 
üretilmesi hususunda zemin oluşturmuş, adeta tetikleyici bir güç olmuştur. Kaynağı 
ve tedavi yöntemi bilinmeyen bu hastalık, bireysel ve toplumsal varoluşa karşı bir teh-
dit olarak algılanmış, “toplumsal kapanma” ve/veya “toplumsal kilitlenme” sürecinde 
yaşanan korku ve panikle birleşmiş, özellikle gelişmiş ülkelerde refah devletine karşı 
hayal kırıklıkları oluşturmuş, dünyanın geri kalmış coğrafyalarında ise ekonomik be-
lirsizlikleri, eşitsizlikleri ve yoksunlukları daha belirgin hale getirmiştir. Böylelikle he-
men hemen her toplumda, hastalık ile ilgili “suçlu” arayışı başlamış akabinde nefret 
dalgası oluşmuş ve bu dalga da en az koronavirüs kadar hızla bir şekilde yayılmıştır. 
Toplumsal yaşamın içinde hâlihazırda bulunan “öteki” imajları ya da hastalıkla birlikte 
üretilen yeni “öteki” imajları, bir bakıma, hastalıktan kaçınma ya da hastalığın ortaya 
çıkarmış olduğu toplumsal ve iktisadi süreçlerle başa çıkma stratejisine dönüşmüştür. 

1 Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, hasanhuseyinaygul@gmail.com
2 Doktora Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi
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“Günah keçisi” ilan edilen, hastalığın yeri geldiğinde kaynağı yeri geldiğinde ya-
yılmasına sebep olan öteki(ler), toplumdan topluma değişmekle birlikte genel olarak 
azınlıklardan, göçmenlerden, mültecilerden, Müslümanlardan ve Çinlilerden oluşmak-
tadır. Öyle ki birçok coğrafyada, virüsün üreticisi “Çinliler”, dağıtıcısı “Müslümanlar” 
olarak damgalanmıştır. Halk sağlığı ile ilgili alınan kararlara ve tedbirlere uymadığına, 
kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğuna üstelik sağlık sistemlerinde-
ki maliyetlerin yükselmesine neden olduğuna inanılan öteki(ler), böylelikle suçlanan, 
yargılanan, aşağılayıcı davranışlara hatta fiziksel şiddete maruz kalan topluluklara dö-
nüşmüştür. Bulaş riski taşıdığı düşünülen bu insanlara karşı yüklü olan birtakım ön 
yargılar, “öteki” kurgusu içinde gömülü bulunan tiksinmek, iğrenmek ve nefret etmek 
gibi duyguların yükselmesine de neden olmuştur. 

Twitter hesabında, Donald Trump’ın koronavirüsü, “Çin virüsü” (Chinese virüs)  
olarak ifade etmesi akabinde #Chinesevirus hashtag’i üzerinden konunun kamuo-
yunda tartışılmaya başlanmasıyla birlikte koronavirüsün; ırksal, kültürel ve dini bir 
kimlik üzerinden tanımlanmaya çalışıldığı gözlenmiştir. Çin’e ve Çin halkına, kültürü-
ne ve ürünlerine karşı duyulan nefret ve korku duyguları yükselişe geçmiş, bu durum 
“Sinofobi” olarak tanımlanmıştır. Çinlilerin yeme alışkanlıklarının ve hijyen olmadığı 
düşünülen yaşamlarının sorgulanması, Çinlilere yönelik hem çevrim içi hem de dışı 
nefret söylemlerinin artması, fiziksel saldırılara varan şiddet olaylarının meydana gel-
mesi hatta bir grup Çinli göçmene dezenfektan püskürtülmesi gibi aşağılayıcı birtakım 
eylemlerin yaşanması, bu kısa zaman diliminde gözlemlenen hadiselerdir (bk. Ivić & 
Petrović, 2020).

Salgın ile birlikte dini hoşgörüsüzlükler hususunda da bir artış olduğu, özellikle 
Hindistan başta olmak üzere gelişmiş Batı ülkelerinde İslamofobi’nin yükselişe geçti-
ği gözlenmiştir. Hindistan Sağlık Bakanlığı’nın Delhi’deki Tebliğ Cemaati’nin Mart ayı 
toplantısına bağlı olarak vakaların %30 arttığını duyurması, Müslümanların virüsü 
yaymak için insanlara karşı öksürdüklerine veya tükürdüklerine dair yalan haberlerin 
üretilmesi hatta çeşitli gıda maddelerine ve suya bilerek virüs bulaştırdıklarına dair 
görsellerin ve videoların paylaşılması, bir hastanenin Müslüman hastaları kabul etme-
yeceğini açıklaması, önde gelen bir haber kanalının Hindistan’daki koronavirüs vakala-
rının çoğuna Müslümanların katkıda bulunduğunu iddia etmesi, “korona cihadı/biyo-
cihat” ile Müslümanların suçlanması, Müslümanların “koronavirüs teröristleri” olarak 
etiketlenmesi, Twitter ortamında İslamofobik hashtag’lerin (#CoronaJihad #Tablighi-
JamaatVirus, #CoronaBombsTablighi vb.) üretilmesi ayrıca bütün bunların ötesinde, 
bu süreçte Müslümanların çeşitli şiddet olaylarına maruz kalması, camilere ve mezar-
lıklara yönelik gerçekleştirilen saldırılar ve Müslüman iş yerlerinin boykot edilmesi 
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gibi hadiseler; damgalama, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, sosyal dışlanma, 
şiddet, eşitsizlik, yoksulluk ve yoksunluk gibi sosyolojik muhtevası derin konuların da 
konuşulmasını ve tartışılmasını zaruri kılmıştır (bk. Ahuja & Banerjee, 2020; Al-Za-
man, 2020; Arnold, 2020; Bi, 2020; Das, 2020; Kanozia, Kaur & Arya, 2021; Kleuskens, 
2020; Mukherjee, 2020; Sharma  & Anand, 2020; Singh, 2020; Yardım, 2020; Zającz-
kowska, 2020). 

Tarihsel tecrübeler, salgın hastalıkların toplumsal korku ve paniğe neden olduğu-
nu ve hep bir “ötekini” anlama ilişkisinden “ötekini” dışlama ilişkisine doğru radikal 
bir dönüşümün yaşandığını göstermektedir. Bu çalışma, böyle bir dönüşümün izlerini 
Kovid-19 damgasını taşıyan Müslümanlar üzerinden ele almakta, çevrim içi ortamlar-
da İslamofobi’nin nasıl üretilmekte olduğunu, seçilen 15 karikatür üzerinden irdele-
mektedir.

2. Sosyal Medya ve İnfodemi 

Koronavirüs hastalığı ile mücadelede, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, özellikle 
de sosyal medyanın önemli ölçüde kullanılmakta olduğu gözlenmektedir. Hükümetler, 
hastalığın yayılmasını kontrol altına alabilmek için çeşitli halk sağlığı müdahalelerini 
devreye sokarken toplumun düzenli bilgi ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına hem ge-
leneksel hem de yeni medyanın imkânlarından azami ölçüde yararlanmaktadır. Kişiler 
ise hastalığın seyri hakkında bilgi almak, yeni gelişmeleri, korunma yöntemlerini ve 
alınan kararları öğrenmek için söz konusu mecraları kullanmakta ve takip etmekte-
dir. Ancak söz konusu platformlarda üretilen ve dolaşıma giren yalan/sahte haberler, 
söylemler, içerikler, görseller ve videolar hastalık ile mücadelede olduğu kadar sosyal 
etkileşimler ve ilişkiler çerçevesinde de birtakım problemlerin ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. Sosyal ağlarda homeopatik ilaçlar ile ilgili öneriler sunanlar, “alkolün” her 
türlü virüsü öldürdüğünü iddia edenler, çeşitli uzmanların ses kayıtlarını veya video 
görüntülerini kullanarak tıbbi tavsiyelerde bulunanlar ile ayrıca karantina süresinin 
uzatılması ile ilgili (sahte) resmi bir belgenin bilinçli bir şekilde dolaşıma sokulması, 
koronavirüs vaka sayıları ile ilgili verilerin çarpıtılarak daha yüksek gösterilmesi, te-
mel gıda malları ile ilgili kıtlık olduğu, talep ve tedarik zincirinde aksaklıklar yaşandığı 
şeklindeki söylemler ile toplumda istifleme davranışının tetiklenmesi gibi hususlar, bu 
kapsamda örnek olarak gösterilebilir (bk. Kanozia, Kaur & Arya, 2021: 2-3).

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros A. Ghebreyesus’un “Sadece salgınla 
değil aynı zamanda infodemiyle de savaşıyoruz.” açıklaması, bu çerçevede anlamlıdır. 
İnfodemik (infodemic), “bir salgın sırasında ortaya çıkan -bazıları doğru bazıları yanlış 
olan- aşırı bilgi bolluğu” manasına gelmektedir. Söz konusu aşırı bilgi, dijital ve fiziksel 
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bilgi sistemleri aracılığıyla toplumda salgına benzer bir şekilde yayılmaktadır (WHO, 
2021).

Sahte haberlerin, söylentilerin, yanlış ve yanıltıcı bilgilerin, dezenformasyonun 
oluşmasında/üretilmesinde internet ortamının ve sosyal medya platformlarının yad-
sınamaz bir etkisi bulunmaktadır. Pandemi sürecinde yaşanan korku, kaygı, stres ve 
panik gibi durumlar ve bu durumlarla mücadele etmede, birey ve grupların güvenilir 
bilgiye duyduğu ihtiyaç ayrıca “toplumsal kapanma/karantina” süreçlerinde evde geçi-
rilen zamanın artmasıyla, kişilerin dijitalleşmeyi daha fazla deneyimlemesi ve çevrim 
içi platformlarda daha fazla vakit geçirmesi yönündeki gelişmeler birlikte değerlendi-
rildiğinde, infodeminin dijital platformlarda nasıl daha hızlı yayılmakta olduğu anlaşı-
lır hale gelmektedir.   

Yeni medya mecrası, geleneksel medya ortamlarından farklı olarak birey ve grup-
lara, bir içeriğin hem kullanıcısı hem üreticisi hem de dağıtıcısı olma imkânı tanımak-
tadır. Bu durum ister istemez söz konusu mecralarda üretilen bilgi ve içeriklerin, kont-
rolsüz bir şekilde çoğalmasına zemin hazırlamaktadır. Bir çalışmada, Kovid-19 ile ilgili 
çevrim içi haberler incelenmiş ve neticede sahte/yalan haberlerin, Hindistan halk sağ-
lığı açısından oluşturduğu riskler tartışılmıştır. Buna göre tespit edilen 125 sahte/ya-
lan haberin %67,2’sinin sağlık ile ilgili (ilaç kullanımı, tıbbi müdahale, sağlık çalışanları 
vb.) içerikler olduğu belirlenmiştir (Al-Zaman, 2021a).

Sosyal medya ortamında ortaya atılan yanlış veya yanıltıcı bilgiler, topluluklara 
karşı üretilen nefret söylemlerini de beslemektedir. Sosyal medya analizleri, salgın sü-
recinde nefret söylemlerinin/saldırgan dil kullanımlarının yaklaşık 10 kat artış gös-
terdiğini ortaya koymaktadır (bk. Demirtaş-Madran, 2020). Oboler (2016: 45), nefret 
söylemindeki içerikle, bu içeriği viral hale getirebilecek bir sosyal medya platformu-
nun birleşimine dair yeni bir kavramsallaştırma önererek bu durumu, “Nefret 2.0/
Hate 2.0” olarak tanımlamaktadır. “Nefret 2.0”, sadece nefret mesajlarını içeren içeri-
ğin sosyal medya aracılığıyla yayılması değil aynı zamanda bu tür içeriklerin çevrim 
içi ortamın normal bir parçası olması ile de ilgilidir. Matamoros-Fernández (2017)’in 
“platformlaştırılmış ırkçılık-platformed racism”, kavramsallaştırması da sosyal medya 
platformlarında üretilen yeni ırkçılık şeklini, çevrim dışı eşitsizliklerin, çevrim içi or-
tamlarda yeniden üretilmesini ifade etmesi bakımından anlamlıdır. 

Pandemi süreciyle birlikte, özellikle sosyal medya platformlarında böylesine bir 
nefret söyleminin, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının artış göstermekte olduğu gözlen-
mektedir. Azınlıklara, göçmenlere, mültecilere ve dini topluluklara yöneltilen bu nef-
ret söylemleri ve ırkçı ifadeler, üretilen sahte haberler, söylentiler, yanlış ve yanıltıcı 
bilgiler tarafından beslenmektedir. İlginç bir şekilde üretilen neredeyse tüm yanlış ve 
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yanıltıcı bilgilerin, Müslüman azınlıkları hedef almakta olduğu görülmektedir (Al-Za-
man, 2021). 

Belirli bir din ve taraftarlarına gösterilen korku ve ön yargı temelli dini fobiler, ya-
bancı düşmanlığının bir çeşidini oluşturmaktadır (Soldatova, 2007). Bu anlamda Müs-
lümanlara ve İslam dinine karşı olumsuz duygular taşıma aynı zamanda korku veya 
dehşet duyma (Abbas, 2004: 28; Lee vd., 2009: 93; Allen, 2010: 6), Müslüman bireylere 
ve topluluklara karşı haksız ayrımcılıkta bulunma, “İslam’a karşı temelsiz düşmanlık” 
(Runnymede Trust, 1997: 4) besleme, bu dine yönelik “sosyal kaygı” taşıma (Gotts-
chalk & Greenberg, 2008: 28), “İslam’ın, Müslüman grupların ve bireylerin ön yargı 
ve klişeler temelinde reddedilmesi” (Stolz, 2005: 548), “tüm Müslümanların damga-
lanması ve insanların İslam’ı düşman, öteki, tehlikeli ve değişmez görmesi” (Zúquete, 
2008: 323) gibi manalara sahip olan İslamofobi, aslında “sosyo-tarihsel olarak belir-
lenmiş bir ideoloji” (Valk, 2012: 27) ve aynı zamanda “farklılaştırıcı ırkçılığın bir biçi-
mi” yani “Müslüman karşıtı ırkçılık” (Werbner, 2005: 8) olarak da ifade edilmektedir. 
Bütün bu tanımlamalardan hareketle ortak olarak benimsenen durum, “İslamofobi’nin 
toplumsal bir kötülük olduğu duygusudur.” (Bleich, 2011: 1583). 

İslamofobi’nin çevrim dışı ortamlarda üretilmesi kadar çevrim içi mecralarda da 
üretilmekte olduğu bilinmektedir. “İnternet tabanlı İslamofobi”, “siber/cyber İslamo-
fobi” ve “çevrim içi/online İslamofobi” gibi kavramsallaştırmalar ile araştırmacılar, 
sosyal medyada Müslümanların nasıl temsil edildiğini ya da nasıl yanlış temsil edildi-
ğini irdelemektedirler. Bloglar, sosyal medya platformları, çevrim içi olarak varlığını 
sürdüren geleneksel medya kuruluşları aracılığıyla inşa edilen İslamofobi’nin  (Aguile-
ra-Carnerero & Azeez, 2016: 24) görünümleri tartışılmakta, “İslamofobi endüstrisi”nin 
(Lean, 2015) medya tarafından nasıl üretilmekte, dolaşıma sokulmakta ve tüketilmek-
te olduğu ortaya koyulmaktadır. Pandemi süreci ile birlikte değerlendirildiğinde çev-
rim içi ortamlarda ve özellikle sosyal medya platformlarında İslamofobik içeriklerin, 
söylemlerin, görsellerin ve videoların dolaşıma sokulmasında ciddi bir artışın olduğu 
gözlenmektedir. Bu etkileşim biçimi, hem toplumsal düzlemlerde Müslüman karşıtlı-
ğının yerleşmesine, kırılma ve çatışma ortamlarının oluşmasına, ayrımcılık hallerinin 
yaşanmasına hem de Kovid-19 ile ilgili yanlış ve yanıltıcı bilgilerin üretilmesine, hasta-
lık ile mücadelenin zayıflamasına sebebiyet vermektedir. 

3. İlgili Alan Yazındaki Çalışmalar

İslamofobi ile ilgili çalışmaların sınırlarını belirleyebilmek bir hayli güçtür. Med-
ya ve İslamofobi ilişkiselliğinin son dönem akademik alan yazında yoğun bir şekilde 
görünürlük kazanmakta olduğu ve bu çerçevede değerlendirilebilecek çalışmaların 
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sayısının azımsanmayacak ölçüde olduğu görülmektedir (bk. Dereli & Eken, 2019; Te-
mel, 2019). Sosyal medya platformları ve İslamofobi çerçevesinde bir filtreleme yapıl-
dığında (blog sayfaları/yazarları ve web sayfaları/siteleri dışarıda tutulduğunda) bile 
konuyla ilgili olarak üretilen onlarca çalışmanın olduğu görülmektedir. Web of Science, 
Scopus ve Google Scholar veri tabanları üzerinden gerçekleştirilen tarama sonucunda, 
araştırma konusuyla ilgili çalışmaların üç başlık altında toplanabileceği belirlenmiştir:

3.1. Sosyal Medya Platformlarında İslamofobi’nin Üretimi  

İslamofobik içerik, görsel, söylem, haber üretme hususunda sosyal ağ platformla-
rı, geleneksel medyanın yerini almış durumdadır. Bu duruma istinaden çevrim içi bir 
İslamofobi’nin en az çevrim dışı üretilen bir İslamofobi’nin anlaşılması kadar önemli 
olduğu vurgulanabilir. Özellikle aşırı sağ grupların sosyal ağları, topluluk oluşturmak, 
bilgi paylaşmak, provoke etmek vb. amaçlar çerçevesinde yoğun bir şekilde kullandık-
ları gözlenmektedir. Sosyal medya,  bu manada “nefret söyleminin” üretildiği mekânlar 
olarak da bir işlev görmektedir. Cinsel tercihlere, toplumsal cinsiyete, etnik kimlikle-
re ve dini inançlara yönelik nefret söylemi içeren metinlerin, söylemlerin, anlatıların, 
görsellerin, videoların vb. dolaşıma girmesinde, yaygınlaşmasında, normalleşmesinde, 
sosyal medya giderek ön plana çıkmaktadır. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, göçmen kar-
şıtlığı, İslamofobi ve anti-Semitizm gibi “öteki” üzerine üretilen düşmanlıklar, sosyal 
medyanın imkânları dâhilinde kolaylıkla üretilmekte, dolaşıma sokulmakta, beğenil-
mekte ve yeniden üretilmektedir (bk. Binark, 2010: 11, 23; Awan, 2014: 134).  

Bu kapsamda yer alan çalışmalar şu şekildedir: “Twitter ve İslamofobi” (Awan, 
2014; Magdy, Darwish & Abokhodair, 2015; Aguilera-Carnerero & Azeez, 2016; Pusch-
mann vd., 2016; Wills & Fecteau, 2016; Carter, 2017; Evolvi, 2018; Evolvi, 2019; Ayan, 
Kuyumcu & Ceylan, 2019; Froio & Ganesh, 2019; Küçükyılmaz & Ayan, 2019; Nixon, 
2019; Vidgen, Yasseri & Margetts, 2019; Doğanyılmaz-Duman & Unur, 2020; Kanbur, 
2020), “Facebook ve İslamofobi” (Awan, 2016; Kılcı & Dondurucu, 2016; Farkas, Schou 
& Neumayer, 2018; Koç, 2018), “YouTube ve İslamofobi” (Andre, 2014; Kılcı, Dondu-
rucu, & Uran, 2017), “Instagram ve İslamofobi” (Civila, Romero-Rodríguez & Civila, 
2020). Facebook durumlarını, Twitter ortamındaki tweet’leri ve YouTube ortamındaki 
yorumları birlikte analiz eden bir çalışma da (Gray, 2017) bulunmaktadır. Sosyal medya 
ve İslamofobi çerçevesinde en çok çalışılan platformun Twitter olduğu görülmektedir. 

3.2. Mizah ve Karikatürler Çerçevesinde İslamofobi’nin Üretimi

Haber metinlerinde, filmlerde, radyo veya televizyon programlarında, internet si-
telerinde, sosyal medya platformlarında İslam’a ve Müslüman kimliğine karşı üreti-
len olumsuz, dışlayıcı, aşağılayıcı ve provoke edici içerikler arasında karikatürler de 



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

607

yer almaktadır. Üstünlük kuramına göre “gülme”, “bir kişinin diğer insanlar üzerindeki 
üstünlük duygularının bir ifadesi”dir (Morreall, 1997: 8). Diğer bir ifadeyle “Gülme, 
şeytansı, hınzırca bir şeydir; yani alabildiğine insansaldır. İnsandaki kendini yüksek 
görme düşüncesinin bir sonucu olarak vardır.” (Baudelaire, 1997: 11). Bir mizah türü 
olarak karikatürler de bu bağlamda değerlendirilebilir. “Abartmak, suçlamak, biçimi 
bozup çirkinleştirmek, karikatürün temel araçları”dır (Baudelaire, 1997: 28). Öte yan-
dan “mizah ahlaki sınırlamaları bile ezip geçebilir.” (Morreall, 1997: 144). 

Charlie Hebdo ve Jullyland Poste’da yayınlanan karikatürler, toplumda infial uyan-
dırması ve mizahın ahlaki sınırları aşması açısından örnek olarak gösterilebilir. Mizah 
dergilerinin yanı sıra sosyal medya platformlarında üretilen ve dolaşıma sokulan yüz-
lerce karikatür de İslamofobi’nin üretilmesi hususunda etkili bir araç haline dönüşmüş 
durumdadır. İslam dininin değerlerini yok sayan ve Müslümanların “terörist” olarak 
damgalanmasını ve “öteki” imajının toplumsal hafızada resmedilmesini sağlayan söz 
konusu görseller, çeşitli çalışmalarda ele alınmış ve incelenmiştir (Akıner & Mencet, 
2016; Büyüktopçu & Gündoğdu, 2019; Koçer & Yazıcı, 2019; Mutlu, 2019; Kutlu, 2020). 

3.3. Kovid-19 Salgını Bağlamında İslamofobi’nin Üretimi 

Güncelliğini koruyan, etkisi hala önemli ölçüde hissedilen pandemi sürecinin top-
lumsal, kültürel, siyasi ve iktisadi tezahürlerini ele alan ve irdeleyen çalışmalar ara-
sında, “Pandemi ve İslamofobi” özelinde üretilen çalışmalar da bulunmaktadır. Sosyal 
medyadaki ırkçılık ve yabancı düşmanlığını, pandemi üzerinden ele alan çalışmalar da 
bu kapsamda değerlendirilebilir (Pei & Mehta, 2020). Öte yandan salgın süreci, top-
lumsal yaşamda var olan eşitsizlikleri daha da pekiştirmiş gibi görünmektedir. Yapısal 
ayrımcılık ve ırkçılık durumunu İngiltere’deki Müslümanlar üzerinden irdeleyen (Sha-
hid, 2020) bir çalışma ile Sri Lanka’da Kovid-19’a verilen toplu tepkiyi ve toplumsal 
yaşama olan dolaylı etkilerini inceleyen, bu süreçte Müslümanların nasıl hedef alındı-
ğına dair örnekler sunan (Silva, 2020) bir diğer çalışma da bu kapsamda örnek olarak 
verilebilir. 

“Pandemi ve İslamofobi” özelinde üretilen ilk kapsamlı çalışma, “Coronavirus, 
Fear and How Islamophobia Spreads on Social Media” adlı rapordur. Müslüman karşı-
tı eğilimlerin anlık görüntüsünü yakalamaya çalışan raporda, sosyal medyada Müslü-
manlara yönelik üretilen anlatılardan hareketle, bu anlatıların hem çevrim içi hem de 
çevrim dışı toplulukları nasıl etkilemekte olduğu irdelenmiştir. Bu kapsamda görseller, 
tweetler, yorumlar, karikatürler, söylemler derlenmiş, “dijital Müslüman karşıtlığının” 
çevrim içi siber merkezler tarafından nasıl üretilmekte olduğu ve ana akım medyayı 
nasıl beslemekte olduğu ortaya koyulmuştur (Awan & Khan-Williams, 2020).
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“Pandemi ve İslamofobi” özelinde ele alınan çalışmaların odak noktasında Hindis-
tan’ın yer almakta olduğu görülmektedir: Hindistan’da yükselişe geçen İslamofobi’nin 
sosyal bağlamlarını ve olası psikolojik açıklamalarını irdeleyen ayrıca halk sağlığına et-
kisini tartışan (Ahuja & Banerjee, 2020); Kovid-19 sonrası, Hindistan’da yükselişe ge-
çen İslamofobi’yi, uluslararası medya tarafından işlenen konular üzerinden irdeleyen 
ve bu sürecin Hint-Arap ilişkileri üzerindeki etkisini ele alan (Yasin, Siddique & Sha-
heen, 2020); Hindistan toplumu örneğinde Kovid-19’a verilen anlamın sosyal olarak 
nasıl inşa edildiğini ve Kovid-19 ile ilişkili olarak Müslümanların temsillerini irdeleyen, 
gazete metinlerinde ve siyasi karikatürlerde üretilen metaforları ve bu metaforların 
kullanıldığı sosyal bağlamı ele alan (Kleuskens, 2020); Umûmül-belvâ düşüncesi üze-
rinden Kovid-19’u ve İslamofobi’yi yorumlayan, ılımlı ve barışçıl bir İslam açısından bu 
düşüncenin önemine değinen (Bakry vd., 2020) farklı içeriklere sahip çeşitli çalışmalar 
bulunmaktadır.

4. Araştırmanın Amacı

Twitter mecrasında dolaşıma sokulmuş olan, İslam dinini ve Müslümanları hedef 
alan hem İslamofobik bir söyleme hem de Kovid-19 ile ilişkilendirilmiş bir içeriğe sa-
hip olan karikatürlerin incelenerek örtük ya da açık bir biçimde verilmek istenen me-
sajların ve bu mesajlarda sunulan olumsuz tasvirlerin ortaya koyulması, bu araştırma-
nın amacıdır. Bu doğrultuda oluşturulan araştırma problemleri şu şekildedir: 

• Karikatürlerde üretilen içerikler nelerdir?

• Karikatürlerde Müslümanlar nasıl temsil/tasvir edilmektedir?

• Karikatürlerde İslam dini ve Müslümanlar, Kovid-19’la nasıl ilişkilendirilmiş-
tir?

5. Araştırmanın Yöntemi

5.1. Araştırma Deseni

Nitel bir araştırma tasarımına sahip olan bu çalışmada, sosyal medya platform-
larından biri olan Twitter, araştırma sahası olarak tercih edilmiştir. Çalışmada, İsla-
mofobi’nin sosyal medyadaki görünümünü ve tezahürünü keşfetmek için görsel analiz 
tekniği kullanılmıştır. Göstergebilim, görsel mesajları yorumlayabilmek için kullanılan 
bir yöntemdir. Saussure (1998: 46) göstergebilimi, “göstergelerin toplum içindeki ya-
şamını inceleyecek bir bilim” dalı olarak tanımlamıştır. Barthes (1993: 72)’e göre gös-
tergebilimin amacı “her türlü yapısal etkinliğin, gözlemlenen konuların bir taslağını 
yaratmaya yönelik tasarısına uygun olarak dil dışındaki anlamlama dizgelerinin işle-
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yişini belirleyip ortaya koymaktır.” Göstergebilim çalışmalarında gösterge, bir göstere-
nin bir gösterilenle birleşmesinden doğan bütün olarak tanımlanmaktadır (Saussure, 
1998: 111). Gösteren, göstergenin somut yönünü temsil etmektedir. Gösterilen ise bir 
nesnenin zihinde oluşturduğu tasarım anlamına gelmektedir. Göstergeler, dilsel, yazı-
sal, görüntüsel ve simgesel olarak farklı şekillerde ele alınabilmektedir (Barthes, 1993: 
40-44). 

Her bir göstergenin farklı motiflere, sembollere ve işlevlere sahip olabileceği dü-
şüncesinden hareketle, bu çalışmada, karikatürlerde kullanılan göstergeler, gösteren 
ve gösterilenler tespit edilerek karikatürlerin gösterge çözümlemeleri gerçekleştiril-
miş, gösterge, gösteren ve gösterilen arasındaki ilişkisellik tablo halinde sunulmuştur. 
Kapsayıcı bir anlamlama süreci oluşturabilmek için karikatürler sahip olduğu içerikler 
doğrultusunda düz/temel anlam, yan anlam ve mitler üzerinden anlatı analizi çerçeve-
sinde ele alınmıştır. Düz anlamlar, daha evrensel, herkesin aklında ortak oluşan ögeler-
dir. Yan anlamlar düz anlamlara göre daha dağınık, düşün yapısal ögeler olarak görü-
lebilmektedir. Mitler ise yan anlamların kültürel çözümlemesidir (Barthes, 1993: 70).

5.2. Çalışma Grubu

Çalışmanın amacına uygun olarak bilgi açısından zengin durumların seçilmesi 
anlamına gelen “amaçlı örnekleme” metodu kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 
107-110). Çalışmanın örneklemine konu olan karikatürlerin seçiminde iki ölçüt esas 
alınmıştır. Bunlardan biri Müslümanların koronavirüs ile ilişkilendirilmiş olması diğeri 
ise taramanın Twitter mekânında 5 hashtag (#BanThebook #Quranovirüs #Corona-
Jihad #TablighiJamat #coronavirüsinindia) üzerinden gerçekleştirilmesidir. Bu hash-
tagler ile sınırlı bir tarama gerçekleştirilmesine rağmen birçok farklı dil ve hashtag ile 
de paylaşımların yapıldığı görülmüştür. Sonuç olarak paylaşılan görseller arasında ele 
alınan konuyu en iyi temsil ettiği düşünülen 15 karikatür tespit edilip araştırmanın 
örneklemine dâhil edilmiştir. 

5.3. Verilerin Toplanması ve Analizi

Çalışma sürecinde izlenen adımlar şu şekildedir: “Coronajihad An Analysis of Co-
vid-19 Hatespeech and Disinformation” adlı raporda yer alan, Kovid-19 ve Müslüman-
larla ilişkili olan 46 hashtag olduğu tespit edilmiştir. Bu hashtagler arasında Kovid-19 
ile Müslümanları ilişkilendiren ve en çok paylaşım yapılan 5 hashtag (#BanThebook 
#Quranovirüs #CoronaJihad #TablighiJamat #coronavirüsinindia) referans alınmış-
tır. Twitter mecrasında, keşfedici bir yaklaşımla bu hashtagler içerisindeki görseller 
incelenmiş, tespit edilen karikatürler Coronajihad raporunda belirtilen karikatürlerle 
birlikte ele alınmış, raporda yer alan ve almayan karikatürler birlikte derlenmiş, neti-
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cede 15 adet İslamofobik karikatür tespit edilmiştir. Ele alınan karikatürler, konu ve 
kapsamlarına göre (i) Korona Cihad: Müslümanların “Terörist” Olarak Etiketlenmesi ve 
(ii) Virüsün “Süper Yayıcıları”: Salgınla Mücadelede Müslümanların Ötekileştirilmesi 
şeklinde iki temaya ayrılmıştır. Karikatürler, içeriklerinde yer alan göstergelerin düz ve 
yan anlamları üzerinden incelenip, yorumlanarak İslamofobi’nin güncel görünümleri 
tartışılmıştır.

6. Araştırmanın Bulguları

İslam dinine ve Müslümanlara karşı nefret söyleminin üretiminde, sosyal med-
yanın işlevsel bir araç olarak kullanılmakta olduğu bilinmektedir. Pandemi süreci ile 
birlikte tekrar yükselişe geçen İslamofobi’nin, Twitter ortamında nasıl inşa edilmekte 
olduğunu anlamak amacıyla seçilen 15 karikatür, içerik olarak iki tema altında yorum-
lanmıştır:

6.1. Korona Cihad: Müslümanların “Terörist” Olarak Etiketlenmesi

Karikatürlerin taşıdığı İslamofobik anlamlardan biri, Müslümanların “terörist” 
olarak etiketlenmesidir. Bu karikatürlerde, Müslümanlar ile ilgili sert ve aşağılayıcı tas-
virler yapılmakta, Müslümanlar, biyoterörizm eylemi gerçekleştiren kişiler olarak gös-
terilmekte, virüsü cihat biçimi olarak kullandıkları ima edilmekte, pandemi, terörizmin 
yeni yüzü, virüsler ise Müslümanların silahı olarak resmedilmekte, Müslümanlar, öfke/
kin ve nefret dolu, tehlikeli ve korkulması gereken kişiler olarak tanıtılmaktadır. 

Görsel 1
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Tablo 1.1. Gösterge Analizi

Gösterge Türü Gösterge Gösteren Gösterilen

Görüntüsel Yer Dünya Korku ve tedirginliğin olduğu yer

Görüntüsel Nesne Maske Korunma nesnesi

Görüntüsel Nesne Enjektör Hedefi vuran alet

Görüntüsel Sembol Virüs Koronavirüs 

Görüntüsel İnsan İnsan figürü Müslüman birey figürü

Görsel 1. Anlatı Çözümlemesi

Düz/Temel Anlam: Karikatürde, vücudunun kafa kısmı virüs şeklinde olan üç in-
san figürü bulunmaktadır. Her biri elinde tüfek/silah taşımaktadır. İnsan figürlerinin 
önünde elleri, ayakları ve gözleri olan Dünya, maske takmış ve diz çökmüş bir şekilde 
resmedilmiştir. İnsan figürlerinin ellerindeki enjektöre benzetilmiş tüfekle Dünya teh-
dit edilmektedir. 

Yan Anlam: Karikatür, “The Hindu” gazetesinde, 26 Mart 2020 tarihinde yayın-
lanmıştır. Görselde bulunan insan figürlerinin kıyafetleri Pathani (Hindistan’da Müslü-
manların giydiği kıyafetlere verilen ad) şeklinde tasarlanmış olup, bununla Müslüman 
birey tasvir edilmiştir. Karikatürde korkarak etrafına bakan Dünya, virüs ve Müslü-
manlar tarafından rehin alınmış durumdadır. Müslüman figürler, virüsü, Dünya’ya en-
jekte etmekte, Dünya ise kendini maske ile korumaya çalışmaktadır. Görsel, ölümcül 
virüsü Müslüman karakterlerle eşleştirmekte, virüsün yayılmasına Müslüman birey-
lerin neden olduğunu anlatmaktadır. Karikatür, Müslüman’ın kötü adam ve dünyanın 
geri kalanının kurban olarak sunulduğu kötü adam-kurban ikilemini göstermektedir 
(Kleuskens, 2020: 40). 

Karikatür, yayınlandığı andan itibaren İslam ve Müslüman karşıtı gruplar tarafın-
dan sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. Bunun üzerine gazete, böyle bir karika-
tür ile Müslüman karşıtı nefreti normalleştirme ve ön yargıyı tetikleme gerekçeleri ile 
eleştirilmiştir (Coronajihad, 2020). Yoğun kamuoyu baskısı ve eleştiriler sonrası ga-
zete editörü, karikatürün kasıtlı bir şekilde yapılmadığını ve yanlış anlaşıldığını ifade 
ederek başka bir versiyonunun paylaşıldığını belirtmiştir (URL 2).  Fakat söz konusu 
sürece kadar karikatür, sosyal medya hesaplarında farklı etiketlerle paylaşılarak viral 
hale gelmiştir.
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Kullanılan Mit: Koronavirüs, Müslümanların silahıdır.

Görsel 2

Tablo 2.1. Gösterge Analizi

Gösterge Türü Gösterge Gösteren Gösterilen
Görüntüsel Nesne Bombalar Cinayet aleti
Görüntüsel Sembol Virüsler Koronavirüs
Görüntüsel Yazı 2019/2020 İki yıl arası karşılaştırma
Görüntüsel İnsan İnsan figürü Bomba taşıyan birey
Görüntüsel İnsan İnsan figürü Virüs taşıyan birey

Görsel 2. Anlatı Çözümlemesi

Düz/Temel Anlam: Karikatürde biri 2019, diğeri 2020 yılına ait olarak gösterilen 
iki insan figürü bulunmaktadır. Biri vücudunda gövdesine sarılı bombalar taşımakta 
diğeri ise gövdesine sarılı virüsler taşımakta ve kızgın bir şekilde karşıya bakmaktadır. 

Yan Anlam: Görseldeki insan figürleri; başında takkesi, sakalları, uzun ve beyaz 
kıyafetleri ile Müslüman erkek bireyi tasvir etmektedir. Karikatürde yer alan tarihler 
önce-sonra ilişkisini temsil etmekte, iki yıl arası karşılaştırma yapılmaktadır. Öncesin-
de Müslümanlar “intihar bombacıları” olarak gösterilmekte, insanları öldürmek için 
bomba kullandıkları anlatılmaktadır. Sonrasında ise Müslümanlar virüs taşıyıcısı ola-
rak gösterilmekte, bilinçli bir şekilde virüsü insanları öldürmek için kullanmakta ol-
dukları vurgulanmaktadır. Korku içeren, korkuyu ileten mesajlar/semboller aracılığı 
ile kitle medyası bireyleri etkilemeye çalışabilmekte, bu durum İslam ve Müslüman 
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düşmanlığını doğrudan besleyebilmektedir (Buehler, 2014: 130). Her iki görselde de 
Müslümanlar terörist olarak gösterilmiştir. Oryantalistler tarafından üretilen “zorbalık 
eğilimi olan, şehvet düşkünü, sapkın, savsaklayıcı, acımasız” (Said, 2013: 217) Müslü-
man stereotipini, bu görsel üzerinden de okuyabilmek mümkündür.

Kullanılan Mit: Müslümanların insanları öldürmek için kullandıkları silahlar de-
ğişmektedir. 

Görsel 3

Tablo 3.1. Gösterge Analizi

Gösterge Türü Gösterge Gösteren Gösterilen
Görüntüsel Nesne Bombalar Cinayet aleti
Görüntüsel Nesne Saat Zaman ölçüm aleti
Görüntüsel Sembol Virüsler Koronavirüs
Görüntüsel Sembol Ay ve yıldız Bayrak
Görüntüsel İnsan İnsan figürü Bomba şeklinde virüs taşıyan birey
Görüntüsel Yazı İngilizce yazı Korona Cihad zamanı
Görüntüsel Yazı Hintçe yazı Korona bombası

Görsel 3. Anlatı Çözümlemesi

Düz/Temel Anlam: Karikatürde, başının üzerinde ay ve yıldız olan, sarıklı, sakallı, 
gövdesinde üç adet bomba taşıyan, elinde bombanın pimini tutan ve etrafa kızgın bir 
şekilde bakan kişi resmedilmiştir. 
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Yan Anlam: Karikatürde kıyafetleri, sakalları ve başında takkesi olan Müslüman 
erkek birey tasvir edilmiştir. Coronajihad (2020: 27) raporuna göre ise Yeni Delhi’deki 
Tebliğ Cemaati ya da Nizamuddin’deki dini cemaati temsil eden Müslüman birey gibi 
giyinmiş bir intihar bombacısı resmedilmiştir. Görselde, İngilizce olarak yazan “Koro-
na Cihad Zamanı” yazısı Müslüman toplulukların kamusal alandaki görünürlüklerinin 
artma zamanının geldiğine dair bir vurgudur. Müslüman birey, elinde tuttuğu düğme 
ile gövdesine sarılı bomba şeklindeki Kovid-19 virüslerini patlatmayı beklemektedir. 
Bombaların üzerinde Hintçe olarak “korona bombası” yazmaktadır. Hâkim kültür, ken-
di imaj ve değerlerine uymayan kesimi dışlarken medyayı bir araç olarak kullanabil-
mekte, bu doğrultuda karşı kültüre yönelik aşağılayıcı/küçük düşürücü imge ve figür-
ler üretebilmektedir. İslam dinini ve Müslüman bireyleri hedef alan bu küçümseyici 
imge ve figürler, ön yargıların yerleşmesine neden olduğu gibi Müslüman toplulukların 
dışlanmasına ve kategorik ayrımlara maruz kalmasına da yol açabilmektedir.

Kullanılan Mit: Müslümanlar intihar bombacılarıdır.

Görsel 4

Tablo 4.1. Gösterge Analizi

Gösterge Türü Gösterge Gösteren Gösterilen
Görüntüsel İnsan İnsan figürü Müslüman birey
Görüntüsel Sembol Virüs Koronavirüs
Görüntüsel Yazı Hintçe yazı Korona bombası

Görsel 4. Anlatı Çözümlemesi

Düz/Temel Anlam: Karikatürde, üç aşamadan oluşan bir süreç sonucunda, erkek 
bir bireyin değişen yüz ifadesi resmedilmiştir. 
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Yan Anlam: Karikatürde yer alan erkek başı, takkesi olan Müslüman bir bireyi 
temsil etmektedir. Kızgın görünüşlü Müslüman erkek birey, kademeli olarak bomba 
şeklindeki bir Kovid-19 parçacığına dönüşmektedir (Kleuskens, 2020: 44). Son aşa-
mada yer alan Kovid-19 parçacığı ateşle yakılmayı/patlatılmayı bekleyen bir bombayı 
simgelemektedir. Karikatürün altında Hintçe “korona bombası” yazmaktadır. Bu gör-
selde Müslümanlar, Kovid-19’un “süper yayıcıları” olarak addedilmekte ayrıca virüsü, 
biyoterörizm eylemi olarak bilinçli bir şekilde yaydıkları ima edilmektedir. Böylelikle 
virüs, dini, ırksal ve kültürel bir kimlik üzerinden resmedilmiş olmaktadır. Düşünce 
kalıplarının güldürü unsuru olarak kitlelere aktarılması ve saldırgan üslubun mizah 
yoluyla açığa çıkması, İslam ve Müslüman düşmanlığının farklı bir sürümüdür. 

Kullanılan Mit: Müslümanlar, korona bombasıdır. 

Görsel 5

Tablo 5.1. Gösterge Analizi

Gösterge Türü Gösterge Gösteren Gösterilen
Görüntüsel İnsan İnsan figürü Müslüman bireyler
Görüntüsel Nesne Bomba Cinayet aleti
Görüntüsel Nesne Virüs Koronavirüs
Görüntüsel Sembol Kuru kafa simgesi Ölüm işareti

Görsel 5. Anlatı Çözümlemesi

Düz/Temel Anlam: Karikatürde iki erkek bireyin yan yana durmakta olduğu ve 
birbirlerine bakıp gülümsedikleri resmedilmiştir. Soldaki bireyin vücuduna bombalar, 
sağdaki bireyin ise virüsler sardığı görülmektedir. Arkalarında ise ölüm işareti yer al-
maktadır.
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Yan Anlam: Görselde kıyafetleri, sakalları, takkeleri ve “Taliban”, “Tablighi” yazıla-
rı ile Tebliğ Cemaati üyesi olduğu anlaşılan iki Müslüman birey resmedilmiştir. Birbir-
leriyle anlaşma halinde oldukları, mevcut durumdan memnuniyet duydukları/gülüm-
sedikleri görülen Müslüman bireylerin “intihar bombacıları” olarak tasvir edildikleri 
görülmektedir. Dolayısıyla her iki görselde de Müslümanlar terörist olarak etiketlen-
miştir. Ayrıca koronavirüsün Müslümanlar tarafından kullanılan yeni bir silah türü ol-
duğu izlenimi de verilmek istenmiştir.

Kullanılan Mit: Müslüman terörü her yerdedir. 

Görsel 6

Tablo 6.1. Gösterge Analizi

Gösterge Türü Gösterge Gösteren Gösterilen
Görüntüsel Yer Harita Hindistan
Görüntüsel İnsan İnsan figürü Müslüman birey
Görüntüsel Yazı Covid 786 Dini anlamı olan özel bir sayı
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Görsel 6. Anlatı Çözümlemesi

Düz/Temel Anlam: Karikatürde bulunan erkek bireyin sakalları, üzerinde durdu-
ğu haritayı bütünüyle kaplamış bir şekilde resmedilmiştir. Haritanın sağ alt köşesinde 
ise “Covid 786” yazmaktadır. 

Yan Anlam: Görsel, Müslümanların Hindistan’daki varlığına dikkat çekmekte, ya-
yılmalarını, her yerde olmalarını bir tehdit olarak aktarmaktadır. Dolayısıyla virüsün 
yayılmasının da kaçınılmaz olduğu vurgulanmaya çalışılmaktadır. Akıner ve Mencet 
(2016)’e göre karikatürlerde Müslümanlar; mikrop, hayvan ve hortlaklar gibi çeşitli 
biçimlerde gösterilmekte, “de-hümanizing” yani insanlıktan çıkarılmış bir şekilde tas-
vir edilmektedir. Bu karikatürde de Müslüman bireyin sakallarının bir ahtapota benze-
tilmiş olduğu görülmektedir. 

Görselde yer alan başlıkta Hintçe olarak “Tebliğ Cemaati koronayı ikiye katlıyor.” 
yazmaktadır. “Covid 786” yazısı ise Müslümanları virüs ile eşleştirmektedir. Coronaji-
had (2020: 27) raporuna göre “786” sayısı Müslüman inancındaki dini bir anlama sa-
hiptir. Kur’an’ın “Bismillâhirrahmânirrahîm” (En Bağışlayıcı, Rahmetli Allah’ın adıyla) 
açılış ifadesinin Arapça harflerinin toplamı anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra Hin-
du Milliyetçileri bu numarayı, yapay zekâ moderasyon algoritmaları tarafından tespit 
edilmekten kaçma ve hakaretler için bir kod olarak kullanmaktadır. Dolayısıyla 786 
sayısının Müslümanların etiketlenmesinde kullanıldığı ve bir damga niteliği taşıdığı 
söylenebilir.

Kullanılan Mit: Müslümanlar Kovid-19’u her yere yaymaktadır. 

Görsel 7
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Tablo 7.1. Gösterge Analizi

Gösterge Türü Gösterge Gösteren Gösterilen
Görüntüsel İnsan İnsan figürü Müslüman bireyler
Görüntüsel Yazı İslam İslam dininin temsili
Görüntüsel Yazı India Hindistan
Görüntüsel Yazı Secularism Sekülerleşme
Görüntüsel Yazı Time to wake up Uyanma zamanı
Görüntüsel Sembol Ay ve yıldız Bayrak

Görsel 7. Anlatı Çözümlemesi

Düz/Temel Anlam: Karikatürde, elinde sopa benzeri bir şeyi tutan beş kişi bu-
lunmaktadır. Bu beş kişinin üzerinde ise medya, nüfus, toprak cihad, aşk, korona cihad 
yazmaktadır. Bu beş kişinin sopaları ile harfleri itmekte olduğu yani “İSLAM”ı Hindis-
tan yazan kara parçasına doğru ilerletmekte olduğu resmedilmiştir. Bu yayılma sonu-
cunda Pakistan bayrağı görülmektedir. Görselde, başını toprağa gömmüş ve seküler 
olarak tanımlanmış Hindu bir birey de bulunmaktadır. 

Yan anlam: Görsel, Müslümanların seküler Hindistan’ı yeryüzünden silmeye çalış-
tıklarını tasvir etmektedir. Müslümanların, Hindistan’da İslam’ı yaymak için aşk, top-
rak, nüfus, medya ve korona gibi çeşitli cihad araçlarını kullanmakta oldukları aktarıl-
maya çalışılmıştır. İslam’ın varlığı ile kara parçasının sınırına itilen Hinduların ise bu 
sürece kayıtsız kaldıkları/boyun eğdikleri mesajı verilmek istenmiştir. 

Kullanılan Mit: Müslümanların cihat biçimleri sürekli değişmektedir. 

6.2. Virüsün “Süper Yayıcıları”: Salgınla Mücadelede Müslümanların Öteki-
leştirilmesi

Öteki ile aynı toplumsal zeminde yaşama/aynı mekânı paylaşma hali, kimi zaman 
kişinin kendini öteki üzerinden kurgulamasına imkân vermekte kimi zaman da bu 
durum kimlik üzerinden toplumsal ayrışmaya ve/veya çözülmeye neden olmaktadır. 
Toplumsal yaşama gömülü bir şekilde bulunan ön yargılar, özellikle toplumsal, iktisadi 
veya siyasi kriz zamanlarında yükselişe geçmektedir. Pandemi sürecinde yaşanan kor-
ku ve panik de benzer bir ayrışma halinin, damgalamanın, ırkçılığın, ayrımcılığın ve/
veya yabancı düşmanlığının yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Bir virüs türünün her-
hangi bir din, kültür veya toplumla ilişkilendirilmesinin bilimsel gerçeklikle bir ilişkisi 
olmasa da karikatürler üzerinden böyle bir toplumsal algının yerleştirilmeye çalışıl-
makta olduğu gözlenmektedir. İslam dinine ve Müslümanlara karşı “nefretin” üretil-
mesine ayrıca Müslüman birey ve toplulukların ötekileştirilmesine imkân veren söz 
konusu karikatürlerde, Müslümanlar, virüsün hem “üreticisi” hem de “süper yayıcıları” 
olarak gösterilmiştir. 
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Görsel 8

Tablo 8.1. Gösterge Analizi

Gösterge Türü Gösterge Gösteren Gösterilen
Görüntüsel İnsan İnsan figürü Sağlık görevlisi
Görüntüsel İnsan İnsan figürü Güvenlik görevlisi
Görüntüsel Yazı Covid 786 Dini anlamı olan özel bir sayı
Görüntüsel Yazı Covid-19 Koronavirüs
Görüntüsel Sembol Kırmızı virüsler Koronavirüs
Görüntüsel Sembol Yeşil virus parçaları Cemaat üyeleri
Görüntüsel Nesne Kapı Korunma nesnesi
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Görsel 8. Anlatı Çözümlemesi

Düz/Temel Anlam: Karikatürde iki kapılı bir odada sağlık ve güvenlik görevlileri 
bulunmaktadır. Kapının birinde “Kovid-19” diğerinde ise “Kovid 786” yazmaktadır. İki 
kapıdan da virüs parçacıkları içeri girmeye, sağlık ve güvenlik görevlileri ise bu virüs-
lerin içeri girmesini önlemeye çalışmaktadır. 

Yan Anlam: Görsel, bir mücadeleyi resmetmektedir. Odada bulunan “Kovid-19” 
yazılı kapıdan koronavirüs, “Kovid 786” yazılı kapıdan ise başlarında takke bulunan 
Müslüman birey kafaları içeri girmeye çalışmaktadır. İki kapının tam ortasında bulu-
nup, kapıyı iten sağlık ve güvenlik görevlileri hem Müslümanların hem de koronavirü-
sün içeri girmesine engel olmaya çalışmaktadır. Bu karikatürde virüsün yarattığı tehli-
kenin boyutu ile Müslümanların varlığı eş tutulmuştur. Görselin arka planında yer alan 
büyük gölge tasviri de mücadelenin bir yüzünü temsil etmektedir. 

Kullanılan Mit: Koronavirüs ve Müslümanlar, insanlığa tehdittir. 

Görsel 9

Tablo 9.1. Gösterge Analizi

Gösterge Türü Gösterge Gösteren Gösterilen
Görüntüsel Nesne Sopalar Vurma aleti
Görüntüsel Sembol Virüs Koronavirüs
Görüntüsel İnsan İnsan figürü Sağlık görevlisi
Görüntüsel İnsan İnsan figürü Güvenlik görevlisi
Görüntüsel İnsan İnsan figürü Müslüman bireyler
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Görsel 9. Anlatı Çözümlemesi

Düz/Temel Anlam: Karikatürde sağlık ve güvenlik görevlileri karşılıklı olarak ko-
numlanmış şekilde durmakta, ellerinde sopalar ile virüsün etrafını sararak ona vur-
makta ve onu öldürmeye çalışmaktadır. İnsan figürlerinden biri polisi bacağından di-
ğeri doktorun sopasından tutmaktadır. Yerde duran virüs ise kanlar içinde olup bitene 
bakmaktadır. 

Yan Anlam: Karikatür, salgın ile mücadeleyi anlatmaktadır. Salgınla mücadele 
eden, dayanışma ve birlik içerisinde olan meslek gruplarının varlığına dikkat çekil-
mektedir. Diğer iki birey ise başlarında takkesi, sakalları, uzun ve beyaz kıyafetleri ile 
Müslüman erkek bireyleri temsil etmektedir. Müslümanlar, salgın ile mücadeleyi engel-
leyen kişiler olarak gösterilmektedir.

Kullanılan Mit: Müslümanlar, salgının destekçileridir. 

Görsel 10

Tablo 10.1. Gösterge Analizi

Gösterge Türü Gösterge Gösteren Gösterilen
Görüntüsel İnsan İnsan figürü Müslüman birey
Görüntüsel İnsan İnsan figürü Sağlık görevlisi
Görüntüsel Nesne Dezenfektan şişesi Virüsten korunma nesnesi
Görüntüsel Nesne Stetoskop Tıbbi cihaz

Görsel 10. Anlatı Çözümlemesi

Düz/Temel Anlam: Karikatürde maske takan bir sağlık görevlisi elindeki dezen-
fektan şişesini karşısında bulunan ve maskesiz olduğu görülen erkek bireye püskürt-
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mektedir. Bu duruma sinirlenen erkek birey öfkeli bir biçimde sağlık görevlisine tükür-
mekte, görevli ise korkarak elindeki dezenfektan şişesini yere atmaktadır.

Yan Anlam: Sağlık görevlisinin Tebliğ Cemaati üyesine yardımcı olmaya çalıştığı 
buna karşın cemaat üyesinin ona tükürerek salgınla mücadeleyi engellemekte olduğu 
vurgulanmaktadır. Müslümanların, salgının önlenmesi amacıyla yapılan müdahalelere 
karşı gelerek virüsün yayılmasına öncülük ettikleri mesajı verilmektedir. Salgın has-
talıklar, toplumsal bir korku ve paniğe neden olmaktadır. Hastalıktan kaçınma ya da 
hastalık hususunda suçlu arama dürtüsü, bulaş riskinden kaçınmak için kendinden 
olmayanı ötekileştirme, tiksinti/iğrenme duyma, ırkçılık, yabancı düşmanlığının geliş-
mesine sebep olabilmektedir. 

Kullanılan Mit: Müslümanlar, salgının önlenmesinden değil yayılmasından so-
rumludur.

Görsel 11

Tablo 11.1. Gösterge Analizi

Gösterge Türü Gösterge Gösteren Gösterilen
Görüntüsel İnsan İnsan figürü Müslüman bireyler
Görüntüsel İnsan İnsan figürü Sağlık görevlileri
Görüntüsel Nesne Tespih İbadet nesnesi
Görüntüsel Nesne Ambulans Acil müdahale aracı
Görüntüsel Nesne Ateş ölçer Virüs tespit nesnesi
Görüntüsel Nesne İbrik Abdest alma nesnesi
Görüntüsel Nesne Maske Virüsten korunma nesnesi
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Görsel 11. Anlatı Çözümlemesi

Düz/Temel Anlam: Karikatürde sağlık görevlilerinin karşısında onlara tüküren, 
saldırmaya ve kavgaya hazır bulunan beş erkek birey resmedilmiştir. Sağlık görevlileri, 
tepkisiz ve şaşkınlık içerisinde beklemektedir. 

Yan Anlam: Koronavirüsün yayılmasından Müslümanların sorumlu tutulması, si-
yasi arenada Müslümanlara dair pek çok olumsuz imge ve söylemin oluşmasına neden 
olmuştur: yemek üzerine isteyerek hapşırmak, insanlara tükürmek ve vücut sıvılarını 
yüzeylere sürmek gibi (Coronajihad, 2020: 26). Görsel, Tebliğ Cemaati mensupları-
nın salgınla mücadeleyi nasıl engellemekte olduklarını göstermektedir. Müslümanlar, 
dini fanatikler olarak tanımlandığı, gayrimüslimlere karşı şiddet eğilimlerine sahip ol-
dukları, eşitlik, hoşgörü ve demokrasi gibi kavramları reddettiği inancıyla karakterize 
edildikleri (Sajid, 2005) için medya nezdinde yapılan bu kategorik ayrımlar “Müslü-
manfobi”nin oluşmasına sebebiyet vermekte, nefret, ayrımcılık, kin ve düşmanlık duy-
gusunun pekişmesine neden olmaktadır.

Kullanılan Mit: Müslümanlar, şiddet yanlısı bireylerdir. 

Görsel 12
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Tablo 12.1. Gösterge Analizi

Gösterge Türü Gösterge Gösteren Gösterilen

Görüntüsel Nesne Uçaklar Ulaşım aracı

Görüntüsel Nesne Çantalar Eşya taşıma aracı

Görüntüsel Nesne Kese Para konulan yer

Görüntüsel Sembol Virüsler Koronavirüs

Görüntüsel Sembol Yıldız sembolleri Bayrak

Görüntüsel İnsan İnsan figürü Ölmekte olan kişi

Görüntüsel İnsan İnsan figürü Sermaye sahibi kişi

Görüntüsel İnsan İnsan figürü İhtiyaç sahibi kişi

Görüntüsel Yazı İngilizce yazılar Üretici, dağıtıcı, Tebliğ Cemaati 

Görsel 12. Anlatı Çözümlemesi

Düz/Temel Anlam: Karikatürde bedeni insan vücuduna sahip, kafası virüs şeklin-
de olan, çanta ve para kesesi taşıyan iki insan figürü resmedilmiştir. Karşılıklı el sıkışıp 
anlaşma yapmakta oldukları görülmektedir. Bu anlaşmaya “Koronavirüs Anlaşması” 
ismi verilmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin bayrağı ile temsil edilen, virüs şeklinde tasvir 
edilen, üretici olarak gösterilen kişi, parayı Tebliğ Cemaati üyesi olan, yeşil renkte olan, 
virüs şeklinde tasvir edilen ve dağıtıcı olarak gösterilen kişiye vermektedir. El sıkışan 
kişilerin avuçlarında, Hindistan yazılı bir kişinin olduğu ve can çekiştiği görülmektedir.

Yan Anlam: Karikatürde koronavirüsü üreten ve yayılmasına neden olan toplum-
lar resmedilmiştir. Buna göre virüsün üreticisi Çinliler, dağıtıcısı ise Müslümanlardır. 
Söz konusu anlaşmadan her iki tarafın da kazançlı çıktığı buna karşın Hindistan’ın za-
rar gördüğü vurgulanmaktadır. Bunun yanı sıra görselde yer alan uçaklar, virüsün Müs-
lümanlar tarafından farklı ülkelere götürüldüğü ve onlar tarafından yayılmakta olduğu 
mesajını taşımaktadır. Virüsün herhangi bir toplum, din ve kültürle ilişkilendirilmesi 
açık bir biçimde o toplumun damgalanmasına yol açmaktadır. Salgın sürecinin de böyle 
bir damgalamanın, ayrımcılığın, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının üretilmesine ze-
min hazırladığı ve toplumda örtük ya da açık bir biçimde var olan ön yargıların tekrar 
nüksetmesine neden olduğu anlaşılmaktadır.
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Kullanılan Mit: Koronavirüs, ticari bir anlaşmadır. 

Görsel 13

Tablo 13.1. Gösterge Analizi

Gösterge Türü Gösterge Gösteren Gösterilen
Görüntüsel Yer Cami İbadet mekânı 
Görüntüsel İnsan İnsan figürü Müslüman bireyler
Görüntüsel Sembol Virüs Koronavirüs

Görsel 13. Anlatı Çözümlemesi

Düz/Temel Anlam: Karikatürde virüs taşıyan ve taşımayan bireyler birlikte ibadet 
mekânına girmekte, buradan çıkanların hepsi virüs şekline dönüşmektedir. 

Yan Anlam: Görsel, Tebliğ Cemaati mensuplarının toplu olarak toplantı ve ibadet 
gerçekleştirmeleri sonucunda, Kovid-19’un Müslüman bireylerce yayıldığını iddia et-
mektedir. İslam dininin belirleyici ögeleri, nesneleri ve mekânları, çoğu zaman İslam 
karşıtları tarafından “nefret” söylemi üretmek için kullanılmaktadır. Müslüman birey-
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lere yönelik kalıtsal özellikler ve deri rengi gibi geleneksel ırkçı söylemden farklı bir 
tutumla tezahür eden bu bakış açısı; giyim kuşam tarzını, kamusal alanda İslami kim-
liklerin görünürlüklerini, sahip olunan norm ve değerleri referans almaktadır (Hıdır, 
2019: 28). Özellikle camilerin açık kaldığı ve Kovid-19’un bu nedenle yayıldığına dair 
bir anlatının öne sürüldüğü bir dizi sosyal medya gönderisinde ibadet mekânlarının 
nefret sembolü olarak kullanılmakta olduğu ve böylelikle Müslümanların “ötekileşti-
rilmekte” olduğu görülmektedir (Awan & Khan-Williams, 2020: 3-7).

Kullanılan Mit: Camiler, virüs mekânı, Müslümanlar ise virüsün yayıcılarıdır.  

Görsel 14

Tablo 14.1. Gösterge Analizi

Gösterge Türü Gösterge Gösteren Gösterilen
Görüntüsel İnsan İnsan figürü Müslüman birey 
Görüntüsel Sembol Baloncuk Virüs parçacığı
Görüntüsel Nesne Şişe Kovid-19 taşıma aracı
Görüntüsel Sembol Ay ve yıldız Bayrak
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Görsel 14. Anlatı Çözümlemesi

Düz/Temel Anlam: Karikatürde bir elinde şişe, diğer elinde bayrak bulunduran 
erkek bir birey resmedilmiştir. Elindeki bayrağa üflemekte ve bayrağın içinden balon-
cuk şeklinde virüs parçacıkları çıkmaktadır. 

Yan Anlam: Görselde, Tebliğ Cemaati üyesinin kabarcıklar üfleyerek etrafa ko-
ronavirüsü yaydığı resmedilmiştir. Müslüman bireyin elindeki şişede “Korona Cihad” 
yazmaktadır.  Yayılan kabarcıklar, öfkeli Müslümanlara benzeyen Kovid-19 parçacıkla-
rıdır. Müslüman erkeğin balonları uçurmak için kullandığı enstrüman Pakistan Bayrağı 
şeklinde çizilmiştir (Kleuskens, 2020: 41; Coronajihad, 2020: 29). Koronavirüs ile Müs-
lümanların ilişkilendirilmesi, virüsün üretiminden dağıtımına kadar her aşamasından 
Müslümanların sorumlu tutulması, İslam ve Müslüman dünyasının dindar kimlikleri 
nedeniyle yoğun bir aşağılanmaya maruz kalmasına sebebiyet vermiş durumdadır.  

Kullanılan Mit: Müslümanlar, virüsün süper yayıcılarıdır.

Görsel 15

Tablo 15.1. Gösterge Analizi

Gösterge Türü Gösterge Gösteren Gösterilen
Görüntüsel İnsan İnsan figürü Müslüman bireyler 
Görüntüsel Nesne Minare İbadet mekânı
Görüntüsel Yazı Hintçe yazılar Tükürmek



Kovid-19 Pandemi Sürecinde Twitter’da Dolaşıma Giren
İslamofobik Karikatürlerin Göstergebilimsel Analizi

628

Görsel 15. Anlatı Çözümlemesi

Düz/Temel Anlam: Karikatürün arka planında ay ve bulutlar yer almaktadır. Gece 
vakitlerinde iki erkek bireyin, sırt sırta konumlanarak yüksek bir yerden aşağı doğru 
çevrelerine tükürdükleri görülmektedir. 

Yan Anlam: Görselde, Müslümanların koronavirüsü bilinçli olarak yaydıkları vur-
gulanmaktadır. Minare olduğu anlaşılan yüksek bir yerden tüküren sarıklı ve takkeli 
Müslüman bireylerin resmedilmesi, İslam dininin aşağılanması amacını da taşımak-
tadır. Yalan haber ve nefret söylemlerinde, dindar toplulukların yaşayış biçimleri, dini 
kimlikleri veya ibadet mekânları sıklıkla kullanılmaktadır. Bu görselde de cami ve mi-
nareler hedef alınmış ve “Kovid-19’u yaymanın merkez üsleri” olarak gösterilmiştir 
(Awan & Khan-Williams, 2020: 12). Karikatürde gece vaktinin tercih edilmesinin nede-
ni ise gündüz süregelen gündelik hayatın aktif yapısına karşın gecenin durağanlığının 
suç işlemeye daha elverişli olmasıdır.

Kullanılan Mit: İbadet mekânları ile Müslümanlar, bilinçli bir şekilde virüsü yay-
maktadır.

Sonuç 

İslam dininin ve Müslümanların Kovid-19 ile ilişkilendirildiği karikatürlerin bir 
kısmında, Müslümanların “terörist” olarak etiketlendiği tespit edilmiştir. Buna göre 
koronavirüs, Müslümanlar tarafından kullanılan bir cihad aracıdır. Salgın da bir nevi 
biyoterörizm ya da biyocihattır. Müslüman insan figürlerinin, söz konusu karikatürler-
de yobaz, gerici, barbar, şiddet yanlısı, sinirli, kin/nefret dolu, tehlikeli vs. kişiler olarak 
gösterildiği, yeri geldiğinde ise alay edilen, küçümsenen, aşağılanan kişiler olarak da 
tasvir edildiği saptanmıştır. 

Karikatürlerin bir kısmında ise Müslümanların virüsün “süper yayıcıları” olarak 
etiketlenmekte olduğu saptanmıştır. Salgın ile mücadeleye ket vuran/engelleyen aynı 
zamanda bilinçli bir şekilde koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslüman bireylerin 
böylelikle ötekileştirildiği belirlenmiştir. Müslüman öznenin “öteki” olarak kurgulan-
masına ve Müslümanlara karşı olumsuz, dışlayıcı ve provoke edici söylemlerin üretil-
mesine imkân veren bu paylaşımlar, toplumsal yaşamda var olan ayrımcılık, ırkçılık ve 
yabancı düşmanlığı gibi şeylerin de tetiklemesine sebebiyet verebilmektedir. Bu kari-
katürlerde bilinçli bir şekilde, İslam dinine özgü ögelere, nesnelere ve mekânlara da 
yer verilmekte olduğu görülmektedir. Böylelikle İslam dininin itibarsızlaştırılmasının 
hedeflenmiş olduğu düşünülmektedir. 
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Roy (2020)’un ifade ettiği üzere “pandemi bir portal” yani bir kapı, bir dünyadan 
başka bir dünyaya geçiş olarak değerlendirilebilir. Ancak bu yeni düzenin ne getirece-
ğini ya da ne götüreceğini şimdiden kestirebilmek zor görünmekle birlikte bu zamana 
kadar tecrübe edilen hususlar çerçevesinde değerlendirildiğinde, iç açıcı gelişmelerin 
yaşanmadığı açıkça belirtilebilir. Öyle ki yoksulluğun derinleştiği, eşitsizliklerin kök 
saldığı, yeni sosyal ve fiziki mesafelerin inşa edilmekte olduğu bir toplumsal düzenden, 
bu düzen içinde var olmaya çalışan öteki(ler)den, damgalama, ayrımcılık, ırkçılık ve 
yabancı düşmanlığı gibi öteki(leri) anlama ilişkisinden dışlama ilişkisine doğru radikal 
bir dönüşümden söz ediliyor olması, durumun ciddiyetini tüm yönleriyle gözler önüne 
sermektedir. İslam karşıtlığının Kovid-19 ile ilişkilendirilerek kitlelere sunulması üs-
telik bunun sözde “mizah” çerçevesinde yapılıyor olması da özellikle azınlık oldukları 
toplumlarda Müslümanlara yönelik nefret duygusunun yoğunlaşmasına ve toplumsal 
hafızada açık veya örtük bir biçimde var olan ön yargıların tekrardan gün yüzüne çık-
masına imkân vermekte olduğu gözlenmektedir. Twitter mecrasında dolaşıma giren, 
bu çalışma kapsamında ele alınan 15 karikatür de böyle bir nefret dalgasının oluşma-
sına sebebiyet vermektedir. Üstelik yeni/sosyal medyanın gücü söz konusu içeriklerin, 
haberlerin, görsellerin hızlı bir şekilde dolaşıma girmesine ve geniş kitlelere sunulabil-
mesine olanak sağladığı için bunun geri dönüşü ya da düzeltilebilme imkânı da olma-
maktadır. Son olarak akademik alan yazında, Batı toplumlarınca üretildiği düşünülen 
ve esas itibariyle Batı merkezli tartışılan İslam karşıtlığının ve Müslümanlara yönelik 
nefretin aslında Doğu toplumlarında da üretilebildiği belirlenmiştir.
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Sosyal Paylaşım Ağları ve İslamofobi: Twitter’da Yer Alan 
İslamofobik Karikatürlerin Göstergebilimsel Analizi

Mehmet Sena KÖSEDAĞ1 / Sefer KALAMAN2

1. Giriş

İnsanların iletişim kurmak için kullandıkları diller, sağır - dilsiz alfabesi, görüntü-
ler, davranışlar, jest ve mimikler, trafik işaretleri, bir müzik yapıtı, bir tablo, bir sinema 
filmi, reklam afişi, yazınsal yapıtlar, bir ülkedeki ulaşım yollarının yapısı, bir mimarlık 
düzenlemesi kısacası bildirişim amacı taşısın ya da taşımasın her anlamlı bütün, çeşit-
li birimlerden oluşan bir dizgedir. Gerçekleşme düzlemleri değişik olan bu dizgelerin 
birimleri, genel olarak gösterge olarak adlandırılmaktadır. Bu anlamlı bütünleri diğer 
bir deyişle gösterge dizgelerini betimlemek, göstergelerin birbirleriyle kurdukları ba-
ğıntıları saptamak, anlamların biçimlerini bulmak, göstergeleri ve gösterge dizgeleri-
ni sınıflandırmak, insanla insan ve insanla doğa arasındaki etkileşimi açıklamak, bu 
amaçla da bilimkuramsal (epistemolojik), yöntembilimsel (metodolojik) ve betimsel 
(deskriptif) açıdan tümükapsayıcı, tutarlı ve yalın bir kuram oluşturmak gibi birbirin-
den farklı birçok araştırma, göstergebilimin alanına girmektedir (Rifat, 1998, s. 111). 
Öyle ki göstergebilim, edebiyat, mimari, fotoğraf, sinema, gazete, internet ve daha bir-
çok alanda göstergelerin sahip olduğu anlamları tespit ederek anlam ilişkilerini ortaya 
çıkarmak ve analiz etmek için kullanılmaktadır.

Göstergebilimi bu alanlar içerisinden özellikle iletişim alanı açısından değerlen-
dirmek gerekirse, açıklanması ve teşhir edilmesi istenen bir düşünceyi, duyguyu veya 
cismi, bir iletişim aracı (yazı, dil, simgesel anlam taşıyacak bir nesne, fotoğraf karesi 
vb.) kullanarak, diğer kişi veya kişilere aktarma sürecini yorumlama ve anlamlandır-
ma olarak tanımlamak mümkündür (Güneş, 2012, s. 35). Birçok unsuru bünyesinde 
barındıran göstergebilimin sahip olduğu bu yapının temel unsurunu ise gösterge oluş-
turmaktadır.
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Kendi dışında bir şeyi temsil eden ve dolayısıyla bu temsil ettiği şeyin yerini alabi-
lecek nitelikte olan her çeşit biçim, nesne, olgu, vb. gösterge olarak adlandırılmaktadır. 
Bu nedenle sözcükler, simgeler, işaretler, vb. gösterge olarak kabul edilmektedir (Rifat, 
1998, s. 113). Göstergenin işlevi ise bir iletişim doğrultusunda ikinci bir imgeyi can-
landırmaktır (Çağlar, 2012, s. 31). Göstergeler göstergebilimin konusu değil, zorunlu 
kalkış noktaları olmaktadır. Bununla birlikte göstergebilim yalnız dilsel göstergeleri 
değil, ilksel olarak olası tüm göstergeleri incelemektedir (Kıran, 2010, s. 4).

Ancak bazı araştırmacılar doğal dilleri (Türkçe, Fransızca, İngilizce) araştırma 
konusu yapan dilbilimi göstergebilimin araştırma alanına katarken (bu durumda bir 
dilsel göstergebilimden söz edilir), bazıları da göstergebilimi yalnızca dil dışı göster-
geleri inceleyen bir bilim dalı olarak kabul etmektedir. Bunun yanında salt bilinçli ya 
da amaçlı bildirişim olgularını göstergebilim çerçevesinde ele alanlar bulunduğu gibi, 
her türden anlamlama edimini -istençli bir bildirişim olgusunu içermese de- gösterge-
bilimsel incelemeye katan araştırmacılar da bulunmaktadır. Toplumlarda kullanımda 
olan göstergelerin incelenmesi uzun süre dil incelemesiyle karıştırılmıştır ve göster-
geler, ya dil felsefesi ya da diller konusunda genel bir kuram bağlamında ele alınmıştır. 
XIX. yüzyılın sonunda göstergelerin genel bir bilimi olarak tasarlanan -bazen dilbilim-
sel olmayan göstergelerle sınırlandırılan- göstergebilim, Avrupa ve Amerika’da eşsü-
remli olarak ortaya çıkmıştır (Aktulum, 2004, s. 2).

Aslı itibariyle, göstergebilim, 19. ve 20. yüzyılda, İsviçreli dilbilimci Ferdinand de 
Saussure ve Amerikalı mantıkçı Charles Sanders Peirce’ın yapmış olduğu çalışmalar sa-
yesinde tüm dünyada bilinmeye başlanmıştır. Sonrasında ise göstergebilimin kurucu-
ları olarak adlandırılan bu iki dilbilimcinin ortaya attığı göstergelerin anlamlandırma 
ve yorumlanma biçimleri, Fransız dilbilimci Roland Barthes tarafından geliştirilmiştir. 
Barthes, yapmış olduğu çalışmalarla göstergebilimdeki dizgelerin daha kolay ve anla-
şılır şekilde yorumlanmasını sağlamıştır (Çakı, 2018, s. 82; Güneş, 2012, s. 32). Böylece 
Barthes’ın ve Paris Göstergebilim Okulunun çabalarıyla göstergebilimin etkileşim alanı 
geniş bir yelpazeye yayılmıştır (Sivas, 2012, s. 536).

Göstergebilimciler, göstergeyi gösteren ve gösterilen arasındaki ilişkiye dayalı ola-
rak belirlemişlerdir. Gösteren, bir düşünceyi ya da anlamı dile getirmede kullanılan 
sözcük ya da sözcüklerdir. Saussure’e göre, bir göstergenin fiziksel biçimi, bir sözcüğün 
sesli veya yazılı hali; bir fotoğrafın görünümü olmaktadır. Göstereni, temsil etme yete-
neği olan bir kavram olarak düşünmek gerekmektedir. Gösterilen, bir konuşmacının 
aklında olan ve özgül bir sözcüğü ya da deyişi kullanırken iletmek istediği anlam ya da 
düşüncedir. Saussure’e göre, göstergeyi oluşturan kavram ikilisinden biridir ve göster-
genin gönderme yaptığı zihinsel kavramı ifade etmektedir. Gösterilen, gösterenin anla-
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tabildiği kadarıyla algılanabilir (Güneş, 2012, s. 34-35). Diğer bir ifadeyle, göstergenin 
iki unsurundan biri olan gösteren, göstergenin fiziksel, maddi boyutunu temsil eder-
ken, gösterilen ise göstergenin kavramsal, zihinsel boyutunu temsil etmektedir (Kala-
man ve Bat, 2014, s. 129). Gösteren ve gösterilen ikilisinin yanında anlam örüntülerini 
açıklamak için kullanılan diğer bir ikili de düzanlam ve yananlam olmaktadır.

Düzanlam ve yananlam kavramları, göstergenin iki değişik değeri olarak ortaya 
konulmaktadır. Herhangi bir sözce ilk anlamının dışında (düzanlam), daha başka an-
lamlar da (yananlam) taşıyabilmektedir. Sözgelimi, bir konuşucunun sözleri, belli bir 
anlam taşırken (düzanlam), konuşma biçimi de hangi yöreden olduğunu (yananlam) 
gösterebilmektedir (Rifat, 1998, s. 123).

Sahip olduğu bu özellikler dolayısıyla göstergebilim oldukça geniş açılımlara sahip 
ve pek çok bilim dalını kapsamakta ya da pek çok bilim dalının araştırma kapsamına 
girmektedir. Öyle ki, günümüzde şirket ve markalar kendi ürünlerini diğerlerinden bir 
adım öne çıkarmak, akılda kalıcılıklarını artırmak ve satın alma isteğini harekete ge-
çirmek için göstergelerin gücünden yararlanmaktadırlar (Çağlar, 2012, s. 31). Böylesi-
ne çok ve çeşitli bilim dalını belli bir çerçevede ilişkilendiren göstergebilim disiplinler 
arası bir alan olan iletişim bilimlerine de önemli katkılar sağlamakta ve birçok iletişim 
araştırmacısı, bu alanda yapılan araştırma ve çözümlemelerde göstergebilimden ya-
rarlanmaktadır (Güneş, 2012, s. 32).

Çünkü iletişim alanı ve özellikle iletişim araçları/ortamları bireyin toplumsal-
laşma sürecinde büyük etkileri olan bir kanal konumundadır. Gelişen teknoloji ve 
teknolojik ürünler ile medya, mesajlarını gün içinde milyonlarca insana ulaştırabil-
mekte ve bireyleri yolladıkları mesajlar ile adeta bir bombardımana tutmaktadır. Bi-
reyler de sürekli maruz kaldıkları bu mesaj bombardımanından ne kadar görmezden 
gelmeye çalışsalar da etkilenmektedirler. Medyanın ilettiği bu mesajların, toplumda 
var olan kültürel değer ve öğeleri içerdiği ve bunları metin ve görseller aracılığı ile 
sık sık bireylere aktardığı söylenebilmektedir. Bu bağlamda bireyler toplumsallaşma 
süreçlerinde ailelerinden ve arkadaş gruplarından gördükleri toplumsal değerleri, 
rolleri, normları vb. kültürel öğeleri medya mesajlarına maruz kalarak da öğrenebil-
mektedirler (Kalaman ve Bat, 2014, s. 135). İster geleneksel medya isterse de yeni 
medya aracılığıyla olsun, üretilen bu mesajlar birçok farklı amaca hizmet etmektedir. 
Televizyon reklamında yer alan ileti ile tüketimin artması, bir sinema filminde bulu-
nan görsel ile etkileyiciliği sağlayarak sinema filminin izleyicisinin arttırılması ya da 
gazete veya bir dergide yer alan semboller ve yazılarla siyasi bir figüre ya da partiye 
sempatizan kazandırılması amaçlanabildiği gibi sosyal medyada bir dine yönelik ba-
riz ya da gizli iletiler tasarlanıp paylaşılarak da o dinin ve o dine mensup kişilerin/
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toplumların/ülkelerin kötülenmesi ve nefret duyulması amaçlanabilmektedir. Bu 
noktada özellikle İslamofobi, diğer dinlere nazaran Avrupa ülkeleri ve Amerika başta 
olmak üzere birçok ülkedeki güç odakları ve manipülatif insanlar tarafından medya 
aracılığı ile daha fazla gerçekleştirilmektedir.

Korku ya da patolojik korku anlamına gelen ‘fobi’ (phobia) kavramının yalın kulla-
nımdaki bu anlamının yanında, farklı bir kavramla birleşik kelime olarak kullanıldığın-
da o şeyden nefret etme, kin ve düşmanlık duyguları besleme gibi anlamları ön plana 
çıkmaktadır. Dolayısıyla İslamofobi kavramı İslam ve Müslüman korkusundan ziyade 
İslam ve Müslümanlara karşı nefret ve düşmanlık besleme duygularını ifade etmekte-
dir (Güz vd., 2020, s. 12). İslamofobi tıpkı diğer nefret ve korku unsurlarında olduğu 
gibi şiddetle iç içe olmaktadır (Mencet, 2018, s. 191). 

İslamofobi’nin küresel anlamda öne çıkmasında hiç kuşkusuz medya ve bilişim 
teknolojilerinin başat bir rolü vardır. İnternet ve çeşitli bilgisayar/mobil oyunlar da 
dâhil olmak üzere, basılı araçlardan görsel-işitsel medyaya kadar tüm mecralarda İs-
lam ve Müslümanlar aleyhinde kara propaganda çalışmalarına rastlamak mümkündür. 
Diğer bir deyişle medya, İslamofobi’yi yaratanların amacı olan İslam’ı ve Müslümanları 
terörizm, şiddet ve çeşitli temel hak ihlalleriyle özdeşleştirme, bunları yayma ve sürek-
li görünür kılma amaçlarının aracı olmaktadır. Bu amaçla, önce provokatif faaliyetler, 
bunun etkili olmadığı zamanlarda da suni eylemler düzenlenebilmektedir. Kutsal de-
ğerlere saldırmak suretiyle yapılan provokasyonlarla tetiklenen şiddet İslam’la özdeş-
leştirilerek amaca ulaşılmış olmaktadır. Medya yoluyla küresel ölçekte Müslümanların, 
terörist, barbar, insan hak ve özgürlüklerine saygısız oldukları imajı yaratılmaya çalı-
şılmaktadır (Güz vd. 2020, s. 12-16).

Özelde Müslümanlar genelde ise tüm İslam âlemi (ülkeler ve toplumlar da dâhil 
olmak üzere) için yaratılan bu olumsuz imaj, stereotipleri ve oryantalizmi de yanına 
alarak hayatın görünür birçok noktasında güç odakları ya da manipülatif insanlar tara-
fından oluşturulmaktadır. Bu İslamofobik eylemler, siyasetçiler tarafından siyasi çıkar 
sağlamak, marjinal gruplar tarafından toplumu etkilemek, güç odakları tarafından sa-
vaşı meşrulaştırmak ve bazı firmalar tarafından daha fazla gelir elde etmek için ger-
çekleştirilmektedir. Söz konusu İslamofobik eylemler ise en çok medya aracılığıyla ha-
yata geçirilmektedir. Çekilen bir sinema filminde, bir televizyon dizisinde, bir tartışma 
programında, bir gazete haberinde ya da mizahı da kullanarak bir sosyal medyadaki 
videoda İslamofobik unsurlara yer verilebilmektedir. Bunların içerisinde en dikkat çe-
kenlerden bir tanesi de kuşkusuz mizah ya da eleştirel komedi unsurunu da arkasına 
alarak yapılan İslamofobik karikatürlerdir.
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Çünkü karikatür, içeriğinde mevcut olan zengin anlam katmanları aracılığıyla 
mesaj üretme veya var olan mesajları yeniden işleme hususunda belirli ayrıcalıklara 
sahip olmaktadır. En temelde karikatür, görsel bir düzleminin bulunması sayesin-
de, onlarca cümle ile ancak ifade edilebilecek bir yargıyı sadece bir sembol, simge 
ve mimik yoluyla içerimleyebilmektedir (Mutlu, 2019, s. 310). Karikatür temelde in-
sanların en belirgin özelliklerini öne çıkararak, ya da bu özelliklerini abartılı şekilde 
sunarak gülmeyi ve düşündürmeyi, özellikle de eleştirmeyi kendisine amaç edinen, 
bunu da çizgilere hayat vererek gerçekleştiren bir sanat dalı olmaktadır. Karikatür 
insan zihnindeki imgeleri tepetaklak etmekte, onu şaşırtmakta ve düşündürtmekte-
dir (Bayram, 2009, s. 109).

Karikatürler bir toplumun görsel belleğidir. Belirli bir tarih aralığında yayımlanan 
karikatürleri inceleyerek o ülkenin tarihi, toplumsal ve siyasal olguların serüveni, kül-
türel değişimi, ülkenin gündemini belirleyen konuların yapısı gibi birçok konunun izini 
sürmek mümkündür (Akıner ve Mencet, 2016, s. 190).

Aslı itibariyle doğru kullanıldığında büyük yararları olan, ancak yanlış kullanıldı-
ğında toplumda ciddi yaralar açabilen karikatürler, manipülasyonun kolaylıkla yapı-
labildiği bir mecradır. İslamofobi bağlamında incelendiğinde; günümüz medyasında 
(özellikle Batı medyasında), doğrudan ya da dolaylı olarak, İslam ve Müslümanların 
olumsuz olarak ele alındığı sayısız karikatüre rastlamak mümkündür. Bu İslamofobik 
karikatürler, kimi zaman olumsuz göndermelerle gizli bir şekilde, kimi zaman ise açık 
ve net bir şekilde tasarlanabilmektedir. İslamofobik mesajlar incelendiğinde, medya 
insanlara İslamiyet’in şiddet dini olduğu, kılıçla, zorla benimsetilmeye çalışıldığı, Müs-
lümanların gerici, barbar, terörist, istismarcı bir yapısının olduğu, Müslüman göçmen-
lerin sürekli olaylara karıştığı, Batının yaşam standartlarını tehdit ettiği, değerlerinden 
uzaklaştırdığı, refah seviyesini düşürdüğü, bu sebeplerle korkulması, dışlanması gere-
ken bir yapısının olduğu mesajlarını sistematik bir şekilde ve sürekli olarak vermekte-
dir (Koçer ve Yazıcı, 2018, s. 192).

Söz konusu bu karikatürler eski dönemlerde sadece gazete, dergi, televizyon gibi 
geleneksel medya ortamlarında yayınlanmakta ve sınırlı bir hedef kitleye ulaşabilmek-
te iken artık yeni medya sayesinde yüz milyonlarca kişiye ulaşabilmektedir. Etki ve yay-
gınlık düzeyi dikkate alındığında yeni medya ortamları, özellikle de sosyal paylaşım 
ağları İslamofobinin yaratılması ve yayılması noktasında öne çıkmaktadır.

Bu doğrultuda çalışmada, İslamofobik karikatürlerin tespit edilmesi için sosyal 
paylaşım ağlarının en popülerinden biri olan Twitter tercih edilmiştir. Twitter’daki İs-
lamofobik karikatürlerin analiz edilmesinde ise göstergebilimsel analiz yönteminden 
yararlanılmıştır. Özellikle kitle iletişim araçları içerisinde yer alan sinema filmlerinde, 
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televizyon programlarında, haberlerde ve internet mecrasında yoğun şekilde yer alan 
İslamofobi, bir mizah öğesi olarak kullanılan karikatürlerde de kullanılmaktadır. Söz 
konusu bu İslamofobik karikatürler ise en sık kullanılan ortamlardan biri olan Twit-
ter’da da yer almakta ve tüm dünyadaki internet kullanıcılarına ulaştırılmaktadır. Bu 
durum ise diğer birçok kitle iletişim aracı/ortamı vesilesiyle oluşturulan İslamofobinin 
karikatürler aracılığıyla da gerçekleştirilmesine topyekûn bir dine ve bu dine mensup 
insanlara/toplumlara nefret duyulmasına hizmet etmektedir.

2. Metodoloji

2.1. Amaç, Yöntem, Evren ve Örneklem

Araştırmanın amacı, İslamofobinin karikatürler aracılığıyla sosyal paylaşım ağla-
rında nasıl oluşturulduğunu ve hangi kodların öne çıkarıldığını ortaya çıkarmaktır. Ça-
lışma kapsamında ele alınan karikatürlerin incelenmesi için nitel araştırma yöntemle-
rinden biri olan göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 
2020 yılında Twitter’da paylaşılan İslamofobik karikatürler oluştururken, örneklemi 
ise, analiz için seçilen 8 karikatür teşkil etmektedir.

2.2. Veri Toplama Araçları ve Analiz

Çalışmada, İslamofobik karikatürleri elde etmek için Twitter’da ‘Islamophobia’, 
‘Caricature’, ‘Cartoon’, ‘Islam’, ‘Muslim’, “İslomofobi”, ‘İslam’ ‘Müslüman’ ve ‘Karikatür’ 
anahtar kelimeleri kullanılarak arama yapılmıştır. Twitter’in popüler algoritmasına 
göre, elde edilen karikatürler içerisinden en başta gösterilen 8 karikatür ise gösterge-
bilimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmada, göstergebilimsel analiz yöntemin-
de gösteren-gösterilen ayrımı kullanılarak, karikatürlerin ilk olarak görüntüsel anlatı-
mı ardından da gösterge çözümlemesi yapılmıştır.

2.3. Bulgular

Twitter, 21 Mayıs 2006 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan ve dünya 
çapında 340 milyonu, Türkiye’de ise 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan bir sosyal medya 
platformudur. Kendisini “ İnsanların sağlıklı dijital alışkanlıkları ve çevrim içi güvenli-
ği anlamalarına yardımcı oluyoruz. Zorbalık, taciz ve nefret söylemi gibi sorunları ele 
alan kuruluşları destekliyoruz. İfade özgürlüğünü teşvik ederek ve sivil özgürlükleri 
savunarak tüm sesleri savunan ve saygı duyan girişimleri destekliyoruz. Tüm insanlar 
için eşitliği ve evrensel kabulü destekliyoruz ve yetenek dünyanın her yerinde bulunsa 
da fırsatın olmadığını kabul ediyoruz.” değerleriyle bağdaştıran Twitter’ın, İslam Kül-
türü ve Müslüman topluluklar söz konusu olduğunda, açıkladığı bu değerlere bağlılığı 
tartışma konusu olmaktadır. Çalışma kapsamında yapılan incelemede, ‘Islamophobia’, 
‘Caricature’, ‘Cartoon’, ‘Islam’, ‘Muslim’, “İslomofobi”, ‘İslam’ ‘Müslüman’ ve ‘Karikatür’ 
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anahtar kelimeleri kullanılarak yapılan aramalarda, Twitter’ın popüler algoritmasına 
göre arama sonuçlarının en üstünde yer alan 8 karikatür, göstergebilimsel teknikler-
den yararlanılarak çözümlenmiş ve bu içeriklerin biri hariç 7’sinde İslamofobik unsur-
lar olduğu tespit edilmiştir. 

Resim 1

İslam’ı ve Müslümanları düşman ve savaş barındıran öğeler çerçevesinde işle-
yen bu karikatürde Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cum-
hurbaşkanı Emmanuel Macron, Müslümanlığı benimsemiş, farklı etnik kökenlere ait 
olduğu anlaşılan ve Erdoğan’ın arkasında konumlandırılmış dört kişiden meydana 
gelen grup, dünya ve üzerine oturtulmuş Eyfel kulesi gösteren şeklinde belirmekte-
dir. Erdoğan’ın sol elinde Kur’an-ı Kerim sağ elinde balta ve arkasında yer alan karak-
terlerin elindeki mızraklar ile Erdoğan’ın ve diğer kişilerin üzerinde ilkel dönemleri 
andıran giysiler gösteren unsurlar içerisindedir. Aynı zamanda Erdoğan’ın giysisinin 
ön yüzünde Türk bayrağı ve diğer grubun kıyafetlerinin orta/alt kısmında Arapça 
görünen yazılar ve hemen karşılarında Macron’un takım elbiseli hali ile sol kolunda 
Fransa bayrağını simgeleyen pazu bandı da gösterendir. Bununla birlikte Erdoğan’ın, 
öfkelenmiş, sinirli ve agresif bir yüz ifadesiyle sunulması Macron’un ise kararlı ve 
kendinden emin lider profili çizilerek resmedilmesi gösteren olarak saptanmaktadır. 
Diğer gruptaki kişilerin yüz tasvirleri değişik duygu durumlarını temsil etmektedir. 
Şöyle ki karakterin kimisi gülümseyen, kimisi şaşkın kimisi de kızgınlık hisleriyle 
nitelendirilmektedir. 
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Karikatürde Müslümanların, geri kalmış, barbar ve saldırgan (mızrak, balta) bir 
görünümle işlenmesi ve bu durumun özelikle İslam’ın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim ile 
ilişkilendirilerek sergilenmesi gösterilen öğeleri simgelemektedir. Aynı zamanda Türk 
lider Erdoğan’ın diğer Müslüman milletleri de yanında toplayarak savaşı andırır bir 
vaziyette yansıtılması dünya için bir tehdit olarak algılanırken karşısında yer alan Mac-
ron’un ise bu tehdidi savuşturmak için kendini siper eden modern bir Fransız yönetici 
şeklinde betimlenmesi de gösterilendir. Erdoğan’ın ve arkasında bulunan insanların 
yüz ifadelerinden Müslümanların ne yapacağı belli olmayan, olumsuz bir çerçevede 
sunulması, tehlikeli ve felaket getiren bireylere atıfta bulunulması ile açıklanmaktadır. 
Burada gösterilen, İslam ve Müslümanların ‘kötü’ Batı toplumlarının (özellikle Avru-
pa’nın) ‘iyi’ ile karakterize edilmesidir.

İslam ile Batı ülkeleri arasında iki kutuplu dünya sisteminin kurgulandığı kari-
katürde İslamofobik unsurların varlığı ideolojik arka planın Müslüman toplumların 
dünyanın selameti açısından her platformda engellenmesi şartıyla mümkün olacağı 
yönündedir. Ben ve öteki görünümünün verilmesi medeniyetin Batı ile özdeşleştiği 
Müslüman ülkelerin ise hem gelişmişlik açısından hem de zihniyet olarak geri kaldığı 
izlenimi yansıtması bağlamında işlenmektedir. Sözü edilen durumlar yan anlam şeklin-
de öne çıkmaktadır.  Bu açıdan sözü edilen karikatür, aşağıladığı Müslümanları, teröriz-
min kaynağı olduğu algısıyla dünya için tehlike arz eden bir konumda betimlemektedir.

Resim 2
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İslam’ı, Müslümanların ibadethaneleri üzerinden korkunç bir şekilde betimleyen 
bu karikatürde gece karanlığındaki ay (hilal), cami ve caminin aydan yansıyan gölgesi 
ile kilise gösterendir. Cami, dört minareden oluşmakta ve caminin kümbet bölümü ile 
minarelerin ‘alem’ adı verilen hilal görünümlü uç kısımları gösteren olarak belirtilmek-
tedir.   Aynı zamanda gölge içerisinde orta da yuvarlak beyaz zemin üzerinde siyah ve 
zeminin altında Arapça sözcükler beyaz renkte gösteren şeklinde dikkat çekmektedir. 

İslam’ın sembolik çerçevede canavar olarak sunulması ve Hristiyan dünyası için 
tehlikeli bir tutumdan beslenilmesi gösterilen öğeleri ifade etmektedir. Aynı zamanda 
caminin gölgesinin yaratığa benzeyen görünümle resmedilmesi sonucu İslam’ın vahşi 
ve dehşet saçan bir din siluetine bürünmesi de gösterilendir. Camiye nazaran daha kü-
çük ölçekte tasarlanan kilisenin, caminin tehdit unsuru saçmasına karşılık savunmasız 
bir konumda olması durumu da gösterilen ile açıklanmaktadır.

Karikatürde çağrışımsal anlam bütünleri çerçevesinde İslam’ın hem ibadethanesi 
hem de Müslüman dünyasının simgelerinden hilalin kullanılması dini değerler vasıta-
sıyla korku verilmesi düşüncesini zihinlerde canlandırmaktadır. Korktuğu imajı uyan-
dırılan hedef kitle ise Hristiyan toplumlarıdır. Bununla birlikte İslamofobik unsurlar 
kontrast renkler bağlamında teşhir edilerek algı oyunlarına başvurulduğu görülmekte-
dir. Dile getirilen bu kanıtlar, yan anlam olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda karikatür, 
İslam dinini diğer dinler için tehlike yaratan bir merkezde konumlandırmakta ve oluş-
turduğu tehlikeli din imgeleriyle İslamofobik öğeler içermektedir. 

Resim 3
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Self-İslamofobik öğeler kullanılarak tasarlanmış karikatürde İstanbul ilinin bir 
bölümü haritalandırılmış şekilde yansıtılmaktadır. Haritada kara parçası üzerinde ye-
şil cübbeli, başlarında sarık, ellerinde tesbih bulunan, sakallı ve ayaklarında takunyalı 
(nalın) tarikat/cemaat üyesi/lideri olduğu anlaşılan 4 kişi gösteren şeklinde öne çık-
maktadır. Aynı zamanda kara parçasının alt bölümü tercih edilen mavi/lacivert renk-
ten dolayı deniz görünümündedir. Toprak tabakasının uç sınırında şaşkın ve düşecek-
miş algısıyla endişeli bir yüz hali ile resmedilen dört çocuk gösterendir.         

Kişisel hayatlarında giyimleri ve tercih ettikleri aksesuarlar nedeniyle vurdum-
duymaz bir anlayışla sergilenen cemaat/tarikat liderleri/üyelerinin görünümlerinden 
yola çıkılarak, Müslümanların tamamının zan altında bırakılması ve suçlanması göste-
rilen unsurlara örnektir. Bununla birlikte çocuklar göz ardı edilerek kendi kaderlerine 
razı olmaları durumu da gösterilen bir çerçevede belirtilmektedir. 

Müslümanlıkla özdeşleşen simgeler kullanmaları dolayısıyla ötekileştirilen cema-
at/tarikat liderleri/üyelerinin Türkiye nazarında tehdit barındıran bir izlenimle sunul-
ması dini kıyafetler giymeyi tercih eden Müslüman kişilerden her şeyin beklenmesi 
sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca tarikat/cemaat yurtlarına verilen çocukların 
tehlikeli bir ortamda bulunmaları (denize düşme ve bu duruma kayıtsız kalınması) me-
taforuyla İslam karşıtı düşünceler zihinlerde yer edinmektedir. Bu yaklaşımdan hare-
ketle yananlamsal boyut belirmektedir. Dolayısıyla söz konusu paylaşımla, Müslüman-
lar düşüncesiz, çocuklar için bile tehlikeli ve korkutucu bir boyutta yansıtılmaktadır.

Resim 4
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Türk-İslam kültürünün Batı dünyası için tehdit oluşturduğu algısından hareket 
edilen ve abartı unsurlarını içeren bu karikatürde, elinde bazuka ile Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, sağında eşi Emine Erdoğan ve arka fonda yedi minareli, merkez 
ve köşelerde kubbe kullanılarak tasarlanan cami ile diğerlerinden farklı olarak Erdo-
ğan’ın baş kısmının arkasında yer alan minarenin ilk şerefesinden sonra gövde şeklin-
de tanımlanan bölümde dalgalanan Türk bayrağı gösterendir. Erdoğan çiftinin, sinirli 
ve asık suratlı bir yüz ifadesi ile yansıtılması da gösteren öğeler bağlamında açıklan-
maktadır. 

Erdoğan’ın Müslüman Türk bir lider profilinde eşi ile birlikte sunularak savaş un-
surlarını barındırması İslam’ın terörizm ile özdeşleştirilmesi sonucunu doğurmakta-
dır. Böylelikle İslam’ın Batı toplumlarına karşı savaş açtığı izlenimi gösterilen şeklin-
de ifade edilmektedir. Aynı zamanda cami görselinin arka fonda temsil edilmesi tüm 
Müslümanların ibadethaneleri üzerinden tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken bireyler 
olduklarını çağrıştırmaktadır. Bu ayrıntılar da gösterileni sembolize etmektedir. 

Karikatürde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinde tuttuğu bazuka, ca-
minin bir minaresine benzetilmiştir. Erdoğan’ın Batı’ya ve dünyaya savaş açtığını ve bu 
savaşı dini, camiyi, Müslümanlığı kullanarak gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Bununla 
birlikte Batı’daki Müslüman nüfusu fazla olmaktadır ve dini özgürlükleri gerçeğince 
bu ülkelerde Müslümanlara ait camiler bulunmaktadır. Erdoğan’ın elindeki silahın do-
layısıyla gücün söz konusu ülkelerdeki Müslümanlar ve camiler olduğu, bu sayede de 
Batıyla yaptığı savaşta bu Müslümanları/camileri savaş aracı olarak kullandığı anlamı 
da karikatürün alt metninde yatmaktadır.

Müslüman bir devlet olan Türkiye, Batıya karşıt bir şekilde konumlandırılmak-
tadır. Dolayısıyla uzlaşmacı ve barış yanlısı bir politikadan uzak tutum sergilediği ön 
görüsüyle Erdoğan çiftinin yüz ifadeleri ve kullanılan savaş aleti kanıt gösterilerek bu 
durum desteklenmektedir. Ayrıca dalgalanan Türk bayrağı İslam’ın taşınmasında Tür-
kiye’nin rolünü simgelerken anti-İslamist bir bakış açısının hâkim olduğu anlaşılmak-
tadır. Böylece yananlamlar ortaya çıkmaktadır. Karikatür, Müslüman ve Türk kimliğine 
yönelik ırkçı ve aşağılayıcı yaklaşımı nedeniyle İslamofobik olarak değerlendirilmek-
tedir. 
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Resim 5

Avrupa’ya yerleşen Müslüman göçmenler işaret edilerek Avrupa Birliği’nin tehlike 
altında olduğu izleniminin yansıtıldığı karikatürde nehir üzerinde gemi, tekne ve yarım 
daire şeklinde güneş bulunmaktadır. Aynı zamanda geminin “Euro bölgesi” (Eurozone) 
tabelası olan ön bölümü (baş) şelalenin sınırında aşağı düşecek şekilde tasarlanmıştır. 
Geminin baş kısmında güvertede küçük pencereyi andıran delikten yalnız gözleri gö-
rünen ürkütücü kişi aşağı akan şelale üzerinde “borç” (Dept) yazan demir halkayı tut-
maktadır. Nehirde, geminin arka (kıç) kısmından uzaklaşmakta olan içerisinde altı kişi 
ile Büyük Britanya bayrağı, direğin uç kısmında dalgalanan ve “Brexit” yazan kırlangıç 
flama bayraklı tekne güneşe doğru uzaklaşmaktadır. Güneşin üstünde “Terkedilmiş 
Gemi” (Abandon Ship) ifadesi yer almaktadır. Gemide iki adet direk bulunmakta yel-
kenleri toplu ön kısımdakinin en üstünde (cunda) Almanya bayrağını sağ eliyle tutup 
sol kolunu ileriye doğru kaldıran ve oluşturulmuş sol tarafta hortum üzerinde “ekono-
mik başarısızlık” (Economic Failure) ibaresine gönderme yapan kızgın halde Angela 
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Merkel yer almaktadır. Direğin alttan ikinci yelken çubuğunun sağında örümcek ağına 
benzer biçimde sarmalanmış ve üstünde “düzenlemeler” (Regulations) yazan kişi belir-
tilmektedir. Direğin alt kısmında (topuk) ise “vergiler” (Taxes) kelimesi konumlandırıl-
mıştır. Hortumun alt bölümünde dalga üzerinde “göç dalgası” (waves of immigration) 
yazısı görünmektedir. Söz konusu dalga geminin ön bölümünden arka kısmının üstüne 
doğu gelecek şekilde dizayn edilmiştir. Gemi içerisinde kalas üzerinde elinde İsveç bay-
rağı bulunan kişi, sağda dalgalar ortasında ağzını açmış ve üstünde “politik doğruluk” 
(Political Correctness) yazan köpek balığına doğru ilerlemektedir. Bu aşamada gemi 
personeli olduğu anlaşılan kişi İsveç bayrağını elinde bulunduran kişiye engel olmaya 
çalıştığı görülmektedir. Söz konusu personele başı sarıklı kişi elinde Euro para biri-
minin sembolü olan torbayı uzatmaktadır. Geminin baş bölümünde kırılmış çubuğun 
hemen üstünde sarıklı bir kişi ön yüzeye yapışmış bir şekilde resmedilen denizkızına 
eğilmiş rahatsız eder bir şekilde yaklaşmaktadır. Dümende kıyafetlerinden kaptan ol-
duğu anlaşılan kişi ve altında o kişiyi işaret eden bir ok gösterilerek “Bürükselli Bürok-
ratlar” (Brussels Bureaucrats) ifadesi yer almaktadır. Geminin sol ön kısmında diz çök-
müş sol eli karın bölgesinde sağ eli zeminde yaralanmış üstünde Greece (Yunanistan) 
yazan birey göze çarpmaktadır. Geminin arka bölümündeki AB bayrağının dalgalandığı 
direğin üst kısmındaki bayrakta yeşil zemin üzerinde hilal ve yıldız bulunmaktadır. Söz 
konusu bayrak sunumu İslam dinini sembolize etmektedir. Geminin arka bölümünde 
yer alan direğin önündeki kişi kendi gemisine top atışını gerçekleştirmektedir. Gemi-
nin arka bölümünde üzerlerinde “küreselciler” yazısı yazan yan yana iki kişiden siyah 
giyimli olanı uzaklaşan Büyük Britanya bayraklı tekneye işaret ederek soldaki silahtan 
top atışı yapılmaktadır. Geminin ön bölümünde iki ayrı kamarada peçeli ve başörtülü 
iki kadın gözükmektedir. Geminin arka bölümünün altında iki adet top atışı yapan silah 
bulunmaktadır. Gösteren unsurlar bu şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Avrupa Birliği’nde anlaşmazlıkların ve fikir ayrılıklarının yaşanmasına İslam’ın 
ve Müslümanların sebep olduğu algısıyla tasarlanan karikatürde AB üye ülkeleri kaos 
ortamında resmedilmektedir. Politik kargaşada Büyük Britanya’nın birlikten Brexit an-
laşmasıyla ayrılması ve güneşe doğru ilerlemesi, güneşin aydınlığı ve ışığı sembolize 
etmesinden dolayı doğru bir karar şeklinde anlaşılmaktadır. Aynı zamanda İsveç’in 
siyasi olarak AB’den ayrılmak istemesinin gemiyi terk eden bir şekilde meydana ge-
tirilmesi ve bu duruma engel olunamaması ülkenin eğilimini gösterirken diğer taraf-
tan böyle bir tutum sonucu İsveç’i bekleyen tehlikeler köpek balığı metaforu verilerek 
yansıtılmıştır. Almanya’nın güçlü bir ülke olmasından dolayı Merkel, direğin üstünde 
ve ekonomik görünüm temelinde hoşnutsuzluğunu dile getirmektedir. AB’nin başken-
tinin Brüksel olması ve birliğe bağlı birçok organın bu şehirde bulunmasından ötürü 
kaptan ile Brükselli bürokratlara göndermede bulunulmuş, bürokratların ise yaşanan-
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lara kayıtsız kaldığı ve bu esnada nota işaretinde de fark edileceği üzere müzik dinler 
bir şekilde resmedildiği görülmektedir. Yunanistanlı kişinin yaralanmış olarak sunul-
ması, son zamanlarda ekonomik krizlerle boğuşan Yunanistan’ın birlikteki konumunu 
gözler önüne sermektedir. Küreselleşme taraftarlarının Büyük Britanya’nın birlikten 
ayrılmasını memnuniyetle karşılamadıkları açıktır. Müslümanlar tehditkâr ve sabote 
eden bireyler olarak şekillendirilmişlerdir. Dolayısıyla gösterilen unsurlar bu çerçeve-
de belirmektedir.          

Avrupa Birliği içindeki sorunların Müslüman göçmenler sebep gösterilerek ortaya 
konulması, İslamofobik unsurların gölgesinde bir sunum yapılması sonucunu doğur-
maktadır. Ekonomik sıkıntılar, vergi ve borç yükünü simgeleyen bir gösterime başvu-
rulması birliğin geleceği açısından çeşitli problemlerin olduğu gerçeğini gün yüzüne 
çıkarmaktadır. Diğer taraftan Müslümanlar olumsuz bir imajla oluşturulmuştur. Özel-
likle kamarada bulunan kadınların sanki suç işlemiş bir şekilde hapsedilmiş olarak be-
timlenmesi; Müslüman kadın imajının bu doğrultuda biçimlendirildiği anlayışını taşı-
maktadır. Sıralanan bu argümanlar yananlamsal öğeler bağlamında ifade edilmektedir.  
Göçmenleri ırkçı bir bakış açısıyla sunan karikatür, ayrıca Müslüman kadın kimliğine 
yaptığı gönderme ile de İslamofobik olarak görülmektedir.

Resim 6
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İslamofobi ile Anti-Semitizm kavramları arasında eleştirel bir bakış açısıyla tasar-
lanan karikatür, iki ayrı kare şeklinde sunulmaktadır. Üstünde “Yahudiler hakkında çi-
zim” (Drawing About Jews) cümlesi bulunan sağdaki karede ressam Anti-Semitizmi 
çağrıştıran (daire içerisinde Its Antisemitizm) bir figürü tuvale resmetmektedir. Tam 
o sırada soldan sıkılı yumruk şeklinde bir el ve kol ile kolun manşet olarak tabir edi-
len bölümünde “Batı” (The West) ibaresi görünmektedir. Yumruk, sanatçının üzerine 
engellemek maksadı ile indirilmektedir. Diğer yanda üstünde “Müslümanlar hakkın-
da çizim” (Drawing About Müslims) ifadesi yer alan karede ise ressam, İslamofobik 
söylemleri yansıttığı düşünülen figürü tuvale çizmektedir. Aynı zamanda karikatürde 
daire içerisinde “Konuşma özgürlüğü” (Its Freedom of Speech) ifadesi gözükmektedir. 
Yine yanındaki karikatürde olduğu gibi karede soldan bir el bu sefer sanatçıyı destek-
ler biçimde (koltuk vazifesi gören) ve kolun manşetinde “Batı” (The West) kelimesi 
planlanarak meydana getirilmektedir. Sözü edilen bu özellikler gösteren öğeleri belirt-
mektedir.

Batı toplumlarının Müslümanlara uygulanan İslamofobik unsurları meşrulaştırdı-
ğı ve yapılan eylemlerin ‘ifade özgürlüğü’ çerçevesinde yer alması durumunun tenkit 
edildiği karikatürde benzer sonuçları doğurması beklenen ve Anti-Semitizm içeren 
söylemler karşısında Batı’nın ayrımcı tutumları gösterilen olarak öne çıkmaktadır. 

Müslümanları dışlayan ve çeşitli argümanlar kullanarak sergilenen izlenimleri 
doğallaştırılan bir perspektifin yargılandığı karikatürde Batı’nın ikiyüzlü ve çifte stan-
dartlı yaklaşımı ele alınmaktadır. Ayrıca İslam’ın Batı toplumlarınca istenmeyen bir din 
olduğu Hristiyan ve Yahudilerin aynı bağlamda tavır takınarak İslam karşıtlığını sergi-
ledikleri yan anlam şeklinde ortaya çıkmaktadır.   
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Resim 7

Avrupa’ya olan Müslüman göçleri üzerinden İslam’ın ötekileştirildiği karikatürde 
2017 yılında Avrupalı yetkilinin oturduğu masa önüne bir Müslüman vatandaş, başvu-
ru için gelmekte ve “Avrupa’ya hoş geldiniz” (Welcome to Europe) ifadesi yansıtılarak 
karşılanmaktadır. Aynı ibare ile 2018’de bu sayı üç, 2019’da ise beşe çıkmaktadır. En 
altta roller değiştirilerek bu kez 2021 yılında başvuru için gelen Avrupalı birey (otu-
ran yetkili) Müslüman yetkili tarafından “Sadakatsiz git buradan” (Go away unfaithful) 
cümlesi kullanılarak verilmekte, yetkilinin kolunu kaldırarak Avrupalının bulunduğu 
yerden gitmesi için işaret etmesinde ise durum desteklenmektedir. Sözü edilen anla-
tımlar gösteren şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
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Müslüman göçlerinin artması sonucu Avrupa’da yayılan İslam dinine dikkat çe-
kilmektedir. Bununla birlikte Avrupa kıtasına Müslümanların egemen kılınacağı ön 
görülürken Avrupa toplumlarının giderek azınlıkta kalacağı varsayılmaktadır. Dahası 
bu durum kullanılan söylem bağlamında Müslümanları kötü bir imaj ile donatılarak 
sunulmaktadır. Böylece gösterilenler açığa çıkmaktadır.

Karikatürde Avrupa’da İslam’dan ve Müslümanlardan ‘korkmak’ düşüncesi zihin-
lere kazınmak istenmektedir. Aslında yabancı düşmanlığını (zenofobi) simgeleyen bu 
yaklaşım dolayısıyla Müslümanların Avrupa’ya uyum sağlayamadığı ve dışlanması ge-
reken kişiler olduğu izlenimi uyandırılmaktadır. Şöyle ki Avrupa toplumları saygılı, na-
zik bireyler şeklinde betimlenirken Müslümanlar kaba ve saygısız kişiler çerçevesinde 
değerlendirilmektedir. Bu argümanlar yananlam bağlamında öne çıkmaktadır. Payla-
şım, göçmenlere karşı sergilediği ırkçı, aşağılayıcı ve dışlayıcı yan anlamlar dolayısıyla 
İslamofobik olarak değerlendirilmektedir.                

Resim 8
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Müslümanları, korku salan ve tehlikeli bireyler izlenimi oluşturularak resmeden 
karikatürün orta, alt bölümünde Fransızca “Une hirondelle ne fait pas le printems” 
deyişi bulunmaktadır. Bu deyiş Türkçede “Bir çiçekle yaz olmaz/gelmez” atasözüne 
karşılık gelmektedir. Aynı zamanda dilimize “Bir kırlangıç baharın müjdecisi olamaz” 
şeklinde çevrilmektedir (Beyzadeoğlu, 2005, s. 16). Türkçeye tercümesi dolayısıyla 
karikatürde ön planda üç olmak üzere toplamda yedi kırlangıç insansı özellikler atfe-
dilerek betimlenmektedir. Yakın olanlarında görüldüğü üzere kanatlarını açmış kuşla-
rın başlarında fes, gövdelerinde fişeklerin bulunduğu fişeklik ve sırtlarında tüfek yer 
alırken ayaklarından renginden kan olduğu anlaşılan damlalar yere düşer pozisyonda 
yansıtılmaktadır. Sol arkada Belçika bayrağının göze çarptığı karikatürde kuşlar şeh-
rin üstünden geçmektedirler ve hâkim olan kırmızı ile tonları renklerin kullanılması 
sebebiyle bu şehre felaket getirdikleri izlenimi uyandırılmaktadır. Aynı zamanda kari-
katürde ilk ve belirgin bir şekilde görünen kuşun silahından çıkan duman dikkat çek-
mektedir. Bu özellikler gösteren olarak nitelendirilmektedir. 

Müslümanları terörizmle ilişkilendiren karikatürde İslam kültürüne ait aksesuar-
ların (fes) kullanılmasıyla İslamofobik söylemler açığa çıkarılmaktadır. Kuşların yüz 
ifadelerinin intikam isteyen agresif bir şekilde betimlenmesi, Müslümanların cana 
kıyan, katil bir perspektifle yansıtılmasına işaret etmektedir. Müslümanlar ve İslam, 
Belçika bayrağının varlığından dolayı Avrupa için tehdit olarak algılanmaktadır. Mey-
dana getirilen deyiş incelendiğinde kırlangıcın baharın gelişini sembolize eden bir kuş 
olması fakat durumun karşıt bir anlatımla ortadan kaldırmaya ve cana kıymaya teşeb-
büs eder şekilde temsil edildiğini göstermektedir. Aynı zamanda deyişin anlamsal çö-
zümlemesinde Müslümanlar, oluşturulan kin ve düşmanlık nitelikleri göz önünde bu-
lundurulduğunda Avrupa’ya mutluluk getirmeyen bir profil ile sunulmaktadır. Sayılan 
kanıtlar gösterilen unsurlar etrafında biçimlendirilmektedir. 

Karikatürde yer verilen Belçika bayrağı ile Belçika’nın Avrupa Birliği’nin çeşitli 
kuruluşlarına ev sahipliği yapması (merkez konumda bulunması) dolayısıyla AB’de 
yaşanan siyasi ve özellikle ekonomik problemlerin Müslümanlar hedef gösterilerek 
bertaraf edilmek istenmesi İslam’ın ve Müslümanların ötekileştirilmesi bağlamında 
açıklanmaktadır. Aynı zamanda Müslümanların kötü ve çirkin bir temsil ile abartılarak 
gösterilmesine karşılık Avrupa şehirlerinin masum ve korunmasız bir çerçevede su-
nulması İslam karşıtlığının sergilenmesini beraberinde getirmektedir. Böylece İslam’a 
ve Müslümanlara Avrupa’da kan akıtılmasına ve gözyaşı dökülmesine sebebiyet veren 
unsurlar olarak bakılmaktadır. Sözü edilen parametreler yananlamsal çerçeveyi oluş-
turmaktadır. Bu bakımdan Müslümanları terörizmle bağdaştıran karikatürün, İslamo-
fobik bir anlayışla tasarlandığı sonucuna ulaşılmaktadır.                     
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3. Sonuç

Sinema, televizyon, gazete, dergi, karikatür, internet gibi kitle iletişim araçları baş-
ta olmak üzere medya aracılığıyla gerçekleştirilen İslamofobi, oryantalizm ve stereotip-
leri de kullanarak dünya genelinde İslam dininin ve İslam dinine mensup olan insanla-
rın/toplumların (hem Müslüman olmayanların hem de Müslüman olanların gözünde) 
itibarsızlaştırılmasına, kötü gösterilmesine ve nefret duyulmasına hizmet etmektedir. 
Söz konusu İslamofobik eylemlerin Twitter gibi yüz milyonlarca kullanıcı olan iletişim 
ortamlarında gerçekleştirilmesi durumun vahametini artırmaktadır.

Medya aracılığıyla gerçekleştirilen İslamofobik eylemler/paylaşımlar, sinema film-
lerinde, gazete haberlerinde televizyon dizilerinde ve online devasa katılımlı çevrim içi 
oyunlarda gerçekleştirilebildiği gibi bir mizah ve politik görüş unsuru olan karikatür-
lerde de vuku bulabilmektedir. Özellikle dijital çağın medyası olan yeni medyada ve bu 
medyanın en çok kullanılan ortamlarından olan sosyal paylaşım ağlarında paylaşılan 
İslamofobik karikatürler etki derecesi ve yaygınlığı göz önünde bulundurulduğunda 
diğer mecralara göre daha zararlı bir durumun doğmasına neden olmaktadır. Bu nok-
tadan hareketle yapılan çalışmada, Twitter’da yer alan İslamofobik karikatürler gös-
tergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre, Twitter’da yer verilen ve oryantalist bir bakış açısıyla 
tasarlanan karikatürler, İslamofobik öğeler içermektedir ve bu karikatürler üzerinden 
somut bir biçimde İslam ve Müslüman karşıtlığı yapılmaktadır. Karikatürlerde, mani-
püle etme, çarpıtma ve abartma gibi unsurlar yüksek seviyede kullanılarak, terörizm, 
savaş, geri kalmışlık, kötülük ve çirkinlik gibi sıfatlar, Müslümanlara ve onlarla beraber 
hareket etmekte olan diğer Doğu toplumlarına atfedilmektedir. 

Paylaşıma sunulan karikatürlerde ayrıca, Müslümanlara hakaret etmekte ve ma-
nevi değerleri alenen alay konusu yapmakta sakınca görülmemiş, İslamofobik bir 
yaklaşımın ötesinde Müslümanlara liderlik eden bir pozisyonda tasvir edilen Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Bayrağı gibi görseller kul-
lanılmak suretiyle, Türk halkına karşı ırkçı bir yaklaşım da sergilenmiştir. Ayrıca Müs-
lüman göçmenlerin Batılı/seküler toplum yaşam tarzı için bir tehdit oluşturduğu ve bir 
süre sonra Batılılara hayat hakkı tanımayarak onları yurtlarından kovacakları şeklinde 
imalar içeren karikatürler paylaşılarak da göçmen karşıtlığı körüklenmek istenmiştir. 

Belirli bir amaç için yapılandırılmış göstergelerin örtülü işlevlerini çözümleme 
yoluyla elde edilen yan anlamlar, inşa edilmek istenen ideolojik yapıyı daha doğru 
anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu bakış açısından hareketle, Twitter’da paylaşılan 
karikatürler için yapılan yorum içeriklerinin dâhil edilmediği değerlendirmede, payla-
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şılan 8 tweet’in 7’sinin doğrudan İslamofobik unsurlar taşıyan içeriklerden oluştuğu 
görülmüştür. Karikatürlerin sadece bir tanesi Batı’nın Müslümanlara karşı sergilediği 
yanlış tutumu/ikiyüzlülüğü eleştirel bakış açısıyla ele almıştır. Herkese açık yapılan 
paylaşımlarda yer verilen karikatürlerde genel “gösterenler” Kuran’ı Kerim, ağır silah-
lar, sakal, takke, entari, siyah ten, başörtüsü, sarık, cami, hilal gibi görsel öğeler üze-
rinden kurgulanmıştır. Bu bağlamda “gösterilenleri” incelediğimizde İslam dininin te-
mel unsurları olan Müslüman kişiler ve onlara karşı mücadele etmekte olan diğer Batı 
toplumları anlatılmıştır. Daha açık bir ifadeyle, giyim kuşamına ve öz bakımına özen 
göstermeyen (pis, kirli), asabi, saldırgan, genellikle esmer ya da siyah tenli, dünya için 
tehlike oluşturan, terörist tipler Müslüman, bu insanların temsil ettiği din ise İslamiyet 
olarak sunulmuştur. Batılılar ise iyi giyimli, temiz yüzlü ve güven veren ve dünyayı kur-
tarmak için zahmete katlanan bir yapıda resmedilmiştir.

Bunun yanında çalışmada ele alınan bütün karikatürlerde yeşil renk mutlaka kul-
lanılmıştır. İslam’ı ve Müslümanlığın rengi olarak kabul gören yeşil renk karikatürlerde 
kötülük, bağnazlık ve tehlike ile özdeşleştirilerek sunulmuştur. Soğuk savaş yıllarında 
SSCB’i temsilen oluşturulan kızıl düşmanlığı artık yerini yeşil düşmanlığına bırakmış-
tır. Bütün karikatürlerde kullanılan bir diğer renk ise siyahtır. Bilinmeyen, gizem, kö-
tülük, korku, saldırganlık ve isyan gibi anlamlara gelebilen siyah renk, karikatürlerde 
İslam, sakal, hilal, Müslüman kimlik gibi unsurlarla bir arada verilmiş ve İslamofobik 
söylem siyah renk ile desteklenmiştir. 

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, karikatürlerde İslam dininin ve onun 
mensuplarının gerici, korkutucu, dünyaya savaş açan, sapkın, terörist, gibi negatif kav-
ramlarla ilişkilendirilmesinin ana nedeninin; giyim-kuşamları ve dış görünüşleri iti-
bariyle Müslümanları aşağılamak, ötekileştirmek, dışlamak ve dolayısıyla kategorize 
ederek Batı’dan/Batılıdan ayırmak olduğu söylenebilir. İkinci olarak ise tarihsel süreç 
içerisinde gelişerek örgütlenmiş belirli kalıpsal yargıları/tutumları yeniden inşa ede-
rek, oluşturulan sahte Müslüman algısı üzerinden Batı toplumlarını İslam dünyasına 
karşı organize etmek olarak değerlendirilebilir. 

Çalışma kapsamında milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter’da yer alan bu kari-
katürlerin İslamofobik paylaşımlar yapmanın ötesinde; İslamofobinin yanı sıra ırkçılığı 
ve İslam karşıtlığını yeniden üreten bir anlayış taşıdığını ortaya koyan veriler elde edil-
miştir. Bu veriler, sosyal paylaşım ağlarında İslam dinine ve Müslümanlara karşı yerleş-
tirilmeye çalışılan bakış açılarının açığa çıkarılması bakımından önem arz etmektedir. 
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Karikatürlerin Oryantalist Arka Planı

Müşerref YARDIM1

Giriş

Toplumsal kültürün önemli bir parçası olmaya devam eden karikatürler, etkileyici 
ve komik oldukları kadar politik ve ideolojik bir özelliğe sahiptirler. İtalyanca cartone 
(büyük kağıt) kelimesinden geldiği iddia edilen (Lobo, 2002) karikatürler her yaşa hi-
tap etmektedir. Tarihsel olarak bakıldığında karikatür geleneğinin çok eskilere dayan-
dığı görülmektedir. Ancak modern döneme ait karikatürlerin 20. yüzyılın başlarında 
ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Mankoff’a (2002) göre modern karikatürler, açıkla-
yıcı, çizgi roman, şaka, animasyon ve politik gibi beş başlığa ayrılmaktadır. Karikatü-
rist Art Spiegelman için, “karikatürler beyinlerin düşünme şeklidir. Biriyle konuşurken 
zihninizde küçük kelime kümeleri oluşmaktadır. Bu kümeler, beyninizde gerçek olan 
bir görseli gösteren, ikonik, soyutlayıcı görüntüler haline gelmektedir” (akt. Enriquez, 
2000, s.3). Birkaç mesajı tek bir görüntü içinde toparlayan karikatürler anlam oluştur-
ma noktasında semiyotik bir mod olarak kabul edilmektedirler. Karikatüristler, nesne-
leri minimal tanımlayıcı özellikleriyle sunmaya çalışmaktadırlar. Belirli görüşleri ön 
plana çıkarmanın bir aracı olan karikatürler, mesajlarını geniş bir kitleye iletmek için 
çoğunlukla sözlü ve görsel yöntemi kullanmaktadır. Balon konuşmaları ve/veya alt-
yazılar şeklini alan sözlü ve dilsel mesaj ve görsel özellikler, “görüntü ve metnin bir 
orkestradaki enstrümanlar gibi harmanlandığı tek bir çok modlu iletişim eylemi” sun-
mak için birleştirilmektedir. Karikatürler, Van Leeuwen’in semiyotik kaynak olarak ad-
landırdığı, dünyada neler olup bittiğinin temsilini oluşturmak için görsel iletişim aracı 
olarak kullandığı şeyi temsil ederler. Bu vesileyle iletilen anlamlar, semiyotik potansi-
yel olarak adlandırılan şey, bir fikri veya inancı klişeleştirmek, ikna etmek, kışkırtmak 
veya ön yargılı olmak için kullanılmaktadır (Van Leeuwen, 2005, s. 121). 

1 Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, myardim@erbakan.edu.tr



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

657

Öte yandan Ridouani (2011) için diğer medya temsillerinde olduğu gibi karikatür-
ler de İslam ve Müslümanlar hakkında genelleme yapmaktadırlar. Genel olarak medya 
temsili ve ırksal veya dini profillemeye odaklanan temsilin bir biçimi olan karikatür-
ler, Müslümanlar ile Batı arasındaki kültürel uçurumu derinleştirmektedirler. İslam ve 
Müslümanlar söz konusu olduğunda karikatürlerin oryantalist unsurlara başvurduk-
ları görülmektedir. İlk olarak Doğu ve Batı arasındaki tarihsel ve kültürel ilişkiyi bir 
düşünce biçimi ve bir uzmanlık alanı olarak ifade eden Oryantalizm, Doğu kültürleri ve 
geleneklerinin araştırılmasına odaklanan bilimsel discipline vurgu yapmaktadır. Aynı 
zamanda oryantalizm, Doğu’ya ilişkin ideolojik ve hayali varsayım ve imgelemleri de 
barındırmaktadır (Bulut, 2007, s. 428). Oluşturulan Doğu ve Batı bloku, Ben ve Öte-
ki kategorizasyonu üzerine kurulmaktadır. Doğu Ötekidir ve güçlü bir şekilde İslam’la 
ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla islamofobi kavramı aynı zamanda Batı ve İslam ay-
rımından beslenmektedir. İslam ve Müslümanlar söz konusu olduğunda oryantalist 
yaklaşımlar medyada olduğu kadar karikatürlerde de kendini göstermektedir. Oryan-
talizm başlıklı eserin sahibi Edward Said Covering İslam (1997)’da İslam hakkında ger-
çek bilgi vermeyen Batı medyası ve araçlarına eleştirel bir analiz getirmektedir. 21.yüz-
yıla gelindiğinde durumun farklı olduğunu iddia etmek doğru değildir. Batı medyası, 
Batı’nın İslam hakkında bilinmesini istediği bilgileri seçip aktarmaktadır. Böylelikle, 
İslam, Batı kültürüne göre geri kalmış, despotik ve düşmanca olarak gösterilmeye de-
vam edilmektedir. Oryantalizmin çok eskilerde ürettiği klişeler ve değerler kullanılma-
ya devam edilmektedir (Gutkute, 2019, s. 61). Hayali bir Doğu yaratmayı başaran Batı, 
aşağılama ve küçümseme yöntemleriyle Doğu’yu ötekileştirmektedir. İdeolojik çerçeve 
işlevi gören karikatürler görsel ve metinlerle bir ötekileştirme sürecine katkıda bulun-
maktadırlar.

İslamofobik karikatürlerin arka planında, İslam, Müslümanlar ve özellikle de 
Müslüman kadınlar hakkında oryantalizmin asırlardır dile getirdiği argümanlar bu-
lunmaktadır. Oryantalizmin, Doğu ve Batı medeniyeti olarak İslam ve Hristiyanlığı öne 
çıkararak Hristiyan Batı medeniyetininin üstün olduğu; İslam’ın despotizm, şiddet ve 
terörün kaynağı olduğu; ve İslam’ın ataerkil yapısında Müslüman kadının ezildiği ve 
özgür olmadığı düşüncesleri karikatürlerde en çok dile getirilen temaların başında gel-
mektedir. Ancak islamofobik karikatürlerde oryantalist arka plan çoğu zaman dikkate 
alınmamaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de ve Charlie Hebdo gibi uluslararası dergide 
yayınlanmış islamofobik karikatürlerin göstergebilim analizi yapılarak oryantalist un-
surlar belirlenmiştir.  
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1. Karikatür Krizi 

Literatüre Karikatür Krizi olarak giren olaylar, 2005 yılında Hz. Muhammed kari-
katürlerinin yayınlanmasıyla patlak vermektedir. Muhammed karikatürlerinin Jyllands 
Posten’de 30 Eylül 2005’te yayınlanması Danimarka’da var olan İslam karşıtlığı atmos-
ferin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu karikatürler islamofobik özellikleri ile 
dikkat çekmektedirler. Jyllands Posten’, Danimarka’daki ifade özgürlüğü derecesini ölç-
mek için “Peygamberini temsil etmek zorunda kalırsanız, ne çizerdiniz?” temalı bir ya-
rışma sonrasında 12 karikatür yayınlanmıştır. İskandinav ülkesinde bulunan bir basın 
grubuna ait olan bu gazete 1871 yılında kurulmuş ve liberal ve muhafazakar bir çizgiyle 
tanınmaktadır. Avrupa ana medyası tarafından Hz. Muhammed’in on iki karikatürünün 
yayınlanması, Avrupa’nın ilk sırada yer aldığı bilgi savaşının eşi görülmemiş bir cephe-
sini açmayı başarmıştır. Ve bu, tüm medya sistemi, bir savaş alanına dönüştürülmüştür 
(Arboit & Blanchard, 2007, s. 911-912; 916). Jyllands Posten tarafından yayınlanması-
nın ardından Müslümanlardan gelen tepkiler üzerine gazeteye destek amaçlı önce 20 
ocak 2006 tarihinde Norveç’in Magazinet dergisinde ardından da 2006, 2011, 2012 ve 
2020 tarihlerinde Fransa’nın Charlie Hebdo dergisinde de bu karikatürler yayımlan-
mıştır. Ancak Müslümanların tepkisi de gecikmemiştir. Dünyadaki Müslümanlar gibi 
Fransa’da yaşayan Müslümanlar da demokratik haklarını kullanarak tepkilerini ortaya 
koymuşlardır. CFCM başkanı Mohammed Massoui’ye göre Peygamber hakkında aşa-
ğılayıcı karikatürler kabul edilemez yeni bir islamofobik eylem mahiyeti taşımaktadır 
(Le Figaro, 18 Eylül 2012). Müslümanlar mizahın kutsallara saygılı olması gerektiğini 
açıklarken Batı dünyası mutlak bir ifade özgürlüğünü savunmaktadır. Bu doğrultuda 
tepki veren Müslümanlara mizah anlayışı olmayan kişiler olarak bakılmaktadır. Bu du-
rum doğrudan İslam dini ile ilişkilendirilmektedir. İslam dininin hoşgörüsüz olduğu 
görüşü dile getirilmektedir. Charlie Hebdo’nun Hz. Peygamber karikatürlerini yayın-
lanması hakkında İFOP’un yaptığı bir araştırmada katılımcıların yarısından fazlasının 
ifade özgürlüğü çerçevesinde karikatürlerin yayınlanmasını desteklediği (Le Figaro, 2 
eylül 2020) ortaya çıkmıştır. 

Karikatür krizi Charlie Hebdo’ya yapılan saldırı ile farklı bir kulvara taşınmıştır. 7 
Ocak 2015 Charlie Hebdo binasına aralarında Charlie Hebdo karikatürist ve yorumcula-
rı ve iki polis memuru olmak üzere toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin 
de yaralandığı bir saldırı düzenlenmiştir. Müslüman olsun veya olmasın, saldırılar her 
kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Ancak Avrupa değerlerine yapılmış barbar 
bir saldırı olarak değerlendirilen bu olaylardan Müslümanlar sorumlu tutularak İs-
lam’ın terörle, Müslümanların da teröristlerle arasında bağ kurulmaya çalışılmıştır. Bu 
doğrultuda Müslümanların terörist olduğu görüşünü destekleyen birçok yayın ve res-
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mi açıklama yapılmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin henüz kimlikleri açıklanmadan sal-
dırıyı düzenleyenlerin Allahu Ekber diye bağırdıklarının medya tarfından açıklanması 
dikkat çekicidir. Öte yandan saldırıdan birkaç gün sonra islamofobik boyutlu şiddet 
olaylarında bir yükseliş göze çarpmaktadır. Bir hafta içerisinde ırkçı yazılar, camilere 
saldırı gibi endişe verici olayların çoğalması gözlerden kaçmamaktadır. Bu süreçte en 
çok camiler saldırıya uğramıştır: camilerin duvarlarına açılan ateş, kundaklama, ırkçı 
ve islamofobik yazılar, cami önüne bırakılan yaban domuzu leşleri. Bütün bu saldırılar 
ayrıca Müslüman ibadethanelerin devlet tarafından korunma konusunda yeterli deste-
ği alamadığını göstermektedir.

Her saldırıdan sonra kurulan korku imparatorluğu Charlie Hebdo saldırıları ile 
birlikte tekrar canlılık kazanmaktadır. Charlie Hebdo saldırıları sonrası medya, siya-
siler ve uzmanların katharsis ve mimesis mantığıyla “şok olayın” etrafında birleşmiş 
oldukları görülmektedir. Bu bağlamda saldırılara karşı çocukların masumiyeti vurgu-
su, Papa François’nın söylemine göndermede bulunarak “3. Dünya Savaşının” patlak 
verdiği düşüncesi, ve medeniyetlerin barbarlığa karşı mücadelesi iddiaları öne sürül-
müştür (Le Bohec). Papa 16. Benedict’nin Regensburg’da, 12 Eylül 2006’da yaptığı 
konuşma veya bir kaç gün sonra felsefe profesörü Robert Redeker’in Le Figaro’daki 
(2016) yazısında medeniyetler çatışması yerini almaktadır. Bu bağlamda Danimarka 
karikatürleri ideolojik bir çerçeve görevi görmektedir. Bu karikatürler, İslam ve Batı 
arasındaki uçurumu ortaya çıkarırken medeniyetler çatışmasını gündeme getirmekte-
dir. Medeniyetler çatışması tezi yeni dünya düzenini açıklamada bilimsel bir dayanak 
sunarken aynı zamanda kime karşı savaşılması gerektiğini belirten bir savaş silahı ha-
line de getirilmektedir. Fransız medyasının, istisnasız, 90’lı yılların başından 2000’li 
yılların başına kadar Haçlı Seferleri temalarını işlediği görülmektedir (Arboit & Blanc-
hard, 2007, s. 911-912; 916).

2. İfade Özgürlüğünden Nefret Söylemine Karikatür Geleneği 

Karikatür krizi ile birlikte İslam’da ifade özgürlüğü sorgulanmaya başlanmıştır. 
Karikatürler, ifade özgürlüğü ile kutsala saygı arasında tartşılmaktadır. Karikatür de-
nilince akla ilk gelen “her şey mizah konusu yapılabilir mi?” veya “her şeye gülebilir 
miyiz?” sorularıdır. Son zamanlarda karikatür krizleriyle birlikte ifade özgürlüğünün 
sınırları da tartışılan konular arasında yerini almaktadır. İfade özgürlüğü, aynı zaman-
da bir ikilemi de beraberinde getirmektedir. İfade özgürlüğü mutlak olarak düşünül-
düğünde, başkasının özgürlüğü önünde bir engel oluşmaktadır. Çünkü birinin ifade 
özgürlüğü olarak gördüğü şey başkası tarafından özgürlük olarak algılanmamaktadır. 
Bunun aksine ifade özgürlüğünün mutlak olmadığı düşünüldüğü durumlarda da öz-
gürlüklerin kısıtlanması söz konusu olmaktadır. Mizah çerçevesinde ele alınan ifade 
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özgürlüğü, “eğlence amaçlı bir kişi, bir grup veya bir din mensubu hakkında rencide 
edici ifadeler ve görseller kullanma konusunda sınırsız mıdır?” sorusunu gündeme ge-
tirmektedir. Herkesin ifade özgürlüğü hakkı olduğu konusu tartışılmazdır. Ancak her 
bireyin gelişimi için önemli olan ifade özgürlüğünün sınırlılıkları üzerinde durulmak-
tadır. Bazı ülkeler için bu hak mutlaktır, diğer ülkeler için özellikle şiddet ve nefreti 
teşvik eden konuşmalar olmak üzere belirli ifade türlerini yasaklayan veya sınırlayan 
yasalarla sınırlandırılmaktadır. Mutlak ifade özgürlüğünün destekçileri, herhangi bir 
kısıtlama olmaksızın özgürce sorgulama ve tam bir fikir özgürlüğünü savunmaktadır.  
Aksini düşünenler için, özellikle azınlık gruplarının zarar görme ihtimaline karşı nefret 
söyleminin sınırlandırılması hayati önem taşımaktadır.

İfade özgürlüğü farklı ülkelerde farklı uygulamaları da beraberinde getirmekte-
dir. ABD’de ifade özgürlüğü anayasada şiddetle savunulsa da birçok kısıtlama da bu-
lunduğu görülmektedir. Fransa’da da anayasal çerçevede ele alınan ifade özgürlüğü 24 
Ağustos 1789’da kabul edilen İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi‘nin 11. maddesine 
dayanmaktadır. Buna göre düşüncelerin ve fikirlerin özgürce iletilmesi en değerli in-
san haklarından biri olduğu ve bu nedenle herhangi bir insanın, bu özgürlüğü kötüye 
kullanılmadığı takdirde özgürce konuşabilir, yazabilir ve yayınlayabilir“. Ayrıca Avrupa 
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi‘nin 10. Maddesi de ifade 
özgürlüğüne ayrılmaktadır (CANOPE, 1). Ancak çeşitli sözleşmeler ve insan hakları ku-
rumları tarafından korunan ifade özgürlüğünün mutlak olmadığı ve meşru kısıtlama-
ları bulunduğunu hatırlatmak gerekmektedir. Onu koruyan aynı kurallar, sınırlarını da 
belirlemektedir. Irkçı nefrete teşvik ve savaş propagandası yasağı zorunlu kısıtlamalar 
arasında yer almaktadır. 10. maddede belirtilen ifade özgürlüğü 17. madde ile birleşti-
rilerek sorumluluklar ve sınırlılıkları belirtilmektedir. Buna göre ifade özgürlüğü, diğer 
kişilerin veya insan gruplarının insan haklarını sınırlandırmak veya bastırmak için kul-
lanılamayacağı, yani mutlak olmadığı hatırlatılmaktadır (Humanrights.ch, 2015). Bu 
nedenle, ifade özgürlüğü hakkı başkasına zarar verecek her şeyi konuşma, yazma veya 
yayınlama hakkına sahip olma anlamına gelmemektedir.

İfade özgürlüğü, iftira, hakaret, aşağılama, hor görme, ırkçılığa teşvik etme, dini 
ve kültürel nefreti körükleme, zenofobik ve islamofobik söylemine dönüştüğünde nef-
ret söylemine doğru bir evrilme söz konusudur. Bir başka ifadeyle ifade özgürlüğünün 
mutlaklaşması nefret söylemi riskini de beraberinde getirmektedir. BM, nefret söyle-
mini sözlü veya yazılı ifade veya davranış, bir kişi veya bir gruba karşı milliyet, ırk, ten 
rengi, soy, cinsiyet veya kimliğini oluşturan diğer faktörlerden dolayı hak ihlali oluştu-
ran veya aşağılayıcı veya ayrımcı dil kullanan herhangi bir iletişim türü olarak tanım-
lamaktadır. Genellikle bu söylemler hoşgörüsüzlüğün ve nefretin hem sonucu hem de 
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sebebidir. Bazı durumlarda aşağılayıcı ve bölücü olabilmektedir. Uluslararası hukuk, 
nefret söylemini, ayrımcılığa, düşmanlığa veya şiddete teşvik etme yönünde algılamak-
tadır (Guterres, 2019). İfade özgürlüğünü suiistimallerinden ayırmak hukuken güç 
olsa da Birleşmiş Milletler Irksal Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, nefret 
söylemi ile ifade özgürlüğü arasında bir denge kurmaya yardımcı olabilecek “söylemin 
içeriği ve biçimi; azınlıklara karşı ayrımcılık türlerinin varlığı da dahil olmak üzere söy-
lemin yapıldığı ve yayınlandığı ekonomik, sosyal ve politik ortam; söylemi geliştirenin 
toplumdaki konumu ve durumu ve söylemin hitap ettiği dinleyici; söylemin / iletişimin 
sıklığı ve kapsamı, söylemin amaçları” gibi kriterler belirlemektedir (Humanrights.ch, 
2015).

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin nefret söylemine dair kararları ifade özgürlü-
ğü ve nefret söylemi arasındaki ilişkiyi karikatür örneği üzerinden ortaya koymaktadır. 
Karikatür-mizah söz konusu olduğunda ifade özgürlüğünün mutlak olduğu görüşünün 
aksine AİHM Leroy davasında ulusal yargı tarafından cezaya çarptırılan başvuran ka-
rikatürist Denis Leroy’un talebini reddetmiştir. İkiz kulelere yapılan saldırının hemen 
ardından Ekaitza gazetesinde bir karikatüristin saldırıya atfen “Hepimiz hayal ettik… 
Hamas yaptı” söylemi nefret söylemi olarak değerlendirilmiş ve suçlu bulunmuştur. 
Karikatürist, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı gerekçesiyle başvurduğu AİHM, terörün 
desteklendiği sonucuna vararak karikatüristin başvurusunu kabul etmemiştir (EURO-
PEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, 2008). 

Hz. Peygamberin karikatürlerinden göçmen dosyasında yer alan karikatürlere 
kadar Charlie Hebdo‘nun yayınladığı her karikatür ifade özgürlüğü tartışmalarını 
alevlendirmektedir. Fransa’da, iktidar veya dinlerin eleştirilmesi ve mizah konusu 
yapılması konusunda bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak Fransa‘da aynı zaman-
da karikatürlerden rahatsız olanlar ve nefret söylemi yapıldığını iddia edenler için 
suç duyurusunda bulunma imkanı da bulunmaktadır. Bu bağlamda Charlie Hebdo, 
karikatürlerden değil, hakaretten ceza almıştır. Paris Temyiz Mahkemesi, 2008‘de 
Charlie-Hebdo aleyhinde açılan davada, laik ve çoğulcu olan Fransa’da tüm inançla-
ra saygı ile birlikte bütün dinleri eleştirme hakkının bulunduğu belirtilmiştir. Ayrıca 
mahkeme, karikatürlerin hakaret sayılmadığına ve yasaların izin verdiği ifade özgür-
lüğü sınırını aşmadığına karar vermiştir (CANOPE, 5-7). Kısacası, yasalar bir dinle 
alay etmeyi yasaklamamakta, ancak bir din mensubuna karşı nefretin teşvik edilme-
sini yasakladığı belirtilmiştir.
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3. İslamofobik Karikatürler

3.1. Yöntem

İslam ve Müslüman düşmanlığının yaygınlaştırılması ve normalleştirilmesi fark-
lı yöntemlerle yapılırken özellikle medya ilk sırada zikredilemektedir. Ancak geleneği 
eskiye dayanan iletişim araçlarından karikatürler de son dönemlerde islamofobik tu-
tumlarıyla ön plana çıkmaktadırlar. İslamofobik karikatürler, sadece Batı’da değil Do-
ğu’da yayın yapan mizah dergilerde de yerlerini almaktadırlar. Türkiye’de islamofobik 
karikatürler, önde gelen birçok karikatürist tarafından çeşitli dergi ve gazetelerde ya-
yımlanmaktadır. Charlie Hebdo, Batı’da son yıllarda karikatür ve ifade özgürlüğü bağ-
lamında kendinden sıkça bahsettirmektedir. Charlie Hebdo’nun ilgi alanı oldukça geniş 
olsa da İslam, Müslüman ve göçmen konularına ayrı bir önem verdiği görülmektedir. 
Hz. Peygamber karikatürleri başta olmak üzere Charlie Hebdo’nun son yıllarda islamo-
fobik karikatürleri yayınlama konusunda mizah dergileri arasında ilk sırada zikredil-
mesi gerekmektedir. Üstelik Batı’da ifade özgürlüğü gibi Batılı değerlerin temsilcisi ve 
savunucusu olarak da değerlendirilmektedir. 

Bu çalışmada iki karikatür örneği Charlie Hebdo, bir örneğin de Türk karikatürist 
Turhan Selçuk’tan olmak üzere üç karikatürün göstergebilimsel analizi yapılmıştır. 
Barthes’in (1968) göstergebilim anlayışı iki anlam üzerine kurulmaktadır: düzanlam 
ve yananlam. Düzanlam, gösteren ile gösterilen arasındaki ilişkiyi açıklayan, açık anla-
mı üreten gösterge aşamasıdır. Düzanlam da toplumda kabul gören ve onaylanan ortak 
bir anlama vurgu yaparken yananlam, bir düzanlam göstergesinin göstereninden türe-
yen bir göstergedir. Bu çalışmada oryantalizmin ana unsurlarını oluşturan Doğu-Batı 
ayrımı, şiddet ve örtülü Doğulu Müslüman kadın temalarından yola çıkılarak İslam ve 
Müslümanları konu alan karikatürlerin bir taraftan oryantalist geleneği nasıl yaşatma-
ya devam ettikleri diğer taraftan ırkçı ve islamofobik düşünce veya hoşgörüsüzlüğe da-
yalı nefret söylemini abartarak, kışkırtarak, teşvik ederek veya meşrulaştırarak geniş 
kitlelere nasıl aktardıklarını göstergebilimsel çözümleme ile ortaya konulmuştur.

3.2. Charlie Hebdo: Doğu-Batı ve İslam-Hristıyanlık Ayrımı

Karikatürist Cabu tarafından sol görüşlü politik bir gazete olduğu iddia edilen 
Charlie Hebdo 1969'da François Cavanna ve profesör Choron tarafından Stupid and 
Nasty, Hara Kiri Hebdo adı altında kurulmuştur. 1970 yılında General Charles De Ga-
ulle’ün ölümüyle ilgili sayı nedeni ile yasaklanmış ve sonrasında Charlie Hebdo adıyla 
devam etmiştir. Ancak 1982-1992 yılları arası okuyucu yetersizliğiyle faaliyetlerine ara 
vermek zorunda kalmıştır. Charlie Hebdo, 1992'de yeni bir gazete olarak değil, eskisi-
nin yeniden doğuşu olarak yayın hayatına kaldığı yerden devam etmiştir. 
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2006 yılında Jyllands Posten gazetesinin yayınladığı Hz. Muhammed karikatür-
lerinin Charlie Hebdo tarafından da yayınlanması şiddetli tepkilere sebebiyet ver-
miştir. Mart 2006’da karikatür tartışmasıyla ilgili olarak dönemin Charlie Hebdo’nun 
başında olan Val, aralarında Taslima Nasreen ve Salman Rushdie’nin de bulunduğu 
11 kişiyle Yeni totalitarizm, İslamizm ile birlikte yüzleşmek başlıklı manifestoyu kale-
me almıştır. İlk olarak Charlie Hebdo’da yayınlanan manifestoda oryantalist unsurlar 
yer almaktadır. Müslümanların karikatürlerin yayınlanmasına verdiği tepki islam-
cılık (islamism) ve dini totalitarizm olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca eşitlik, özgür-
lük, ifade özgürlüğü ve laiklik prensipleriyle ters düştüğü ifade edilerek demokrasi 
adına ideolojik alanda mücadele edilmesi düşüncesi savunulmaktadır. Demokratik 
değerlerin beşiği olarak görülen Batı medeniyetinin karşısına baskıcı ve despotik 
yapı olarak değerlendirilen Müslümanlar konulmaktadır. Bir başka ifadeyle aydınlı-
ğın karşısına karanlık konmaktadır. Sömürgeci zihniyet doğrultusunda baskı altında 
olanlara yardım götürme ve onları özgürleştirme iddiası dile getirilmektedir. Ayrıca 
oryantalizmin temel unsurlarından biri olan “ezilmiş kadın” söylemi de manifestoda 
yerini almaktadır. Öte yandan manifestoda islamofobi kavramına da yer verilmekte-
dir. Ancak islamofobinin İslam dinine karşı eleştirileri engellemek için ortaya atılan 
bir kavram olarak ifade edilmesi bu kavramın içinin boşaltılarak “İslam düşmanlı-
ğı” veya “İslam karşıtlığı” gerçeğini görmeme çabası olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
bağlamda özellikle Fransa’da islamofobi kavramının kullanımı reddedilmektedir. Ca-
roline Fourest’e göre islamofobi, din ile ilgili her türlü eleştiriyi ırkçılık olarak gör-
me eğilimidir (Fourest, 2019). Charlie Hebdo’nun oryantalist ve islamofobik söylem 
örnekleri çoğaltılabilir. Ancak 9 Eylül 2015 tarihli Göç sayısında ele alınan karika-
türlerde Müslüman Doğu ile Hristiyan Batı arasında oluşturulan ayrım açık ifade ve 
görsellerle ortaya konmaktadır.
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9 Eylül 2015 tarihli Göç Sayısı
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“Avrupa’nın Hristiyan olduğunun kanıtı” başlıklı karikatürde Doğu-Batı ayrımı son 
dönemlerde Akdeniz’de yaşanan göçmen-mülteci sorunu üzerinden ele alınmaktadır. Bi-
lindiği üzere son yıllarda Akdeniz birçok göçmen-mülteci için can pazarının yaşandığı 
yer haline gelmektedir. Biraz daha detaya inildiğinde karikatürde “Hristiyanlar su üzerin-
de yürürken, Müslüman çocuklar batmakta/ boğulmakta” ifadeleriyle Aylan bebeğe vurgu 
yapıldığı anlaşılmaktadır. Doğu-Batı ayrımından yola çıkıldığında bir tarafta suyun üze-
rinde yürüyebilen ve batmayan Avrupalı/ Batılı Hristiyanlar, diğer tarafta suyun üstünde 
yürümeyi beceremedikleri gibi batmaya mahkum olan Doğulu Müslümanlar bulunduğu 
mesajı verilmektedir. Bütün olumluluklar Hristiyan Avrupa medeniyetine atfedilirken 
bütün olumsuzluklar da Müslümanlar için kullanılmaktadır. Oryantalist ve sömürgeci 
zihniyetin savunduğu sömürülen insanların kaldırımda dahi yürümeyi beceremedikleri 
ifadelerine benzer yaklaşım burada da görülmektedir. Su üzerinde yürümek de dahil ol-
mak üzere her konuda başarılı olan Hristiyan Batılıların ve hiçbir konuda başarılı olmayı 
beceremeyen Müslüman Doğuluların varlığına dikkat çekilmektedir.

“Avrupa’nın Hristiyan olduğunun kanıtı” ifadesi aynı zamanda medeniyetler çatış-
ması tezini de hatırlatmaktadır. Samuel Huntington’un ortaya koyduğu medeniyetler 
çatışması tezi, çatışmaların ideolojik değil kimlik, kültür ve medeniyet boyutuna dikkat 
çekmektedir. Medeniyet ve kültür demek, değerler, inançlar, kurumlar ve düşünme bi-
çimleri demektir. “Avrupa’nın Hristiyan olduğunun kanıtı”, Avrupa’nın Hristiyan kimliği 
ile ortaya koyduğu değerlerin Müslüman kimliği ve değerleri ile çok farklı, hatta zıt 
pozisyonda olduğunu vurgulamaktadır. Karikatürün altını çizdiği Doğu-Batı ayrımı İs-
lam kaynaklı Doğu değerleri ve Hristiyanlıktan beslenen Batı değerlerinin ayrışmasına 
işaret etmektedir. Aynı zamanda geri kalmışlığın ile ilerlemenin, akıldışılığın ile akılcı-
lığın, tehdit ile barışın ayrımını ifade etmektedir.

Bu yaklaşımı Batı-İslam ilişkisinin bir yansıması olarak okumak gerekmektedir. 
Aralarında hiçbir uyum, etkileşim, iletişim bulunmayan ve sürekli çatışma halinde olan 
iki uç nokta, iki uç dünya sunulmaktadır. Sinema gibi oryantalist ve islamofobik kari-
katürler de, ifade özgürlüğü başta olmak üzere Batı medeniyetinin değerlerinin üstün-
lüğünü vurgulamak için kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Batı’nın 
üstünlük vurgusu, Öteki, yabancı ve düşman olarak görülen Müslümanı aşağı ve geri 
kalmış pozisyonuna itmekle birlikte Doğu ve Müslümanlar hakkında söz sahibi olma 
hakkını da kendine vermektedir. Bu karikatür ve birkaç karikatürün de yer aldığı göç 
dosyasına bakıldığında Müslümanların Avrupa’daki varlıklarının sorun, tehdit ve teh-
like olduğu algısı tekrarlanmaktadır. Tarihsel kökenlere dayanan İslam ve Müslüman 
düşmanlığı, “içimizdeki düşmana” dönüşmüştür. Müslümanları Batı’nın düşmanı gibi 
sunmak islamofobik tutumlara kaynak oluşturmaktadır. 
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3.3. Charlie Hebdo: Şiddet

23 Ağustos 2017 tarihli sayısı

23 ağustos 2017 tarihli sayısında Charlie Hebdo İspanya’da meydana gelen olayla-
ra atıf yaparak İslam dininin terörizmle bağlantısını savunmaktadır. 17 ağustos 2017 
tarihinde Barselona’nın Ramblas Bulvarında 14 kişinin ölümüne yol açan bir araba 
çarpma saldırısı gerçekleştirilmiştir. Bu saldırıdan birkaç saat sonra Cambrils’den de 
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benzer saldırı haberi gelmiştir. Saldırılardan sonra islamofobik atmosfer kendini iyice 
hissettirmeye başlamıştır. Sadece İspanya’da değil diğer Avrupa ülkelerinde de Müslü-
manlara yönelik nefret söylemi ve nefret suçlarında artış söz konusu olmuştur. 

11 Eylül İkiz Kule saldırılar da dahil olmak üzere yapılan her saldırı sonrası İslam 
ve terörizm ilişkilendirilerek Müslümanlar hedef tahtasına oturtulmaktadır. 1990’lı 
yıllardan itibaren İslam ve Müslümanların çatışma ve şiddetle anıldıkları görülürken 
2000’li yıllardan sonra terörizmin kaynağı ve aktörleri olmakla suçlanmaktadırlar. 
Richardson (2004), şiddetle bağlantılı olan olumsuz Müslüman imajını dört başlıkta 
ele almaktadır : «Müslüman ülkelerin oluşturduğu askeri tehdit ; Müslüman siyasi 
şiddeti ve aşırılık tehdidi; otoriter Müslüman siyasi liderlerin oluşturduğu demok-
rasi tehdidi; ve Müslüman cinsiyet eşitsizliğinin sosyal tehdidi”. Medya, Müslüman-
ların ve İslam dininin şiddetle bağlantılı olduğu algısını yaratmada ayrıca önemli bir 
rol oynamaktadır. İran, Irak ve Suriye gibi çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu 
ülkelerden veya Batı ülkelerde meydana gelen saldırılardan verilen örnekler, Müs-
lümanlar için barbar, vahşi, kafa kesen, kadınlara kötü davranan, kadınları özgür-
lüklerinden mahrum bırakan, hepsinin intihar bombacıları ve terörist oldukları gibi 
yaygın olarak dile getirilen görüşleri desteklemektedir. Ayrıca Müslümanların şiddet 
ve terör eğilimlerinin kaynağı olarak da Doğulu olmaları ve İslam dinine mensup ol-
maları dillendirilmektedir.

Charlie Hebdo da yayımladığı bu karikatürüyle İslam’ın barış dini olup olmadığını 
sorgulamaktadır. Sayı kapağında yer alan karikatürde yerde kanlar içinde yatan iki ço-
cuk ve oradan uzaklaşan, hatta hızlıca kaçan, beyaz bir kamyonet görülmektedir. Üst 
sağ köşede sarı zemin üzerine “İslam, barış dini...”, en altta gri zemin üzerine beyaz ve 
büyük karakterle “ebedi !” yazmaktadır. Karikatürde çocukların masumiyeti üzerinden 
İslam’ın şiddet yanlısı olduğu savunulmaktadır. İslam dini kaynaklı şiddetin yetişkin-
leri vurduğu kadar çocukları da hedef aldığı mesajı verilmektedir. Charlie Hebdo’nun 
ortaya koymaya çalıştığı “İslam’ın terör ve şiddetle” bağlantısının arka planında yine 
oryantalist söylem bulunmaktadır. İslam’ın ortaya çıkmasıyla birlikte Hristiyanların 
İslam’ın “kılıçla yayıldığı bir din olduğu” fikri ve Muhammed ve Müslümanların “kana 
susamış” oldukları fikirlerin benimsendikleri görülmektedir. Tarihte İslam medeni-
yetinin Endülüs devletini kurması ve Osmanlıların Batı’ya doğru fetihleri, ve özellikle 
İstanbul’un fethi ve Viyana kuşatmaları bu tezleri doğrulamak için kullanılmaktadır. 
İslam, zorbalığın, şiddetin ve radikalizmin yuvası olarak savunulmaktadır. Karikatür-
lerde yerde kan içinde yatan çocukların barış dini olduğunu iddia eden dine mensup 
kişiler tarafından katledildiği vurgusu dikkat çekilmektedir. Dolayısıyla İslam dininin 
barış dini değil, şiddet dini olduğu sonucuna varılmaktadır.
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3.4. Turhan Selçuk: Örtülü Kadın

Cumhuriyet Gazetesi, 2010.

Batı İslam anlatısında birbirleriyle ilişkilindirilen İslam ve kadın önemli bir yere 
sahiptir. Özellikle oryantalist ve islamofobik söylem Doğulu/Müslüman kadın bedeni 
üzerinden üretilmekte ve tüketilmektedir. Batılı bakış açısında Doğulu kadın kimliği-
nin ön yargılara dayandığı görülmektedir. Oryantalist ve islamofobik ideoloji, hayali bir 
Doğu oluşturduğu gibi, hayali bir Doğulu Müslüman kadın da yaratmayı başarmıştır. 
Çıkış noktası olarak İslam’ın kadını hapsettiği ve kötü muamele kurbanı yaptığı görüşü 
savunulmaktadır. Sunulan Müslüman Doğulu kadın imajı, patriyarkal sistemin dayattı-
ğı İslami dogmaların kurbanı olan baskı altında, özgürlüğü kısıtlanan, çaresiz ve ezilen 
bir kadın ile sınırlı kalmaktadır. Oryantalist söylem ayrıca Müslüman Doğulu kadını 
egzotizm ve erotizm sembolü de yapmaktadır. Batı, kendi hayallerine göre Doğu’yu ve 
Doğulu kadını kurgulamaktadır. Batı’nın kurgu ve gerçek arasında gelgit yapan hayal-
lerinde harem, kadın ve cinsellik vardır. 18.  yüzyılda Antoine Galland tarafından Batı 
dillerine tercümesi yapılan Binbir Gece Masallarının etkisiyle Doğulu Müslüman kadın 
imgesi, saray, harem ve hamama sıkıştırılmaktadır. Oryantalist seyyah ve ressamların 
eserleriyle şekillenen “Batı’nın kurguladığı haremlerde” Mernissi’nin (2001) ifade et-
tiği “savunmasız ve tutsaklıklarından tamamen mutlu çıplak yaratıkların yaşadığı bir 
cinsel cennet” vurgusu ön plana çıkmaktadır. Böylelikle oryantalist erkekler, Batı gele-
neğine çok aşina olan beden ve zihin arasındaki ayrılığa yanıt veren pasif, beyinsiz bir 
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kadın yaratmayı başarmışlardır. Mernissi bu fenomeni Batılılar tarafından sahipleni-
len Binbir Gece Masalları üzerinden açıklamaktadır. Oryantalistler, Şehrazad’ı en çar-
pıcı özelliği olan entelektüel boyutundan yoksun bir varlık haline dönüştürmüşlerdir. 
Oryantalizmin Doğulu kadın söylemi birçok parametreyi barındırmaktadır. Kabbani 
(1986) Avrupa’nın Doğulu kadınlara yönelik duygularının “arzu, acıma, aşağılama ve 
öfke” arasında dalgalandığından oldukça karmaşık bir özellik ortaya koyduğunu ifade 
etmektedir.

Müslüman kadın denilince hayranlık ve tiksinti gibi iki uç duyguları barındıran or-
yantalist ve islamofobik literatür Müslüman kadının örtüsünü hedef almaktadır. Böyle-
likle örtüyü özcü terimlerle inşa etme stratejisi, onu belirli parametreler içinde sabit-
leyen anlamlar eklemeyi amaçlamaktadır. Bir söylem biçimi olan oryantalizm, örtülü 
kadını diğer kadınlardan ayırmak için ‘temel bir farklılık’ yaratmaktadır (Yegenoğlu, 
2003, s. 555). Mabro (1991) da Kabbani gibi benzer ifadelerle Müslüman kadın örtüsü-
nün egzotik ve erotik duyguların sembolü haline geldiğinden yüzyıllar boyunca, Avru-
pa’da hem hayranlık hem de tiksinti yarattığını açıklamaktadır. Oryantalist söylemde, 
cinsellik ve egzotizmi çağrıştırdığı algısının yanında örtünün aşağılığın, geri kalmışlı-
ğın ve baskının da bir sembolü olduğu düşüncesi sıkça dile getirilmektedir. Böylelikle 
Müslüman kadınların özgürlükleri, özellikle kılık-kıyafet üzerinden, sürekli gündeme 
getirilmektedir. Müslüman kadının baskı altında erkek tarafından ezildiği düşüncesi 
çok eskilere, oryantalizmin tarihine dayanmaktadır. Örtülü ve ezik Müslüman kadın 
imajı Batı’nın tahayyülünde her zaman var olagelmiştir. Böylelikle oryantalizmin sa-
vunduğu Batı’nın üstünlüğü, kadın bedeni üzerinden ifade edilmektedir. Ezik, bastırıl-
mış ve özgür olmayan “örtülü” kadın bedeninin karşısına özgürlüğü temsil eden “örtü-
lü olmayan” kadın bedeni en açık biçimde vurgulanmaktadır (Thobani, 2007, s. 218). 

Turhan Selçuk imzalı karikatürde de bu oryantalist perspektif sunulmaktadır. 
2010’da Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan karikatürde kadın, özgür kadın, ve daha 
özgür kadın başlığı altında 3 kadın figürü bulunmaktadır. Daha doğrusu örtüsüz kadın 
için kadın, diğer iki örtülü kadın için de özgür kadın ve daha özgür kadın ifadeleri kulla-
nılmaktadır. Bir başka ifadeyle örtüsüz kadından örtülü kadına kadar kadınlar için bir 
özgürlük skalası belirlendiği anlaşılmaktadır. Kadının özgürlüğü aşağılama ve alaycı 
bir tavırla kadının örtüsüyle ilişkilendirilmektedir. Böylelikle kadın örtündükçe daha 
özgür olduğu ifadesi altında örtündükçe özgürlüğünü kaybettiği ve köleleştiği dile ge-
tirilmektedir. Kadının örtüsü özgürlüğün önünde bir engel olarak tanımlanarak kölelik 
ve baskının sembolü yapılmaktadır.

Öte yandan bu karikatür 28 ocak 2013 tarihinde Turhan Selçuk isimli facebook 
hesabından da paylaşılmıştır. Paylaşıma yapılan yorumların İslam’a ve Müslüman kadı-
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nın örtüsüne hakaret niteliği taşıdığı ve oryantalist söylemin birebir yansıması olması 
dikkat çekicidir. Paylaşımda bir yorumcuya verilen cevapta “Benliğini unutmuş Arap 
taklitcisi XXX. Biz İslam’ın ne olduğunu iyi bildiğimizden dinden çıktık. Pedofili, poliga-
mi, ensest, kadını insan yerine koymama, insan hakları ihlali, cehalet sefalet ve rüşvet 
bir Müslümana peygamber mirasidir ! Kadını Arap putu Allah bile insan yerine koymaz 
ki, Kuran’da kadınlara hitaben konuşmaz. Kadına söyleyeceklerini, erkekler aracılığı ile 
iletir: Karılarınıza söyleyin” Islam, 1400 yil öncesi bir Arap kabilesinin köhne adetlerin-
den başka bir şey değildir. Sapkınlık ve  sapıklıktır. Insanlık düşmanıdır. Beynini imanla 
karartılmışlar anlayamaz” (Turhan Selçuk, 2013) ifadeleri kullanılmaktadır. Yorumda, 
İslam’ın cehalet dini olarak insanı ve özellikle de kadını aşağıladığı, Müslümanların öz-
gürlüklerini sınırladığı ifadesinin yanında İslam’ın aynı zamanda ilahi bir din olmadığı 
iddia edilmektedir. Oryantalist gelenek doğrultusunda Hz. Peygamber’in peygamber-
liği de sorgulandığı gibi insanlık adına yıkıcı uygulamaları hayata geçirdiği vurgulan-
maktadır. Batı’nın Doğu ve İslam üretiminin yine Müslüman kadın bedeni üzerinden 
yapıldığı görülmektedir.

Sonuç

Tarihi çok eskilere dayanan karikatür geleneği bugün de etkin bir iletişim aracı 
olarak önemli bir sosyal işlev üstlenmektedir. Kullanılan sözlü ve görsel yöntemlerle 
karikatürler mizah ve eleştiri kültürünü devam ettirirken zaman zaman ideolojik bir 
yaklaşım da sergiledikleri görülmektedir. Kutsalı da ele alan karikatürler, son yıllarda 
özellikle İslam’ın kutsallarının mizah konusu yapılmasıyla gündeme gelmektedirler. 
İslam ve Müslümanların karikatürlerde temsili, oryantalizmin bir yansıması olarak 
dikkat çekmektedir. Doğu ile Batı arasındaki ayrımı simgeleyen oryantalizm, hayali 
perspektifte oluşturulan imaj, imge ve temsillerle Batı’nın Doğu üzerinde kurduğu üs-
tünlüğün ve egemenliğinin bir ifade biçimidir. İslam’ın, Doğu’nun sembolü yapılmasıy-
la birlikte Müslümanlar da öteki kategorizasyonunda değerlendirilmektedirler. Böyle-
likle Doğu ve Doğulular için zikredilen cahil, geri kalmış, şiddet eğilimli gibi özellikler 
Müslümanlar için de kullanılmaktadır. Oryantalizm tarihinin dışarıdaki düşmanı, göç 
süreçleriyle birlikte değişime uğrayarak Batı topraklarında yaşayan düşmana dönüş-
müştür. 

Karikatürlerin, Müslümanlar hakkında nefret söylemine sebebiyet verdiği tar-
tışmaları ifade özgürlüğünün sınırlılığını gündeme getirmektedir. Oryantalist unsur-
lar barındıran islamofobik karikatürler, tarihçesinde “karikatür krizi” olarak bilinen 
2005 yılında patlak veren süreçte Müslümanların ifade özgürlüğü ilkesine saygıları 
ve uyumları tartışmaya açılmıştır. Gazete ve dergiler tarafından 12 adet Hz. Peygam-
ber karikatürü yayınlanmasına Müslümanların verdiği tepkiler ifade özgürlüğü adına 
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şiddetle eleştirilmiştir. Ait oldukları İslam dininden dolayı Müslümanların mizah ve 
ifade özgürlüğü anlayışlarının sıkıntılı olduğu yorumları yapılmaktadır. Bu değerlen-
dirmeler, İslam ve Müslümanların hoşgörüsüz ve tahammülsüz olduklarının kanıtı 
olarak sunulmaktadır. Ancak ifade özgürlüğü adı altında karikatürlerin nefret söyle-
mi yaptıkları birçok kez dile getirilmektedir. Bu konuda Fransız mizah dergisi Charlie 
Hebdo’nun karikatürleri ilk sırada eleştirilmektedir. İfade özgürlüğünün karikatürlerle 
savunulmasının gerekliliğini iddia edenlerin yanında Charlie Hebdo’nun Müslümanla-
ra yönelik mizah islamofobik anlayışının nefreti körüklediğini açıklayanların sayısı da 
oldukça yüksektir. İslam ve Müslümanlar hakkında yapılan karikatürler, oryantalist ve 
islamofobik yaklaşımları ile gündeme gelmektedirler.

Bu çalışmada karikatürlerin oryantalist arka planı, Batı’nın üstünlüğüne dayanan 
Doğu-Batı ayrımı, İslam ve şiddet ilişkisi ve Doğulu Müslüman kadın gibi temalarla or-
taya konulmaktadır. Karikatürlerin İslam’ı ve Müslümanları ele alış biçimi üstün Hristi-
yan Batı medeniyetinin geri kalmış Müslüman Doğu medeniyetine hakimiyeti şeklinde 
ortaya çıkmaktadır. Başarının, ilerlemenin ve bütün olumlulukların Batı’nın özellikleri 
arasında bulunduğu hatırlatılmaktadır. Bunun karşısında bütün olumsuzluklar, başarı-
sızlıklar ve hayal kırıklıkların da Doğu’nun doğasında olduğu vurgusu dikkat çekmek-
tedir. Öte yandan karikatürlerde Doğu-Batı ayrımında Doğu’nun şiddet eğilimi her za-
man dile getirilmektedir. Bu şiddet İslam’la ilişkilendirerek İslam şiddet ve terörizmin 
kaynağı yapılmaktadır. Oryantalizmin Müslümanları bir blok olarak değerlendirmesi 
bütün Müslümanların birer terörist olduğu iddiasını içermektedir. Doğulu kadın konu-
su da karikatürlerde sıkça ele alınmaktadır. Oryantalizm, Doğulu kadın bedeni üzerin-
den şekillenmektedir. Doğulu Müslüman kadın, egzotizm, cinsellik ve erotizmin olduğu 
kadar örtüsünden dolayı geri kalmışlığın, cahilliğin, esaretin ve baskının da sembolü 
yapılmaktadır.
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İslâmî İsim ve Değerlerin Medyada Suiistimali: Müzemmem 
Hadisi Üzerine Bir İnceleme

Ahmed ÜRKMEZ1

1. Giriş

İslamofobi, kültürel, teolojik, sosyolojik veya psikolojik gerekçelerle (Karslı, 2013, 
s.76-86) İslâm’a ve Müslümanlara karşı oluşan ön yargı ve uygulanan ayrımcılıkları 
ifade eden bir kavramdır. Başlangıcı İslâm’ın bir din olarak doğuşu ve Allah Resûlü’nün 
(sav) peygamberliğini ilan edişine kadar geri götürülebilmekte, günümüzde ise başta 
dışlama, aşağılama, toplu kıyıma uğratma ve benzeri uygulamalar olmak üzere varlığı-
nı artırarak sürdürmektedir.

İslamofobinin genel anlamıyla bir din karşıtlığı olduğu, ancak daha özelde ayrım-
cılığın beraberinde getirdiği bir saldırganlıkla dini değerleri aşağılamaya dönüştüğü, 
merkeze inildiğinde ise dini birinci derecede temsil eden peygamberleri (son peygam-
berin ardından ise O’na inanan müminleri) kötülemeyi konu edindiği söylenebilir. Pey-
gamberleri kötüleme girişimlerinin ise getirdikleri mesaj (vahiy), üstlendikleri misyon 
(nübüvvet) ve nihayet birey olarak varlıkları, yani doğrudan şahsiyetleri üzerinde yo-
ğunlaştığı tespit edilebilir.

Aşağıda öncelikle İslamofobinin söz konusu üç boyutu ele alınacak, ardından pey-
gamberleri özellikle kamuoyu önünde kötüleme girişimlerinin yansımaları incelene-
cektir. Konunun Mekke dönemine ait bir örneği “Müzemmem hadisi” başlığı altında 
değerlendirilerek, medyada dini değerlerin suiistimali bu bağlamda irdelenmeye çalı-
şılacaktır.

1.1. Dinin Genel Olarak Tahkiri

Din karşıtlığı için öngörülen üç boyuttan üzerinde en fazla akademik çalışma üre-
tilenin ilk madde olduğu söylenebilir. İslâm dinine karşı duyulan korku ve öfkenin özel-
likle Batı dünyasındaki tarihsel süreci ve an itibarıyla geldiği nokta çeşitli açılardan 

1 Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi, aurkmez@pau.edu.tr
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incelenmiş, Hristiyan Avrupa’nın kendisini niçin bir karşıt oluşturma ihtiyacı içinde 
hissettiği, oluşturduğu “öteki” kimliğini nasıl tanımladığı, hangi yönlerden hedef aldığı 
tartışılmıştır. Kültürel bir ırkçılık türü olarak tezahür eden ve Avrupa’nın ünlü düşünür-
lerince de hararetle savunulan (Hıdır, 2017, s. 26-28) İslamofobi’nin, öncelikle sosyal 
bir zemine oturduğu, devamında başta ekonomi olmak üzere farklı alanlarda varlığını 
ortaya koyduğu belirtilmiştir (Bodur, 2017, s. 76-82). Son tahlilde tarih boyunca, Haç-
lı seferlerinden Doğu Hindistan Şirketi’ne, Oryantalizm akımından 11 Eylül’e uzanan 
geniş bir yelpazede sistematik bir İslâm düşmanlığının organize edildiği açıktır. Nite-
kim İslamofobi’nin tarihsel süreci daha önce farklı çalışmalarda ele alınmıştır (Mencet, 
2018, s. 193-197; Özüdoğru Erdoğan, 2019, s.638-640; Tuzcu, 2017, s.114-119). İsla-
mofobi’nin medya ile olan ilişkisini mercek altına alan araştırmalar ise özellikle 2000 
yılından sonra bu yönde yürütülen tez, kitap ve makale tarzı akademik çalışmaların 
sayısında büyük bir artış olduğunu ortaya koymaktadır (Temel, 2019, s.95-102).

Bu bağlamda, İslamofobi’nin çerçevesinin sadece İslâm’a ve ona ait her şeye korku 
ve nefretle yaklaşmaktan ibaret kalmadığı, Müslümanlara yönelik şiddet kampanya-
sına bilfiil katılmanın da bu işin bir parçası olduğu istikametindeki tespitler (Bodur, 
2017, s. 75) önemlidir. Zihinsel düzeyde üretilen bu paradigma hayata uygulandığında, 
Müslümanların azınlık oldukları ülke ve bölgelerde başta eğitim, barınma ve çalışma 
şartları olmak üzere pek çok alanda ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğe maruz kalması (Ay-
dın ve Yardım, 2008, s. 16-19) kaçınılmaz hale gelmektedir.

Bir diğer temel nokta, kültürel düzlemde oluşturulan “düşman ve tehdit” algısının, 
İslâm dini ile birlikte Türk milletiyle de özdeş kılınmasına yönelik girişimlerdir (Hıdır, 
2017, s. 26-27). Nitekim Batı ülkelerinde tarihi süreçte Türk-İslâm kültürü, bir yandan 
sistematik olarak ortak “kötü” değerine dönüştürülürken, diğer taraftan da tasarlanan 
İslamofobik yaklaşım bilhassa medya üzerinden bizzat Anadolu’ya taşınmaya çalışıl-
mıştır. Bu açıdan bakıldığında, herhangi bir ahlâkî altyapıya dayanamayacak ölçüde İs-
lamofobi ürünü bir karikatürün Norveç veya Danimarka gibi bir ülkede yayınlanması 
ne kadar alışılageldik bir saygısızlık ise, benzer bir karikatürün Türkiye’de yayınlan-
ması da o denli anormal ve garipsenmesi beklenen bir durum olmalıdır. Belki de ara-
daki tek fark, doğrudan Hz. Peygamber’in (sav) hedef alınıp resmedilmesi tarzında bir 
aşırılığın ilkinde olağan sayılabilmesi, diğerinde ise hiç değilse bu aşamada kırmızıçiz-
giyi aşma olarak değerlendirilmesidir. Bu önemli ayrıma rağmen, Türkiye’deki mizah 
dergilerinde yayınlanan İslâm temalı karikatürler üzerinde yapılan incelemelerin so-
nuçları, çizilen Müslüman portrelerinin Batı’daki benzerlerinden dahi kötü içeriklere 
sahip olduğu istikametindedir (Mencet, 2018, s. 200-204).
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1.2. Dini Değerlerin Tahkiri

Burada ikinci boyuttan (dinî değerlerin tahkiri) bahsetmek ve doğrudan Hz. Pey-
gamber’in (sav) kişiliğini hedef alan hakaretlerin dışında kalan ve nispeten az incele-
nen bazı örnekler üzerinde düşünmek için bir fırsat doğmaktadır. Sözgelimi Müslüman 
kadının dini bir değer olarak sistematik tahkiri üzerinde durmak, dinin en masum su-
numuna yönelik şiddetli hücumların net biçimde gözlemlenebileceği bir alana işaret 
etmesi bakımından anlamlı olacaktır. Başta Fransa olmak üzere Avrupa’da uygulama-
larına rastlanan başörtüsü yasağından kadına dair İslâm merkezli klasik polemik ko-
nularına uzanan bir yelpazede (Martı, 2018, s.41-42) değişmeyen tek şey, İslâm’ı ve 
kadına verdiği değeri küçümsemek, hatta yok saymaktır. Avrupa’da İslâm’a karşı du-
yulan nefretten kaynaklanan fiili saldırıların yöneldiği ana hedefler arasında camilerle 
birlikte örtülü Müslüman hanımların da bulunduğu bilinmektedir (Özüdoğru Erdoğan, 
2019, s. 641-642).

Dini içerikli isimlerin kamuoyu önünde suiistimali de dini değerlerin tahkiri baş-
lığı altında değerlendirilebilir. Medyaya egemen olan güçlerin İslâm’ı bir korku kayna-
ğı olarak algılamaları (Mencet, 2018, s.196) ve düşmanca yaklaşarak hedef seçmeleri, 
negatif yayınların devamlılığında önemli bir etkendir. Dini temsil eden peygamberlerin 
isimlerinden kutsal ay adlarına, kıyamet alâmetlerinden ahiretin aşamalarına uzanan 
geniş bir alanda dinin önemsediği ve Hz. Peygamber’in (sav) hadislerinde kıymetini 
özellikle vurguladığı değerlerin kimi mecralarda en alt düzeyde sunulmaya ısrarla de-
vam edilmesi bu bağlamda dikkatlerden kaçmamalıdır. Dinin mübarek saydığı üç ay-
lardan Receb’in magandalığı, Şaban’ın geri zekâlılığı, Ramazan’ın ise hukuk tanımaz 
bir mafya lideri kimliğini ifade eden figürlerle özdeşleştirilmesi, üstelik bunun tek bir 
yapımda değil, seri/dizi filimler hâlinde topluma dayatılması elbette bir rastlantı de-
ğildir. Bir yandan dizideki köpeğe “Tâceddin” ismini verirken, diğer yandan kapıcıya 
müdürün dilinden “Mennân; gel hayvan!” diyerek doğrudan Allah’ın güzel isimlerinden 
(Esmâ-i Hüsnâ) birini tahkir eden bir dil tesadüf olabilir mi?

Hâlbuki biraz yakından bakıldığında Tâceddin’in “Dinin Baş Tacı” anlamına geldiği 
ve özellikle Anadolu’da en fazla değer verilen ilmî ve siyasî kişiliklere unvan olarak la-
yık görüldüğü fark edilecektir. Tokat merkezli bir Selçuklu beyliğinin kurucusu Tâceddin 
Bey’den (Kofoğlu, 2010, 39/343-345) meşhur Hanefî fakihi Tâceddîn ibnü’t-Türkmânî 
(Günay, 2000, 21/235) ve Şâfiî fakihi Tâcüddîn es-Sübkî’ye (Yaşar, 2018, s. 77-99), niha-
yet İstiklâl Marşı’nın yazıldığı Tâceddîn Dergâhı’na kadar bu tamlamanın kültürümüz-
deki yeri apayrıdır. Yine Türk-İslâm kültürünün simge isimlerinden birisini hedefe otur-
tan “Alâaddin” başlıklı ve Batı menşeli sinema filmlerinin bütün İslamofobik içerikleriyle 
ulusal kanallarda yayınlanmaya devam ediyor olması da problemin bir başka boyutudur.
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Sözgelimi Fransız yapımı “Aladdin’in Yeni Maceraları” filminde başrolde yer alan 
Alaaddin karakteri, çölde halı üzerinde uçan uğursuz ve gayet beceriksiz bir tipleme-
dir. Şişesinden çıkan sol kulağı küpeli yarı çıplak cin figüründen ilk isteği görünüşünü 
düzeltmek, ikinci isteği ise hemen bir adam öldürmektir. Muhatapları kendisine “Ala-
addin, sen hırsız değil miydin!” diye seslenmekte ve ismini zihinlere olumsuz bir imajla 
iyice yerleşmesi için sürekli tekrar etmektedirler: “Alaaddin, Alaaddin…” Film boyunca 
tekrarına özen gösterilen dini ögeler arasında, “Selamün aleyküm!”, “Maşallah!” ve ben-
zeri yaygın İslâmî ifadelerin orijinallerinin yanında, bizzat Allah’ın adını içeren sözler 
de vardır. Neticede Bağdat’a göbek atan bir kamyon dolusu dansöz eşliğinde giren Ala-
addin’in seslendirdiği Fransızca şarkının nakaratı da “Valla valla! Yalla yalla!” şeklin-
dedir. Şarkının açıkça müstehcenlik ihtiva eden sözlerinde ise göndermenin hangi ulvî 
makama yapıldığı bellidir: “Annelerinize söyleyin: Bedevilerin patronu geldi! Berberi-
lerin patronu geldi!”

Oryantalizmin sadece batının doğuyu nasıl gördüğünü ifade etmekle kalmayan, 
aynı zamanda doğuya da kendisini nasıl görmesi gerektiğini empoze eden tavrının altı 
burada çizilmelidir. Bir okul dizisinde başrolde oynayan öğretmenin kendisine “Ho-
cam!” diye her seslenilişinde “Hoca camide!” tepkisi vermesi, hocanın ve temsil ettiği 
dinin ibadethane ile sınırlı kalıp sosyal hayata asla katılmamasını öngören bir para-
digmanın tezahürüdür. Dolayısıyla hadise, gündelik bir mizah malzemesi olarak gö-
rülerek gülünüp geçilemeyecek ölçüde ciddidir. Eğer bu mesele hayati bir mentalite 
mücadelesi olmasaydı, kafasında sarık ve üzerinde cübbeyle her türlü arsızlığı ve hır-
sızlığı işleyen bir tiplemenin merkeze alındığı mahut dizi konusunda yaşanan skandal 
yayın ısrarı yaşanmayabilirdi. Ekim 2014’te ilk bölümü yayınlanan dizi, imam karakteri 
üzerinden dini değerlerin aşağılanmasına halkın gösterdiği büyük tepkiye ve imam ca-
miasını temsilen bizzat Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı resmi açıklamaya rağmen 
Aralık 2016’da final yapana kadar üç sezon boyunca yayında kalabilmiştir.

1.3. Peygamberlerin Tahkiri

Üçüncü sırada ele alınabilecek olan ve bu tebliğin ağırlık noktasını oluşturan me-
sele ise Peygamberleri hedef alan tahkir ve tezyif girişimleridir. Genelde din karşıtlığı-
nın, özelde ise İslamofobi’nin tarihi süreçte en sık karşılaşılan ve en süflî tezahürü bu 
olmalıdır. Zira Peygamberlerin dindeki konumu ilahi kitaplarda açıklanmış olup, gerek 
verdikleri bilgiler gerekse yaptıkları uygulamalar inananlar için bağlayıcıdır. “Allah’ın 
şiârlarına tazimin” bir kalbin ne ölçüde takva dolu olduğunu gösterdiğini ifade eden 
ayet (Hac 22/32) ışığında İslâm dini açısından düşünüldüğünde, tıpkı Kâbe, Kur’ân, 
ezan ve diğer kutsal değerler gibi Hz. Peygamber’in (sav) de imanı başlı başına temsil 
eden bir “şiâr” olarak görülmesi icap eder. Dolayısıyla dine en alt düzeyde saygı duyan 
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bir bireyin dahi herhangi bir ilahi elçiyi eleştirmesi mantıken tasavvur edilemez. Yahut 
Gazali’nin tespit cümlesinde yer aldığı şekliyle “Sonuçta her kâfir, peygamberi yalanlar. 
Yalanlayan her kişi de kâfirdir. İşte hiç şaşmayan karşılıklı etkileşim budur.” (Gazali, 
1988, s. 78-79)

Kur’ân-ı Kerîm, din karşıtlığının bu boyutunun söylem ve eylemlere yansımaları 
konusunda oldukça fazla örnek içermektedir. Dinler tarihinin ilk basamağından, yani 
şeytanın “Çamurdan yarattığın bir varlığa mı secde edeceğim?” (İsrâ 17/61) diyerek Hz. 
Âdem’e saygı duyup secde etmeyi reddetmesinden başlatılabilecek bu süreç, bilhassa 
peygamber kıssalarında net olarak izlenebilmektedir. Hz. Nuh’un gemisini yaparken 
maruz kaldığı alay ve aşağılamalardan (Hûd 11/38) Hz. Lût’un sapkın muhataplarının 
bilhassa melek misafirlerin önünde sarf ettikleri iğneleyici sözlere (Hûd 11/78-79) ka-
dar pek çok ibretlik tabloda somutlaşan bu kötüleme kültürü, Firavunun Hz. Musa’ya 
karşı benimsediği tavırda bir bakıma zirveye ulaşır:

“Size gönderilen şu peygamberiniz de pek deliymiş!” (Şu’arâ 26/27)

“Yoksa ben şu zavallı, neredeyse derdini anlatamayacak adamdan daha hayırlı değil 
miyim?” (Zuhruf 43/52)

Peygamberlerin varlığının din karşıtları tarafından bir fobiye dönüştürülmesi sü-
reci incelendiğinde, başlıca üç açıdan hedef alındıkları tespit edilebilir: Getirdikleri me-
saj (vahiy), üstlendikleri misyon (nübüvvet) ve birey olarak kişilikleri. Her üç boyutun 
da Hz. Peygamber (sav) bi’set sonrası yıpratılmaya çalışılırken yoğun biçimde kullanıl-
dığını söylemek mümkündür. Sözgelimi şu ayetin muhtevasında din karşıtlarının ilgili 
ithamları bir aradadır: “Yok, ‘Bunlar karma düşlerdir!’ dediler; yok ‘kendisi uydurdu’, yok 
‘o bir şairdir’…” (Enbiyâ 21/5)

Kur’ân-ı Kerim bu süreçte “Sana ancak, senden önceki peygamberlere söylenenler 
söylenmektedir.” (Fussilet 41/43), “Andolsun, senden önce de birçok peygamberle alay 
edildi de içlerinden alay edenleri, o alaya aldıkları şey kuşatıverdi.” (Enbiyâ 21/41) gibi 
ikna edici ve moral verici açıklamalarla Allah Resûlü’nü (sav) yönlendirmeye düzenli 
olarak devam etmiştir. İnançsızların yalanladıkları gerçeğin bizzat vahiy olduğu, dola-
yısıyla sadece kendisiyle ilgili olduğunu düşünüp üzülmemesi gerektiği (En’âm 6/33) 
şeklindeki teselliler meselenin ilk boyutu (vahyin inkârı) ile ilişkilendirilebilir. Nor-
malde bir ilahi kitap veya dini inanç sistemi üzerinde özel bir birikimi olmadığı halde 
peygamberlik görevine bizzat Allah tarafından seçilip layık görüldüğüne dair hatırlat-
malar (Şûrâ 42/52) ise ikinci boyutla (nübüvvet) alakalıdır. Son tahlilde, konuya dair 
ayetlerin muhtevaları üzerinde yapılan araştırmalar, iki temel fonksiyonun ağırlıkta 
olduğuna işaret etmektedir. Bunlardan ilki dini tebliğ uğrunda aşağılanmaya maruz 
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kalan peygamberlere moral vermek, diğeri ise bu hakaretleri yapanları ahiretteki ağır 
azap ile tehdit etmektir (Sıcak, 2015, s.433-454).

Doğrudan Peygamber Efendimizin (sav) kişiliğini hedef alan kampanyalar, hem 
pratik hayatta kamuoyu önünde daha çok cereyan etmesi, hem de biraz sonra ele alı-
nacak olan örnekteki gibi hadislerin vüruduna zemin teşkil etmesi bakımından ilk iki 
boyuta göre daha ağırlıktadır. Çünkü ilahi irade, bu bağlamda biteviye gerçekleşen sal-
dırılara sadece ayet düzeyinde değil, müstakil sureler indirerek mukabelede bulun-
muştur. Mekke döneminde müşriklerin Kevser suresinin nüzulüne sebep olan “Ebter” 
yakıştırmaları ve Ebû Leheb’in Tebbet suresinin inmesine neden olan eziyetleri gibi 
yaşanmışlıklar bu fasla örnek verilebilir. Keza Medine döneminde de münafıklar tara-
fından başlatılarak haftalarca gündemde tutulan ve Müminlerin Annesi Hz. Âişe üze-
rinden Hz. Peygamber’i (sav) yıpratmayı amaçlayan namus iftirasının (İfk Olayı), Nûr 
suresinin inişiyle sonuçlanması dikkat çekicidir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 42/404-
416, no.25623; Buhârî, Tefsîr, (Nûr) 11, no.4757; Müslim, Tevbe, 56, no.7020).

Bir diğer dikkat çekici nokta ise bu tartışmaların kapalı kapılar ardında yapılı-
yor olmaması, özellikle kamuoyu önünde ve o dönem medya işlevi gören şairler eliyle 
yürütülmesidir. İslâm’ın ilk yıllarında Mekke’de faaliyet gösteren cahiliye şairlerinin 
üstlendiği bu “dini ve peygamberi kitlelerin huzurunda karalama” işlevini Medine’de 
başta Ka’b ibnü’l-Eşref olmak üzere Yahudi şairlerin deruhte ettiğini söylemek müm-
kündür. Bu “hayâsızca akın” karşısında göğsünü siper eden Hassân b. Sâbit, Abdullah b. 
Revâha ve Ka’b b. Mâlik gibi peygamber şairlerinin üstlendiği vazife tarih sayfalarında 
yerini almıştır. Bu isimler, başta Hz. Peygamber’in (sav) şahsı ve ailesi olmak üzere dini 
değerlere yönelen hakaretlere şiirleriyle cevap vermişler ve açık bir nebevi desteği de 
daima yanlarında bulmuşlardır.

“Dengi olmadığın halde O’nu hiciv mi ediyorsun?

İkinizden kötü olan iyi olana feda olsun!

Mübarek, tertemiz ve Hanîf olan;

Allah’ın güvendiği, vefa timsalini hicvediyorsun!
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Sizden Allah Resûlü’nü hicveden ve O’nu,

Öven ve destekleyen tek düze olsun!

Babam, onun babası ve haysiyetim, size karşı

Muhammed’in haysiyetini korumak için kalkan olsun!”

Yukarıdaki beyitler Peygamber Şâiri Hassân b. Sâbit’in (ra) “Hemziyye” kasi-
desinden alınmıştır (Taşdelen, 2009, s.307-316).2 Bu kaside, Allah Resûlü’nü (sav) 
hicveden Ebû Süfyân ibnü’l-Hâris’e cevaben Mekke Fethi’nin hemen öncesinde söy-
lenmiştir. Hassân b. Sâbit yıllar sonra mescidde şiir okumaması yönünde Hz. Ömer 
tarafından uyarıldığında ona şöyle demiştir: “Ben bu mescidde senden daha ha-
yırlısı varken de şiir söylerdim!” Ardından yanındaki Ebû Hüreyre’ye dönüp “Sen, 
Allah Resûlü’nün (sav) ‘Benim yerime onlara cevap ver. Allah’ım! Onu Rûhu’l-Ku-
düs (Cebrâil) ile destekle!’ buyurduğunu duymuş muydun?” diye sormuş ve ondan 
da haklı olarak “Evet” cevabını almıştır (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 36/267-268, 
no.21936; Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 6, no.3212; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 151, no.6384).

Peygamber Şâirlerinin o dönemde üstlendiği misyon bugünkü medyanın fonksiyo-
nuna oldukça yakındır. Câhiliye döneminde de İslâm’ın ilk yıllarında da güçlü bir şair, 
kabilesinin sözcüsü, dış ilişkilerde mümessili, iç ihtilaflarda hakemi, idarecilerinin re-
fiki ve danışmanı, yarışma ve panayırlarında jüri üyesi, kısaca medar-ı iftiharı sayılırdı. 
Bu yüzdendir ki, cahiliye Araplarının gurur kaynağı olarak gördükleri iki şey vardı: Bir 
erkek çocuğun doğması ve içlerinden bir şairin çıkması (Ürkmez, 1996, s.30-33).

Şairlerin toplum ve yönetim üzerindeki etkilerini kaybetmesinden sonra bu den-
geleyici rolü büyük ölçüde ilim adamlarının üstlendiği düşünülebilir. Buna mukabil, 
Allah Resûlü’nün (sav) şahsiyetini ve temsil ettiği değerleri hicvetme misyonunu da 
İslâm karşıtı çevreler adına oryantalist yazar ve araştırmacılar yüklenmiş görünmek-
tedir. Müsteşrikler, çeşitli dini ve siyasi sâiklerle özellikle on sekizinci yüzyılın başların-
dan itibaren akademik formatta ürettikleri ve pek çoğu İslamofobi ürünü metinlerde 
Allah Resûlü’nü (sav) en ağır iftira ve hakaretlerle karalamaktan geri durmamışlardır 

2 Kasidenin 27. beytini oluşturan ve yukarıda “Sizden Allah Resûlü’nü hicveden ve O’nu, Öven ve des-
tekleyen tek düze olsun!” şeklinde çevrilen beyit, gerek atıf yapılan makalede, gerekse makalenin 
tashihini üstlendiği önceki çeviride hatalı tercüme edilmiştir. Makalede tenkit edilen Abdullah Kızıl-
cık tercümesinde “Sizden Allah Resûlü’nü yeren kimse (bilsin ki) onu metheden ve ona yardım eden 
birdir” denilmektedir ki muradın bu olmadığı açıktır. Makale sahibi Hasan Taşdelen’in çeviri önerisi 
ise “Aynı mıdır, sizden Allah Resülüne dil uzatan kişi ile, onu metheden ve yardımcısı olanlar!” şeklin-
de olup, hem cümleyi soru cümlesine çevirmesi, hem de şairin nihai hükmünü “aynıdır” yerine “aynı 
değildir” olarak yansıtması bakımından sağlıklı değildir. Hâlbuki beyitteki vurgu gayet sade ve nettir: 
“Siz müşrikler Allah Resûlü’nü eleştirseniz ne olur, methetseniz ne olur!”
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(Görmez, 2000, s.12-17). Şiddet yanlısı bir savaş peygamberi olmaktan başlayan ve 
sahte peygamberlik ithamına kadar varan, Kur’ân-ı Kerîm’deki övgülerin birebir zıd-
dından ibaret olan söz konusu tahkirler, değil ilmî bir kıymeti haiz olmak, burada laf-
zen tekrar edilemeyecek ölçüde düşük bir ahlâkî mahiyete sahiptir (Çetinkaya, 2011, 
s.120-131; Tuzcu, 2017, s.120-128). Hz. Peygamber’in (sav) çok eşliliği de başta Hz. 
Âişe ve Zeynep bint Cahş (ra) ile evlilikleri olmak üzere batılı yazarların –tıpkı Osmanlı 
ve harem konusunda olduğu gibi- istihza amacıyla dillerine doladıkları noktalar ara-
sındadır. Türkiye’de de belirli oranda karşılık ve temsilci bulan bu söylemleri eleştiren 
detaylı ilmi yazılar kaleme alınmıştır (Tuzcu, 2017, s.129-142).

Yine oryantalist bakış açısıyla önce Hint Alt Kıtası’nda formüle edilen, sonra Mı-
sır’da geliştirilen ve uzunca bir süredir Anadolu’da kitlelere empoze edilmeye çalışı-
lan sünnet ve hadis karşıtlığının da Hz. Peygamber’in (sav) manevi mirasına yönelik 
gayet tipik bir fobik saldırı olduğu açıktır. Nitekim söz konusu akımın tarihi süreci ve 
polemik başlıkları hakkında müstakil çalışmalar yapılmıştır (Düzenli, 2012; Ürkmez, 
2016). Burada şu kadarı belirtilmelidir ki, bir dinin peygamberine o dinin müntesibi 
olduğunu ifade eden kişiler tarafından yapılabilecek belki de en büyük saygısızlık, pey-
gamberin dindeki yerini sorgulamaya kalkışmak ve getirdiği kitabın onun otoritesini 
vurgulayan bölümlerinin üstünü örtmeye çalışmak olmalıdır.

2. Müzemmem Rivayeti

Allah Resûlü’nün (sav) peygamberlik görevini üstlendiği ilk günden itibaren 
büyük bir toplumsal baskıyla karşı karşıya kaldığı bilinmektedir. İlk vahyi aldığı 
gün Hira’dan evine dönen Allah Resûlü’nü (sav) eşi Hz. Hatice teselli etmiş, sonra 
da konuyu danışmak üzere amcasının oğlu Varaka’ya götürmüştü. Önce “Ah keşke  
peygamberliğin esnasında güçlü bir genç olabilseydim ve kavmin seni yurdundan 
çıkardığında sağ olsaydım!” diye iç geçiren Varaka, ardından şu tarihi cümleyi söy-
lemişti: “Senin getirdiğin bilgiyi getiren her adam mutlaka düşmanlıkla karşılaş-
mıştır. Senin o günlerine erişirsem sana çok güçlü bir destek vereceğim.” (Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, 43/112-114, no.25959; Buhârî, Ta’bîr, 1, no.6982; Müslim, İmân, 252, 
no.403.)

Devamındaki gelişmeler Varaka’yı haklı çıkarmış, önce sözlü tepkiler ve ailevi dış-
lama ile başlayan tepkiler, zamanla Allah Resûlü’ne (sav) yönelik fiziksel şiddete ve su-
ikast girişimlerine kadar uzanmıştır. Kamuoyunun önünde şahsiyetini rencide eden bu 
tutumların en dip noktasını ise sahabi ravi Abdullah b. Mes’ûd’un Kâbe’nin huzurunda 
şahit olduklarını uzun uzun iç geçirerek naklettiği olay teşkil edecektir: “…İçlerinden 
en belâlısı gidip işkembeyi getirdi. Hz. Peygamber (sav) secdeye varıncaya kadar bekle-
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di ve işkembeyi sırtına, iki kürek kemiğinin arasına koydu. Ben de elimden bir şey gel-
meden bakıyordum. Keşke engel olma imkânım olsaydı! …” (Buhârî, Vudû, 69, no.240)

2.1. Hadisin Metin ve Muhtevası

Müşrikler Mekke döneminde Hz. Peygamber’den (sav) bahsederken, “Övülmüş” 
anlamındaki mübarek ismini tahrif ederek, Muhammed yerine “Yerilmiş” anlamına ge-
len zıddı “Müzemmem” kelimesini kullanıyorlardı. Bu durumu belirten, çalışmanın ana 
konusunu oluşturan ve Mekke döneminde dile getirildiği anlaşılan hadiste Allah Resû-
lü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Baksanıza, Kureyş’in hakaret ve lanetlerini Allah benden nasıl uzak tutuyor! Onlar 
Müzemmem’e hakaret ediyorlar, Müzemmem’e lanet ediyorlar; ben ise Muhammed’im!”

Bu bilgi, temel hadis kaynaklarında sahih senedlerle yer almaktadır. Çoğunluk-
la “Ebü’z-Zinâd < A’rac < Ebû Hüreyre” ortak kanalıyla Allah Resûlü’ne (sav) ulaşan 
merfû isnatlarla nakledilmiştir. Buhârî’nin hocası Humeydî (Müsned, 2/278, no.1170) 
ve bir rivayetinde Ahmed b. Hanbel (Müsned, 12/284, no.7331) müsnedlerinde ha-
disi yine Ebü’z-Zinâd kanalıyla rivayet etmektedirler. Her ikisi de hocaları Süfyân b. 
Uyeyne aracılığıyla Ebü’z-Zinâd’a ulaşmaktadırlar. Ahmed b. Hanbel’in diğer rivayeti 
(Müsned, 14/420, no.8825) ile Sahîh-i Buhârî’deki (Menâkıb, 17, no.3533) naklin se-
nedi ise humâsî olup müellifle Ebü’z-Zinâd arasında ilkinde Ali b. Hafs ve hocası Verkâ, 
ikincisinde ise Ali b. Abdullah (ibnü’l-Medînî) ve hocası Süfyân b. Uyeyne bulunmakta-
dır. Nesâî ise hadisi her iki Sünen’inde (Talâk, 25, no.3438; es-Sünenü’l-Kübrâ, 5/267, 
no.5602) “Imrân b. Bekkâr < Ali b. Ayyâş < Şuayb (b. Dînâr) < Ebü’z-Zinâd < A’rac < Ebû 
Hüreyre” isnadıyla rivayet etmektedir.

İsnadların tamamında Ebü’z-Zinâd mihver ravi konumunda bulunduğu için, riva-
yetlerin lafızları birbirine oldukça yakındır. Humeydî, Buhârî ve Nesâî rivayetlerinin 
lafzı “Baksanıza, Kureyş’in hakaret ve lanetlerini Allah benden nasıl uzak tutuyor! Onlar 
Müzemmem’e hakaret ediyorlar, Müzemmem’e lanet ediyorlar; ben ise Muhammed’im!” 
şeklindedir. Ahmed b. Hanbel Müsned’indeki rivayetlerde ise ana fiilin yapısı meçhul 
olup nebevi ifadenin başlangıcı “Baksanıza, Kureyş’in hakaretleri benden nasıl uzak tu-
tuluyor!” şeklindedir. Lafız açısından belki de tek istisna, Taberânî rivayetinde (Müsne-
dü’ş-Şâmiyyîn, 4/288-289, no.3322) yer alan “Ey Allah’ın kulları! Baksanıza…” sesleni-
şidir ki, kamuoyu önünde yapılan yıpratmaya yine herkese hitaben cevap verilmesini 
ifade etmesi bakımından bu ifade oldukça anlamlı bir ziyadedir.
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2.2. Hadisin İsnad Şeceresi

Ebû Hüreyre

A’rac

Ebü’z-Zinâd

Z1

Süfyân b. Uyeyne

Z2

Verkâ

Z3

Şuayb b. Dînâr

S3

Ali b. Abdullah

S2

Humeydî

S1

Ahmed b. Hanbel

Ali b. Hafs D1

Ali b. Ayyâş

D2

Ebü’l-Yemân

Buhârî Ahmed b. Hanbel Imrân b. Bekkâr Ahmed b. Abdül-
vehhâb

Nesâî Taberânî

Konunun Kureyş odaklı gelişmesi, hadisin bağlamının Mekke ortamı olduğunu 
göstermekte olup, farklı kaynaklarda bu noktayı aydınlatan detaylar da yer almaktadır. 
Sözgelimi Hâkim’in Müstedrek’te Esmâ bint Ebûbekir’den naklettiği, Zehebî’nin ise Tel-
hîs’te tashih ettiği (Hâkim, 1997, 2/427-428 no.3434) bir rivayette bu yönde bir bilgi 
vardır. Ebû Leheb’in eşi Ümmü Cemîl, Tebbet suresinin nazil olması üzerine Mescid-i 
Haram’da Hz. Ebûbekir ile birlikte oturmakta olan Allah Resûlü’nün (sav) yanına gelip 
kendisine sözlü saldırı ve hakaretlerde bulunmuştur. Bu rivayete göre Ümmü Cemîl, Al-
lah Resûlü’nün (sav) başına kadar geldiği halde O’nu görememiş ama Hz. Ebûbekir ile 
muhatap olup inkâr ve hakaretlerini onun üzerinden yöneltmiştir. İsrâ 17/45 ayetini 
de delil olarak ihtiva eden ve hakaret/lanetlerden ilahi bir destekle korunmayı maddi 
ve cismani olarak görünmemeyle özdeşleştiren bu içerik, Delâil literatüründe de (Bey-
hakî, 1988, 2/195-196) karşılık bulmuş olmakla birlikte, sıhhat bakımından burada 
konu edilen Ebû Hüreyre hadisi düzeyinde değildir.3

Meselenin bir diğer ilginç boyutu, Mekke’de yaşanan bu olay ve akabinde varid 
olan hadis ile alakalı sahih rivayetin sahabi ravisinin Ebû Hüreyre olmasıdır. Ebû Hü-
reyre’nin (ra) Hayber’in fethinde Müslüman olduğu, dolayısıyla değil Mekke, Medine 
döneminin önemli bir bölümünde bile Hz. Peygamber’in (sav) yanında bulunmadığı 
bilinmektedir. Mamafih, bir sahabinin başka bir sahabiden duyduğu bilgiyi onun adı-
nı vermeden rivayet etmesi Hadis ilminde sıkça rastlanan ve “sahabî Mürseli” olarak 

3 Zira Zehebî’nin tashihinden de geçmiş olmakla birlikte, hadisin isnadında yer alan ve sahabi ravi 
Esmâ bint Ebîbekr’den bilgiyi nakleden kişi konumundaki İbn Tedrüs adlı şahıs hakkında cerh tadil 
kaynaklarında net bir bilgi bulunmamaktadır. Buna mukabil, başta İbn Hıbbân’ın Sahîh’i olmak üzere 
pek çok kaynakta sahabi ravi olarak Abdullah b. Abbâs’a dayanan benzer muhtevalı sahih nakillere 
rastlamak mümkündür. Hadisin isnadlarına dair toplu değerlendirme için Şuayb Arnavut tahkikinin 
ilgili dipnotuna bakılabilir (İbn Balabân, 1991, 14/440-441, no.6511)
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adlandırılan bir durumdur. Nitekim Hz. Cebrâil’in Hz. Hatice’ye sağlığında selam söy-
lemesiyle ilgili sahih hadisin sahabi ravisi de yine Ebû Hüreyre’dir (Müslim, Fedâi-
lü’s-Sahâbe, 12, no.6273).

2.3. Hadise Dair Şerh ve Yorumlar

Hadisin kapsam ve içeriği özellikle Buhârî şarihleri tarafından incelenmiştir. İbn 
Hacer el-Askalânî’ye göre Kureyşlilerin Hz. Peygamber’e (sav) nefretlerinden ötürü 
O’nun ahlâkının güzelliğine delalet eden “hamd” kökenli isminin yerine zıddını kul-
lanmalarının hakikatte herhangi bir karşılığı yoktur. Zira hakaret etmek istediklerinde 
“Allah Müzemmem’i şöyle yapsın!” deseler bile, Allah Resûlü (sav) bu isimle tanınma-
dığı için eleştirileri başka herhangi bir adrese yönelebilecektir (İbn Hacer, trs, 6/558).

İbn Hacer’in icazetli talebesi ve Fatih Sultan Mehmed’in meşhur hocası Molla 
Gürânî ise Arapça kaleme aldığı Buhârî Şerhi el-Kevseru’l-Cârî’de konuya değinmekte 
ve şöyle demektedir: “Bu lafızdan ilk bakışta anlaşılan, Kureyşlilerin pek çoğunun bunu 
yaptığıdır. Bu yönde uygulamalarıyla ün salanın ise Hammâletü’l-Hatab (Ebû Leheb) 
olduğu bilinmektedir. Öyle ki, şu şiiri söyleyebilmiştir:

Bıraktık Müzemmem’i bir kenara

Yanaşmadık dinine imanına!” (Gürânî, 2008, 6/367)

Hadisin özellikle sünen türü eserlerdeki rivayetleri için doğal olarak hukukî içe-
rikli bâb başlıkları tercih edilmiştir. Sözgelimi Nesâî’nin es-Sünenü’l-Kübrâ’da hadisi 
tek rivayet olarak kapsayan bâba verdiği başlık şu şekildedir: “Kullanılan lafzın, kendi-
siyle ihtimal dâhilinde olmayan bir mana kastedildiğinde, hiçbir şey gerektirmeyeceği 
ve hiçbir hükmü ortaya koymayacağının açıkça ifade ve beyânı” (Nesâî, 2001, 5/267, 
no.5602). Bağlamı dışında kalan, namus iftirası suçuna uygulanacak ceza, boşanmada 
kullanılan ifadeler ve benzeri kimi fıkhî meselelere delaleti şerh kitaplarında tartışıl-
mış olmakla birlikte, konunun bu yönü çalışmanın çerçevesini ilgilendirmemektedir 
(İbn Hacer, trs, 6/558; Aynî, 2001, 16/136).

Bugünkü şartlarda yorumlandığında hadisin delalet ettiği belirgin hususlardan bi-
risinin, İslâm karşıtı karalama kampanyalarına yönelik tepkilerin niteliği olduğu ifade 
edilebilir. Bilindiği gibi Müslümanları tahkir yoluyla tahrik eden çevreler, tahrik sonu-
cu ortaya çıkan tepki ve protesto gösterilerini de yine medya yoluyla ikinci bir karala-
ma evresine dönüştürmektedirler. Hatta kimi zaman ikinci dalganın daha yıkıcı olduğu 
müşahede edilmektedir. Nitekim İsrail’in önce Mescid-i Aksâ’yı basıp, oluşan tepkilere 
güya cevap olmak üzere Gazze’yi bombalama senaryosu sıkça tekrarlanan bir zulüm-
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dür. 2005 senesinde Danimarka’da çizilen karikatüre Pakistan’da yürüyüşle cevap ve-
ren Müslümanların Türkiye’de medyada bir kez daha karikatürize edildiği günler de bu 
bağlamda hatırlanabilir. Çizimlerin akabinde yapılan yürüyüşler için “Rahmet Peygam-
berine Reva mıdır?” başlıklı yazılar yazan kimi sözde dindar kesimler, ilk bakışta çizim-
lerin sahiplerini eleştirir intibaı veren bu başlıkların altında, gösteri yapan müminlerin 
“yobazlığını” işleyip kötüleyebilmişlerdir.

Dolayısıyla verilecek ilk tepkinin olgun ve hamleyi boşa çıkarıcı mahiyette olması 
önem taşımakta olup, Hz. Peygamber’in (sav) söz konusu hakaretleri üzerine almayan 
bir tavırla “Ben zaten Müzemmem değilim ki!” buyurması buna bir örnektir. Mamafih 
“Şimdilik sen onları hoş gör ve ‘Size selam olsun!’ de. Yakında bilecekler.” (Zuhruf 43/89) 
gibi ayetlerde öğretilen bu tavrın Mekke dönemindeki şartlara özgü olduğu ve güç den-
geleri değiştiğinde farklı tepkilerin de verilmeye başlandığı açıktır. Sonuçta hadisteki 
nebevi yaklaşım da o gün için yeterli şartları karşılayan bir tepkidir ve değerlere yö-
nelik hakaretlere tepkisiz kalmakla aşırı ve suiistimale açık tepkiler vermek arasında 
makul bir yolun bulunması gerektiğini göstermektedir.

3. Sonuç

İslamofobi, ekonomik, siyasal ve diğer nedenlerle ortaya çıkmakta, dini değerleri 
ve bireyleri bir bütün olarak hedef almaktadır. Dinin kötülenmesi işleminin kamuoyu 
önünde yapılması tercih edilmekte ve medya özellikle bu bağlamda yoğun biçimde kul-
lanılmaktadır. Dini isimlerin, kıyafetlerin, ibadetlerin ve din görevlilerinin alay konusu 
yapılmasına dair örneklere medyada sürekli ve sistematik biçimde yer verilmektedir.

Peygamberler tarihi incelendiğinde pek çok ilahi elçi için geçerli olan “halkın gö-
zünde yaygın iletişim araçları ile itibarsızlaştırılma” durumu, İslam dininin doğuşun-
dan itibaren Hz. Peygamber’in de (sav) maruz bırakıldığı bir süreç olmuştur. İncelenen 
hadis, müşriklerin Hz. Peygamberin (sav) adını dahi alay konusu yaptıklarını, “Övül-
müş” anlamındaki Muhammed isminin yerine, “Yerilmiş” anlamındaki Müzemmem’i 
kullandıklarını göstermektedir. O ise bu yıpratıcı yaklaşımlara iyimser bir tavırla mu-
kabelede bulunmuştur. Bu durum, dini temsil alanında en ön planda olan ilahi elçinin 
bile din karşıtı fobilerin hedefi olabildiğini, hatta belki de en çok üst konumda olanların 
öncelikli hedef alındığını göstermenin yanı sıra, bu tür tavırlara nasıl mukabelede bu-
lunulması gerektiğini de ortaya koymaktadır.

Kureyşli müşrikler Hz. Peygambere (sav) hakaret içerikli sayısız kaside ve şiir söy-
ledikleri halde, Müslümanlar bu ahlâk dışı ürünleri önemsemedikleri ve gündemde 
tutmadıkları için, günümüze ulaşan bir örneği neredeyse olmamıştır. Benzer bir tutu-
mun karikatür ve benzeri krizlerde de benimsenmesi, karmaşık ve zamana yayılmış 
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bir tepkiler yumağı oluşturmak yerine bilinçli ve müşterek bir güçlü tepkinin organize 
biçimde verilmesi faydalı olacaktır.

Allah Resûlü’nün (sav) “Her dinin bir karakteri vardır; İslâm’ın karakteri de hayâ-
dır” hadisinde en özlü ifadesini bulan ahlâk anlayışı, dinin değerlerin kamuoyu önün-
de aşağılanması ve buna verilen tepkiler meselesi üzerinde bir kez daha düşünmeyi 
gerekli kılmaktadır. Yaygın halk kesimlerinin sistematik olarak şiddet, çıplaklık, yalan, 
entrika, cinsellik ve benzeri ahlak dışı unsurların adeta eğitimini aldığı iletişim plat-
formlarının denetlenmesi ve daha da öncelikli olarak konunun eğitim süreçlerinde ele 
alınması, ülkemizin geleceği için yapılacak en anlamlı manevi yatırım olacaktır.

Kaynakça
Kur’ân-ı Kerîm.

Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî (ö.241/855). (1999). 
el-Müsned, (thk. Şuayb Arnavut ve diğerleri), Beyrut: Müessesetü’r-Risâle.

Aydın, Mehmet Zeki; Yardım, Müşerref. (2008). Belçika’da İslamofobi ve Müslümanlara yönelik ay-
rımcılık, Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 12 (1), 7-32.

Aynî, Bedrüddîn Ebû Muhammed Mahmud b. Ahmed (ö.855/1451). (2001). Umdetü’l-Kârî Şerhu 
Sahîhi’l-Buhârî, (tsh. Abdullah Mahmud Muhammed Ömer), Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye.

Beyhakî, Ebûbekir Ahmed ibnü’l-Hüseyin (ö.458/1066). (1988). Delâilü’n-Nübüvve ve Ma’rifetü Ah-
vâli Sâhibi’ş-Şerî’a, (thr. Abdülmu’tî el-Kal’acî), Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye.

Bodur, H. E. (2017). Batı’da İslâm karşıtlığının icat edilmiş dili olarak İslamofobi (çatışmacı sosyolo-
jik perspektif), İlâhiyat Akademi: Altı Aylık Uluslararası Akademik Araştırma Dergisi, (6), 69-86.

Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail (ö.256/870). (2000). es-Sahîh, (thk. Sâlih b. Abdülazîz), 
Riyad: Dâru’s-Selâm li’n-Neşri ve’t-Tevzî’.

Çetinkaya, B. A. (2011). Batı'da Hz. Muhammed (sav) üzerinden İslamofobi’nin yansımaları, İslamo-
fobi: Kolektif Bir Korkunun Anatomisi (Sempozyum Tebliğleri), 117-152.

Düzenli, M. (2012). Hadise yönelik rasyonalist yaklaşımlar: Ehl-i Kur’ân örneği, On Dokuz Mayıs Üni-
versitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, (33), 101-138.

Gazali, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed (ö.505/1111). (1988). Faysalü’t-Tefrika, Beyrut: Dâ-
ru’l-Kütübi’l-İlmiyye.

Görmez, M. (2000). Klasik oryantalizmi Hadis araştırmalarına sevk eden temel faktörler üzerine, 
İslâmiyât, 3 (1), 11-31.

Günay, H. M. (2000). Tâceddîn ibnü’t-Türkmânî, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 21/235.

Gürânî, Ahmed b. İsmail (ö.893/1488). (2008). el-Kevseru’l-Cârî ilâ Riyâzı Sahîhi’l-Buhârî, (thk. Ah-
med İzz), Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî.

Hâkim, Ebû Abdullah en-Neysâbûrî (ö.405/1014). (1997). el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn, Kâhire: Dâ-
ru’l-Harameyn li’t-Tıbâ’a ve’n-Neşr ve’t-Tevzî’.



İslâmî İsim ve Değerlerin Medyada Suiistimali: Müzemmem Hadisi Üzerine Bir İnceleme

686

Hıdır, Ö. (2017). İslamofobi-ırkçılık-kültürel ırkçılık ilişkisi, Ombudsman Akademik, 4 (7), 23-49.

Humeydî, Ebûbekir Abdullah ibnü’z-Zübeyr (ö.219/834). (1996). el-Müsned, (thk. Hüseyin Selim 
Esed), Dımeşk: Dâru’s-Sekâ.

İbn Balabân el-Fârisî, Alâüddîn Ali (ö.739/1339). (1991). el-İhsân fî Takrîbi Sahîhi İbn Hıbbân, (thk. 
Şuayb el-Arnavut), Beyrut: Müessesetü’r-Risâle.

İbn Hacer, Ahmed b. Ali (ö.852/1449). (trs). Fethu’l-Bârî bi Şerhi Sahîhi’l-Buhârî, Beyrut: Dâ-
ru’l-Ma’rife.

Karslı, N. (2013). İslamofobi’nin psikolojik olarak incelenmesi, Din Bilimleri Akademik Araştırma 
Dergisi, 13 (1), 75-100.

Kofoğlu, S. (2010). Tâceddinoğulları. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 39/343-345.

Martı, H. (2018). İslamofobi ve Avrupa’da Müslüman kadın algısı, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, 7 (13), 36-46.

Mencet, M. S. (2018). Tarihsel arka planıyla Türkiye’de İslamofobi, Muhafazakar Düşünce, 14 (53), 
191-208.

Müslim, Ebü’l-Hüseyn Müslim ibnü’l-Haccâc el-Kuşeyrî (ö.261/875). (2000). es-Sahîh, (thk. Sâlih b. 
Abdülazîz), Riyad: Dâru’s-Selâm li’n-Neşri ve’t-Tevzî’.

Nesâî, Ebû Abdurrahmân Ahmed b. Şuayb (ö.303/915). (1994). Sünenü’n-Nesâî, (thk. Abdülfettah 
Ebû Ğudde), Beyrut: Mektebetü’l-Matbûâti’l-İslâmiyye.

…………. (2001). es-Sünenü’l-Kübrâ, (thk. Şuayb el-Arnavut ve Hasen Şelebî), Beyrut: Müessese-
tü’r-Risâle.

Özüdoğru Erdoğan, H. N. (2019). İslamofobi bağlamında Müslüman kadın imgesi, Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 7 (14), 637-651.

Sıcak, A. S. (2015). Kur’ân-ı Kerîm’e göre dini alaya alanlara karşı müminlerin takınmaları gereken 
tavır, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 433-454.

Taberânî, Ebü’l-Kâsım Süleyman b. Ahmed (ö.360/971). (1996). Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, (thk. Hamdî 
Abdülmecîd es-Silefî), Beyrut: Müessesetü’r-Risâle.

Taşdelen, H. (2009). İslâm’ın ilk dönemine ait bir hiciv örneği: Hassân b. Sâbit’in Hemziyyesi”, Ulu-
dağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 18 (1), 299-318.

Temel, M. (2019). Türkiye’de medya ve İslamofobi araştırmaları, Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 
(MEDİAD), 2 (1), 93-121.

Tuzcu, R. (2017). İslamofobi oluşturmada Hz. Peygamber’e (sav) yapılan atıflar, İlâhiyat Akademi: 
Altı Aylık Uluslararası Akademik Araştırma Dergisi, (6), 113-155.

Ürkmez, A. (1996). Eski dönem şairleri ve günümüz medyası, Hikmet Yolunun Aydınlığında: Yürüyüş, 
(4), 30-33.

…………. (2016). Teori ile güncel arasında Hadis/Sünnet inkârı, İnönü Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 
Dergisi, 7 (1), 173-185.

Yaşar, M. A. (2018). Tâcüddîn es-Sübkî’nin hayatı, ilmî şahsiyeti ve eserleri, Mukaddime: Mardin Ar-
tuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (1), 77-99.



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

687

Kutuplaşma ve İslamofobi’yi Tartışmak: Bir Başkadır Dizisi 
Örneği

Mustafa Sami MENCET1

Giriş

Televizyon veya sinema yapımları çoğunlukla; izleyici sayısı, kurgu, senaryo vb. 
unsurlardan öte kamuoyunda başlattığı tartışmalarla gündem olmaktadır. Özellikle 
toplumun hassas olduğu konuları işleyen yapımlar, yapımın kendisinden çok başlattığı 
tartışmalarla hatırlanmakta, bu tartışmalar da düşünce üretimine ve fikir paylaşımları-
na zemin oluşturmaktadır.  Söz konusu tartışma iklimi, toplumun nabzını tutan bir gös-
tergeler bütünü olarak sosyal bilimler için verimli bir araştırma sahası olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Bu bağlamda; oryantalizm, sekülerizm, anarşi, şiddet vb. kavramlarla 
anılan ve özellikle Z kuşağının sıklıkla takip ettiği Dijital Sinema-TV Platformu Netflix’e 
özel olarak çekilen Bir Başkadır dizisi; içeriği itibariyle toplumsal kutuplaşma, sınıf 
çatışması, Kürt sorunu, sekülerler ve dindarların ilişkisi vb. konuları yeniden gündeme 
getirerek birçok mecrada söz konusu konular üzerinde yeni tartışmalar başlatmıştır. 

Bu çalışma, Bir Başkadır dizisinin çerçevesinde şekillenen tartışmalara odaklan-
mıştır. Dizinin çözümlemelerinin yapıldığı; sosyal içerik platformları Onedio.com ve 
Ekşi Sözlükteki metinler, gazetelerdeki köşe yazıları ve bloglardaki içerikler amaçsal 
örneklem yöntemiyle seçilerek kategorisel içerik analizine tabi tutulmuştur. Bulgular 
Kutuplaşma ve Türkiye’de İslamofobi kavramları bağlamında tartışılmıştır. Tartışma-
ların bir kısmı U. Eco’nun ‘Aşırı Yorum’ kavramıyla değerlendirilebilecek bağnazlıktaki 
tartışmaları devam ettirirken; diziye yönelik eleştirilerde öne çıkan başlıklar hem bu 
bağnazlıkların eriştiği boyut hem de özellikle İslam düşmanlığının kökenlerine dair 
izler barındırmaktadır.

Çalışmada analiz edilecek tartışmaların eksenini oluşturan “Bir Başkadır” dizisi, 
12 Kasım 2020’den itibaren ilk sezonu, 8 bölüm halinde dijital içerik platformu Netf-
lix’te yayınlanmıştır. Platformun, dizinin izlenme sayılarını yayınlamaması nedeniyle 

1 Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, mustafamencet@akdeniz.edu.tr
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eriştiği kişi sayısı bilinmemekle birlikte, yalnızca fragmanının 2 milyon 603 bin kez iz-
lendiği görülmektedir (Youtube, 2021). Diziyi analiz eden onlarca Youtube videosu, 36 
binden fazla e-sözlük yazısı, yüzden fazla blog yazısı yayınlanmış ve dizi hakkında bini 
aşkın tweet atılmıştır. Dizi, aynı zamanda az sayıda da olsa akademik çalışmalara da 
konu olmuştur2. Oldukça ilgi gören dizi Ethos adıyla yurtdışında da gösterime girmiştir. 

Dizideki karakterler; gelir düzeyi yüksek, beyaz yakalı, doyumsuz ve mutsuz sekü-
lerlerden, bu çevrenin içerisinde çalışan dar gelirli ve eğitimsiz dindar proleterlerden, 
dindar Kürt neo-muhafazakarlardan, seküler yaşamı tercih eden ve eşcinsel olduk-
larına yönelik ipuçları veren dindar çevrelerde büyümüş genç kızlardan, mahallenin 
kanaat önderi olan bir imamdan, kırsalda yaşadıkları travmalarla yüzleşen ve kaçan 
kişilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla dizinin öyküsü ideolojik veya politik olarak tanım-
lanabilecek bir nitelikte olmamakla birlikte, karakterlerin ait oldukları sosyal sınıfların 
çeşitlilik arz etmesi nedeniyle politik bir alanın içerisinde cereyan ettiği söylenebilir. 
Örneğin, dizide Kürt Sorunu olarak ifade edilen olgu işlenmemektedir ancak Gülbin ka-
rakterinin ablası Gülan ile yaşamış olduğu tartışmada bu olguya atıflarda bulunulmak-
tadır. Yine dizide; baş karakter Meryem’in tesettürü hakkında psikologların yorumları, 
mahalledeki imamın konuşmaları ve gördüğü itibar, psikoloğun ebeveynlerinin izlemiş 
oldukları televizyon kanalı veya okudukları gazete gibi çeşitli göndermelerde bulunul-
ması dizinin sosyo-politik düzlemde kalmak istediğinin de bir işaretidir. Senaryodaki 
izleğin bu niteliği, diziye gösterilen ilginin asıl kaynağı olarak açıklanabilir. 

Dizinin öyküsü birbirinden farklı sosyo-ekonomik katmanlarda yaşayan, çok fark-
lı karakterlerdeki kişilerin yollarını kesiştiren bir kurgu üzerinde ilerlemektedir. Tüm 
karakterlerin ortak noktası mutsuz olmaları ve mutsuzluklarının kaynağı olan geçmiş-
lerinde yaşadıkları sorunlarla yüzleşmek ya da kaçınmak arasında bir tercih yapmak 
durumunda kalmalarıdır.  Dizinin öyküsü Netflix’teki bilgilerden referansla şöyle özet-
lenebilir; gündelikçilik yapan Meryem, zaman zaman baygınlıklar geçirmesi üzerine 
muayene olduğu doktor tarafından bir psikiyatriste yönlendirilir. Meryem çekindiği ve 
aslında durumunu mahalledeki imama danışmayı daha doğru bulduğu için başlangıçta 
psikiyatristin sorularına kaçamak cevaplar vermektedir. Özellikle psikiyatristin, yanın-
da gündelikçilik yaptığı Sinan’a yönelik sorularından rahatsız olmaktadır. Meryem; bir 
terör gazisi ve bir güvenlik görevlisi olarak çalışan ağabeyi Yasin, geçmişte yaşadığı bir 
tecavüz vakası nedeniyle ağır bunalımda olan Ruhiye ve konuşamayan oğulları ile aynı 
evde yaşamaktadır. Meryem, yanında gündelikçi olarak çalıştığı Sinan’a karşı gizli bir 
ilgi duymaktadır. Meryem’in terapiye gittiği Peri; seküler ve tesettürlü kadınlara tepe-
den bakan ama bundan da aslında rahatsız olan, yalnızlıktan şikâyet eden, yurtdışında 

2 Mayıs 2021 itibariyle konu ile ilgili iki makale ve bir bildiriye ulaşılmıştır. 
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eğitim görmüş, Kemalist elitleri temsil eden bir aileye mensup bir karakterdir. Onun 
süpervizyon desteği aldığı meslektaşı Gülbin ise yine seküler bir yaşam tarzına sahip 
olmakla birlikte dindar bir Kürt ailede büyümüş, devletle sorun yaşayan bir Kürt aileye 
mensup olan ancak ailenin de ekseninden kurtulmak isteyen bir karakterdir. Gülbin 
ablasını, annesine işkence ederek kardeşinin serebral palsi hastası olmasına neden 
olan kişilerin “ayağını öpmekle” suçlar. Mahallede itibarlı bir din adamı olan Ali Sa-
di’nin kızı Hayrünnisa, modern yaşam biçimine özenen, en yakın arkadaşı ile gece ku-
lüplerine giden ve dizinin sonunda türbanını çıkaran ve bir sonraki sezon için en yakın 
kız arkadaşıyla lezbiyen bir ilişki içerisinde olduğu izlenimini veren bir karakterdir. 
Annesini kaybettikten sonra üniversite sınavını kazanır, son bölümde biyolojik babası 
olmadığını öğrendiğimiz imam Ali Sadi de İstanbul’dan ayrılır. Meryem, gizlice ilgi duy-
duğu Sinan’ın tek gecelik ilişkilerine daha fazla şahit olur, Sinan bu ilişkileri yürütüyor 
olsa da aslında yalnızlıktan bunalıma girmiştir ve babasının ölümü üzerine annesinin 
evinde geçmişiyle daha fazla yüzleşir. Ruhiye köyüne dönerek kendisine tecavüz eden 
Ramazan ile yüzleşerek içinde biriktirdiği kini boşaltır ve rahatlar, oğlu İsmail konuş-
maya başlar. Yasin, Meryem’in bu durumundan mutlu olur. Peri, yeniden Meryem’le 
iletişim kurabilmesinden ötürü bir rahatlama yaşar. Özetle tüm karakterler, kendileri 
için bir gerilim oluşturan geçmişleriyle veya diğer karakterlerle yüzleşirler. Dizinin ilk 
sezonu, Ali Sadi hocanın yerine vekaleten atadığı, entelektüel bir kimliğe bürünmeye 
çalışan ve farklı bir din adamı portresine bürünen Hilmi’nin Meryem’e evlenme teklif 
etmesiyle sona erer.

Görüldüğü gibi dizinin öyküsünde klasik serim düğüm çözüm doğrusallığından 
daha çok karakterlerin iç dünyalarına yakınlaşılan psikolojik unsurları ağır basan bir 
kurgu vardır. Bu kurgunun ustaca işlenmesi, dizideki oyuncuların başarısı, karakter 
temsillerinde kullanılan klişelerin dozunda kullanılması, görüntülerdeki retro stil, ço-
ğunlukla her bölümün yetmişli yıllara ait görüntülerle bitmesi, Ferdi Özbeğen şarkı-
ları, yine yetmişli yıllardaki filmlere ait ancak hafızalara yer etmiş müziklerin sıklıkla 
kullanımı özellikle Y kuşağının ilgisini diziye çekmiştir. Dizinin, bunların dışında çalış-
maya konu olan kısmı ise yine Y kuşağınca sıklıkla dile getirilen, tartışılan Kutuplaşma 
tartışmalarını yeniden gündeme getirmesidir. Çalışmada bu tartışmalarda barındırılan 
Kutuplaşma ve İslamofobi / İslam düşmanlığı öğeleri ele alınacaktır. 

1. Kutuplaşma ve İslamofobi 

Marshall’ın Sosyoloji Sözlüğü’nde (1999; 439), “çok sayıda farklı bağlamda göz-
lemlenen iki karşıt uçtaki yoğunlaşma eğilimi” olarak tanımlanan Kutuplaşma, genel-
likle seçim dönemlerinde gündeme gelmektedir. Ancak tüm dünyada gelir dağılımının 
adaletsizliği, yoksulluk, göç hareketleri, terör vb. unsurlar başta olmak üzere çeşitli 
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etkenlerden dolayı farklı sosyal gruplar arasındaki cepheleşmenin düzenli olarak tır-
manışa geçmesi kavramı sıklıkla karşımıza çıkarmaktadır. Siyaset bilimi ve ekonomi 
alanındaki son araştırmalar, çeşitli siyasi ve sosyal kutuplaşma biçimlerinin ulus dev-
letler içerisinde ve birbirleriyle şiddetli çatışma riskini arttırdığını güçlü bir biçimde 
göstermektedir (Esteban ve Schneider, 2008; 131).   

Türkiye özelinde ise kutuplaşmanın bugüne özgü bir olgu olmayıp üzerinde daha 
çok uzlaşılan bir milat olarak Tanzimat döneminden bu yana sürdüğü söylenebilir. O 
günden bu yana Türkiye’de; tek partili dönem, çok partili hayata geçiş sancıları, as-
keri darbe dönemleri, 12 Eylül öncesi sağ-sol cepheleşmesi gibi dönemler yaşanmış 
bütün bunların hepsi bir iktidar mücadelesinin kilometre taşları olmuştur. Bu iktidar 
mücadelesi bugün de devam etmektedir.  Dolayısıyla kutuplaşma kavramının her za-
man gündemde olacağı söylenebilir. Bu mücadelenin kutuplarını tek bir cepheye in-
dirgemek zordur. Kimi zaman sağcı / solcu kimi zaman Alevi / Sünni ancak çoğunlukla 
seküler / dindar olarak tezahür etmektedir. 

Kutuplaşma sıklıkla sosyal medyada hemen hemen her konuda birbirinden fark-
lı toplu kesimlerinin birbirlerine hakarete varan yazılar yazmasıyla görünür hale gel-
mektedir. Bazen de başörtülü ya da şortlu bir kadına saldırılması, bir kamu görevli-
si veya bir yöneticinin topluluk önünde veya sosyal medyada söylediği bir söze tepki 
gösterilmesi şeklinde tezahür etmektedir. Konusu ne olursa olsun ortada herhangi bir 
tartışma olduğunda hakaret veya intikam içerikli twitler, köşe yazıları, demeçlere de 
sıklıkla rastlanmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’deki kutuplaşmanın boyutu, ABD gibi ül-
kelerde seçim dönemlerine özgü bir ayrışma değil, sürekli bir mücadele ve cepheleş-
me şeklinde yaşandığı söylenebilir. Smith (2010; 31)’in ifadesiyle “milli kimlik” olarak 
tanımlanabilecek veya bu kimlik türü için bir pekiştireç sayılabilecek resmi bayram-
larda yaşanan bazı kutlama yöntemleri bile cepheleşme gerekçesi olabilmektedir.3 Bu 
cepheleşmenin, yalnızca siyasetçilerin kendi stratejileri gereği oluşturdukları suni bir 
kutuplaşmadan öte sıradan vatandaşların her gün sosyal medya üzerinde birbirleri-
ne kin kustuğu bir boyuta ulaştığı söylenebilir. Yapılan bir araştırmada her bir kişinin 
ortalama altı kişiyle sosyal medya üzerinden siyaset kavgası yaptığı ve her altı kişiden 
birinin yakın akrabasıyla, her beş kişiden birinin ikincil derecede her on kişiden birinin 
de yakın arkadaşıyla ve yine her on kişiden birinin iş yerinde beraber çalıştığı insanla, 
birbirlerine saygısızca davranarak münakaşa ettiği, ilişkilerinin bozulduğu ya da ileti-
şimlerini tamamen kestiği saptanmıştır (Mencet, 2021). 

3 Söz konusu tartışmalara örnek olarak Bkz. Anaokulunda Atatürk’e Tapınma Ayini. Yeni Şafak, 2021. 
https://www.yenisafak.com/gundem/anaokulunda-ataturke-tapinma-ayini-bu-goruntulere-tep-
ki-yagdi-3709464   
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İktidar gücünü elinde tutanların kendilerine yakın çevrelere pozitif ayrımcılık 
uygulaması ve bunun sonucunda gruplar arası adaletin sarsılması da birçok ülke gibi 
Türkiye için de geçerli olan konulardan birisidir. Kutuplaşmanın gruplar arası adalet 
üzerindeki olumsuz etkisi, kutuplaşmanın ayrımcılık temelinde kişilerin temel vatan-
daşlık haklarını yaşamalarına mâni olması ya da sırf kimliklerinden ötürü ötekileşti-
rildiklerini ve ayrımcılığa uğradıklarını düşünen kişilerin çatışma temelli ilişkiler ya-
şamaya başlaması, kutuplaşma kavramını toplumsal ve ulusal güvenlik alanlarıyla da 
ilişkilendirmeyi gerektirmektedir (Bilgiç vd., 2014; 164)

Kutuplaşmayı besleyen önemli unsurlardan biri olan iç grup kayırmacılığı kavra-
mı, dizi hakkında yapılan tartışmaları oluşturan duygusal motivasyonu da anlamamı-
za yardımcı olacaktır. Bireylerin kendi kimliklerini inşa ederken aidiyet duydukları 
sosyal sınıf ile diğer sınıflar arasında bir karşılaştırma yaparlar. Olumlu bir sosyal 
kimlik edinip, benlik-saygılarını yükseltmek isteme yönündeki güdü, bireylerin, bu 
karşılaştırmayı gerçekleştirirken, kendi gruplarını diğer gruplardan daha üstün al-
gılayarak, diğer grupları küçümsemelerine yol açar. Bu süreç iç-grup kayırmacılığı 
olarak adlandırılır. İç-Grup, duygusal bir anlamlılığı olan bilişsel bir sınıftır. Birey, 
üyesi olduğu grupla geriye kalan gruplar arasında bir ayrım yapar. Kendi grubun-
daki bireylerle arasında; barışa, düzene, hukuka, ekonomiye ve duygulara dayalı bir 
bağ vardır. Birey kendi grubunun merkezindedir ve tüm diğer gruplar bu iç-grup te-
mel alınarak değerlendirilir. İç grubun üyeleri kendilerini uzman ve kusursuz gör-
me, kendi değerlerini tümüyle doğru ve evrensel bulma, kendilerini güçlü görme, 
diğer iç-grup üyeleriyle işbirlikçi ilişkiler kurma, grup içindeki otoritelere boyun 
eğme, grup üyeliğini sürdürme yönündeki istekliliğini sergileme, iç-grup üyelerine 
güven duyma, diğer iç-grup üyelerine ilişkin olumlu tutumlar geliştirme, iç-grubun 
başarılarından kendine pay çıkarma vb. davranışlar sergilerken; diğer dış-grupları 
ahlaki değerleri zayıf ve yetersiz görme, diğerlerinin değerlerini reddetme, diğerle-
rini zayıf görme, dış-grupla iş birliğini reddetme, dış-gruptaki otoritelere karşı gel-
me, dış-grup üyeliğini reddetme, dış-grup üyelerine güvenmeme, dış-grup üyelerine 
olumsuz duygularını ve nefretini sezdirme, grup içindeki tatsızlıklardan ve iç-grubun 
başarısızlıklarından dış-grubu sorumlu tutma davranışlarını sergilemektedir (Tur-
ner, 1975; Hortaçsu, 1998; Doosje ve Ellemers, 1997; Michener vd., 1990; Brewer ve 
Miller, 1996’dan akt. Demirtaş, 2003; 135-136). 

Kutuplaşma ile ilişkili önemli olgulardan birisi de nefret söylemidir. Kimi zaman 
nefret söylemi arttıkça kutuplaşma arttığı gibi nefret söylemi kutuplaşmanın da bir 
sonucu olabilir.  Özellikle internet sözlükleri gibi gerçek ismini kullanmayan kullanı-
cıların sıklıkla yer aldığı mecralarda, nefret söyleminin daha kolay yayılabildiği ve söz 
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konusu söylemleri nefret suçuna dönüşme riskini de arttırdığı bilinmektedir (Yaşa ve 
Öksüz (2020; 1403). 

Kutuplaşma olgusu içerisinde İslamofobi’ye özel olarak değinmek gerekmektedir. 
Bir ön yargı çeşidi ve ayrımcılığa dayalı korku olarak da tanımlanabilecek İslamofobi 
kavramı4, Batı tarafından bilinçli olarak inşa edilmiştir. Nathan Lean’in (2015) İslamo-
fobi Endüstrisi adlı eserinde de tüm hatlarıyla ortaya koyduğu gibi bu inşa artık güçlü 
bir endüstriye dönüşmüş ve kitle iletişim araçlarıyla da yeniden üretilmekte ve küresel 
aygıtlarla tüm dünyaya servis edilmektedir. Küresel medyanın en güçlü ağlarının yer al-
dığı Türkiye’de hem tarihsel perspektifte hem de sosyolojik yapıda hem de çeşitli iktidar 
mücadelelerinin de bir parçası olarak bir çeşit yerli İslamofobiden bahsetmek mümkün-
dür. Türkiye’de İslamofobi üzerine odaklanan birçok çalışmada rastlanan ortak nokta, 
aslında İslam düşmanlığı olarak daha doğru ifade edilebilecek bu olgunun Türkiye’de ya-
şanma biçiminin hem nüfusunun çoğunluğunun gayrimüslimlerden oluşan toplumlarda 
Müslümanlara yönelik şiddet ve ayrımcılığa benzer bir karakterde olduğu hem de gizil 
veya görünür ön yargılarla pekiştirilerek Cumhuriyet öncesinden bu yana süregeldiğidir 
(Mencet, 2018; Temel, 2019; Bayraklı ve Yerlikaya, 2017). 

Türkiye’de İslamofobi’nin net bir biçimde gözlemlendiği alanın medya içerikleri ol-
duğu söylenebilir. Kitle iletişim araçlarının çoğunda, dine dair birçok olgunun olumsuz 
bir biçimde sunulması, dine ait unsurların veya dindarların olumsuz davranışlarının 
ve çoğunlukla da dini söylemi kullanan siyasetçi veya örgütlerin olumsuz eylemleri ka-
sıtlı bir seçimle her zaman gündeme taşınması bir geleneğe dönüşmüştür. Sanatsal üre-
timlerin içeriğinde İslamiyet ve Müslümanların varlığından uzak ya da sorunlu, olum-
suz ve rahatsız edici temsillere sıklıkla rastlanmaktadır. Komedi filmlerindeki Recep, 
Şaban ve Ramazan’ın gülünç hallerinden televizyon dizilerine; karikatürlerde bilinçli 
bir biçimde sıklıkla olumsuz olarak temsil edilen din adamı veya dindarlardan sosyal 
medya hesaplarındaki alaycı içeriklere, kültür ve sanatın hemen hemen her alanında; 
çirkin, sahtekâr, kavgacı, riyakâr, sanattan ve estetikten anlamayan, görgüsüz ve cahil 
Müslüman klişeleri sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. 

Dizideki imam, tesettürlü hizmetçi kadın, tanınmış bir vaize yapılan göndermeler 
vb. içeriklerin olması nedeniyle, kategorisel içerik analizinde İslamofobik / Nefret Söy-

4 Literatüre İslamofobi olarak yerleşen bu kavram hakkında son dönemlerde yapılan akademik çalış-
malarda ve özellikle bu çalışmanın sunulduğu Medya ve İslamofobi Sempozyumu’nda öne çıkan yak-
laşım, bu kavramın aslında sorunlu olduğu ve bir fobiden öte daha çok düşmanlık olarak nitelendiri-
lebileceği yönündedir. Bu nedenle bu kavram yerine İslam düşmanlığı veya daha hafif bir tabirle İslam 
karşıtlığı ifadelerinin kullanılması önerilmektedir. Detaylar için (Bodur, 2017; Yılmaz, 2019; Erden ve 
Büyüker, 2019; Erbaş, 2019) 
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lemi İçerikli Yorum / Analizler başlığı oluşturulmuş ve içeriklerinde Müslümanlara ve 
İslam’a dair nefret söylemi barındıran içerikler bu kategoride incelenmiştir. 

2. Araştırma ve Bulgular 

Toplumsal kutuplaşmanın tırmandığı bir ortamda, toplumun farklı kesimlerinden 
insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin bir arada sunumunun kamuoyunda ne gibi bir 
yankı uyandırdığını gözlemlemek bu araştırmanın ana sorunsalını teşkil etmektedir. 
Bu amaçla araştırmanın odaklandığı alan, dizinin içeriğinden çok dizinin kamuoyun-
daki etkisini ölçmek ve kutuplaşma / birleştirme iddialarının çerçevesinde yapılmış 
olan yorumlar, analizler ve değerlendirmelerdir.  Çalışmanın temel amacı kutuplaşma 
olgusuna dikkat çekmek ve kamuoyunda birbiriyle kavgalı kesimleri bir arada sunabi-
lecek yapımlara yönelik genel tavrı ölçmektir.  Araştırmanın deseni, aşağıda geliştirilen 
sorular çerçevesinde tasarlanmıştır. 

A1: Dizideki karakterlerin temsilinde tartışma yaratan unsurlar nelerdir? 

A2: Diziye yöneltilen eleştirilerde hangi yaklaşımlar öne çıkmaktadır?

Araştırma sorularına en net cevapları bulabilmek için evreni en iyi şekilde temsil 
edebilecek mecralar kararsal (kasti / yargısal / amaçsal) örneklem yöntemiyle seçil-
miş, bu mecralardaki medya içerikleri; kategorisel içerik analizine tabi tutulmuştur. 
Aşağıda isimleri verilen mecralarda dizi hakkında yazılmış yazılar içerisinde Kutup-
laşma, Sınıf Çatışması, İslamofobi vb. unsurlar barındıran yorum, analiz, köşe yazısı 
vb. içerikler; İslamofobik - nefret söylemi içerikli / iç grup kayırmacı kategorileri altın-
da değerlendirilmiştir. Bu kategorileştirme herhangi bir ölçeğe bağlı olmayıp incele-
nen yorum/analizlerin içerisinde öne çıkan eğilimlere yönelik gözlemlere dayanılarak 
oluşturulmuştur. Dizinin sinematografisi, oyunculuğu vd. genel unsurları hakkındaki 
içerikler kapsam dışı bırakılmıştır. Yapılan yorumların nicel büyüklüğü dikkate alınma-
dan ileri sürülen fikirler ve dizideki karakterlerin temsillerinin kamuoyundaki etkisi 
incelenmiştir. 

Çalışmanın evrenini Onedio.com (20 makale), Ekşi Sözlük (Yaklaşık 38.500 entry), 
Twitter (#Birbaşkadır hashtagi altında bir milyondan fazla tweet), ve Ulusal Gazeteler-
deki Köşe Yazıları oluşturmaktadır. Bunların içerisinde kararsal örneklem yöntemiyle 
seçilmiş makaleler,  (Ertuğrul Özkök-Hürriyet: “Kibriyle Yüzleşmesi Gereken Sadece 
Peri mi?”5, Nihal Bengisu Karaca-Habertürk: Bir Başkadır: Hep Kavga Etmek Ama Hiç 

5 Özkök, E. (2020) “Tamam Kibirli Peri Kibriyle Yüzleşsin Ya Geri Kalanlar?” Hürriyet Gazetesi Köşe 
Yazısı. https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ertugrul-ozkok/yanan-vanikoy-camisinin-minberin-
deki-hayalet-41666100 Erişim Tarihi: 17.05.2021 
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Ayrılmamak Özlemi”6, Selçuk Candansayar-BirGün: “Bir Başkadır; Ölen Bir Kültür Üze-
rine İnceleme”7, Latife Beyza Kahvecioğlu-Yeni Şafak: “Örtümüz Bir Başkadır”8, Şenay 
Aydemir-Evrensel: “Bir Başka Olduğu Kesin de”9, Tuba Torun-Duvar: “ Bir Başkadır Ne-
den Bu Kadar Sevildi?”, Sezen Ünlüönen-Birikim: “Bir Başkadır’ın Zaferi ve Mağlubiye-
ti”10, Yeni Akit:”Netflix’in Bir Başkadır Adlı Skandal Diziden Büyük Alçaklık! Böyle Şe-
refsizlik Görülmedi”11 Yiğit Günay-Gelenek Dergisi: ”Bir Başkadır Tartışmalarına Dair 
Bir Eleştiri”12, İhsan Birgül-Journo: “Dizilerdeki Kürt karakterler: Televizyon Ekranın-
dan Ayrımcılık Fışkırıyor”13, Cumhuriyet Gazetesi (Yazarı Belirsiz): “Bir Başkadır Ayrış-
tırdı mı Birleştirdi mi?”14, Emrah Maraşo-Teori Dergisi: “Bir Başkadır’ın İdeolojisi”15, Ali 
Şimşek- Ek Dergi: “Bir Başkadır: Bir Başka Çukura Bakıyoruz Birlikte”16). 

3.1. Dizideki Karakterlerin Temsillerinde Tartışma Yaratan Unsurlar 

Dizi hakkında yapılan yorumlar, bahsi geçen örneklem düzeyinde incelendiğinde 
dizide aşağıdaki sahnelerin öne çıktığı ve tartışıldığı görülmektedir: 

Psikiyatrist Peri’nin süpervizyon esnasında tesettürlüler hakkında söyledikleri - 

6 Karaca, N.B. (2020) “Bir Başkadır: Hep Kavga Etmek Ama Hiç Ayrılmamak Özlemi” Habertürk Ga-
zetesi Köşe Yazısı https://www.haberturk.com/yazarlar/nihal-bengisu-karaca/2877834-bir-baska-
dir-hep-kavga-etmek-ama-hic-ayrilmamak-ozlemi Erişim Tarihi: 17.05.2021

7 Candansayar, S. (2020) “Bir Başkadır; Ölen Bir Kültür Üzerine İnceleme” BirGün Gazetesi Köşe Yazısı  
https://www.birgun.net/haber/bir-baskadir-olen-bir-kultur-uzerine-inceleme-325591 Erişim Tari-
hi: 17.05.2021 

8 Kahvecioğlu, L.B. (2020) “Örtümüz Bir Başkadır” Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazısı. https://www.yeni-
safak.com/hayat/ortumuz-bir-baskadir-3587089 

9 Aydemir, Ş. (2020) “Bir Başka Olduğu Kesin de” Evrensel Gazetesi Köşe Yazısı. https://www.evrensel.
net/yazi/87539/bir-baskadir-bir-baska-oldugu-kesin-de Erişim Tarihi: 16:05.2021

10 Ünlüönen, S.(2020) “Bir Başkadır’ın Zaferi ve Mağlubiyeti” Birikim Dergisi Yazısı. https://birikimder-
gisi.com/haftalik/10366/bir-baskadirin-zaferi-ve-maglubiyeti Erişim Tarihi: 14.05.2021

11 Yeni Akit (2020) “:”Netflix’in Bir Başkadır Adlı Skandal Dizisinden Büyük Alçaklık! Böyle Şerefsiz-
lik Görülmedi” Gazete Haberi, https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/netflixin-bir-baskadir-ad-
li-skandal-dizisinden-buyuk-alcaklik-boyle-serefsizlik-gorulmedi-25990 Erişim Tarihi: 16.05.2021

12 Günay, Y. (2020) “Bir Başkadır Tartışmalarına Dair Bir Eleştiri” Gelenek Dergisi. https://haber.sol.org.
tr/gelenek/bir-baskadir-tartismalarina-dair-bir-elestiri-21433 Erişim Tarihi: 16.05.2021

13 Birgül, İ. (2020) “Dizilerdeki Kürt Karakterler: Televizyon Ekranından Ayrım Fışkırıyor” https://jour-
no.com.tr/diziler-kurt-karakterler Erişim Tarihi: 14.05.2021

14 Cumhuriyet (2020) “Bir Başkadır Ayrıştırdı mı Birleştirdi mi?” https://www.cumhuriyet.com.tr/ha-
ber/bir-baskadir-birlestirdi-mi-ayristirdi-mi-1792057 Erişim Tarihi: 14.05.2021 

15 Maraşo, E. (2020) “Bir Başkadır’ın İdeolojisi” Teori Dergisi, Makale https://teoridergisi.com/bir-bas-
kadirin-ideolojisi Erişim Tarihi: 15.05.2021

16 Şimşek, A. (2020) “Bir Başkadır: Bir Başka Çukura Bakıyoruz Birlikte” Ek Dergi, Makale https://www.
ekdergi.com/bir-baskadir-bir-cukura-bakiyoruz-birlikte/ Erişim Tarihi: 15.05.2021
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Peri’nin ailesinin Halk TV izliyor olması- Sinan’ın Meryem’in başörtüsünü koklayarak 
mastürbasyon yapması ve sonra bu durumdan rahatsızlık duyarak ağlaması –– Mer-
yem’in başını bağlama biçimi ve ait olduğu sosyal sınıf – Mahallede itibar gören hoca-
nın (Ali Sadi) din adamı Nureddin Yıldız’ın vaazında söylediği sözlerin aynısını söyle-
mesi – Hocanın mahalleden ayrılması üzerine yerine gelen ve Meryem’e evlilik teklif 
eden imamın (Hilmi) kahvehane sohbetinde söyledikleri – Psikiyatrist Gülbin’in abla-
sına kendi etnik kimliğine ihanet ettiğini söylemesi.

İkinci araştırma sorusunun bulgularıyla eşleştirebilmek amacıyla bu sahnelerin 
içeriği hakkında aşağıda kısa başlıklar altında bilgi verilmiştir:

3.1.1. Psikiyatrist Peri’nin Tiradı

Psikiyatrist Peri’nin, tesettürlü danışanları ile iletişim kuramamasının kendisin-
de yarattığı rahatsızlık üzerine meslektaşı Gülbin’e şunu söylemektedir. Dizinin en çok 
tartışılan sahnelerinden birisi olarak bu konuşma gösterilmektedir:

“…Nasıl kanıyor bu insanlar! Hacılara, hocalara... Gencecik körpecik kız-
lar... Hacı, hoca, dua, namaz kafayı yemişler Gülbin. Senin benim anlamamız 
mümkün değil! Apayrı ülkelerde yaşıyoruz sanki biz bu insanlarla, kızlarla…
Ne zaman başı kapalı biri gelse, otursa karşıma, her seferinde ‘saçmalama 
Peri’ diyorum. ‘Bu ne?’ diyorum, Bu ayrımcılık, düpedüz ayrımcılık... Ötekileş-
tirme bu işte…Yaz geldi mi, hadi Londra’ya, hadi Paris’e. Başı kapalı dediğin, 
öcü gibi bir şeydi annem için. Eve gelen kadının bile eşarbına laf ediyordu. Za-
ten Robert, sonra fakülte, oradan Amerika... Eee n’oldu? Döndüm geldim...Aaa, 
böyle bir dünya var! Ve onlar güçlü olan, onlar. Çoğunluk onlar. Biz seninle 
kendi ülkemizde bir akvaryumun içindeyiz…”

Bunları söyleyen Peri’nin danıştığı (süpervizyon desteği aldığı) meslektaşı Gülbin 
ise Peri’nin bu serzenişine cevap vermez ancak konuyu anlattığı arkadaşına Peri için 
“takmış kızın tesettürüne, kendisi kafasında çuvalla geziyor farkında değil” der. Gül-
bin’in bunu söylemesindeki en önemli etkenin, kendisi ifade etmese de kavgalı da olsa 
nihayetinde ablasının tesettürlü olması ve dindar bir aileye mensup olması olduğu söy-
lenebilir. Nitekim Gülbin’in kendisi yokken ofisine gelen Peri’nin ablasıyla karşılaşma-
sından rahatsız olması bunu destekler niteliktedir.

İncelenen yorum / analizlerde en çok tartışılan ve dikkat edilen karakterlerin Peri 
ve Meryem olduğu, dizinin de en çok konuşulan sahnesinin yukarıda replikleri verilen 
sahne olduğu görülmektedir. Bölüm 3.2. de bu yorumlara yer verilecektir.
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3.1.2. Halk TV İzleme Sahnesi 

Yukarıdaki diyalogda Peri’nin bahsettiği ebeveynlerini de dizinin bir bölümünde 
izleriz. Ailenin temsilinde şu klişeler kullanılmıştır; Boğaz’da bir yalıda oturan, gün-
delikçilerinin isimlerini bilmeyip Peri’nin bahsettiği gibi onlara küçümseyen tavırlarla 
yaklaşan, kızlarıyla iletişim sorunu yaşayan, Sözcü gazetesini okuyan, Halk TV izleyen 
anne ve baba.    

3.1.3. Başörtüsünün Kullanıldığı Ağlama / Mastürbasyon Sahnesi

Dizide Meryem’in temizliğe gittiği ve üst sosyal sınıfı temsil eden, rezidansta otu-
ran Sinan; önce psikiyatrist Gülbin ile, sonra popüler dizi oyuncusu Melisa ile tek ge-
celik ilişkiler yaşayan, ailesinden kopuk, anne ve babasıyla ilişkileri kötü, geçmişinden 
kopmaya çalışan yalnız bir adamdır. Yalnızlık kaynaklı bir bunalım yaşayan Sinan’ın, 
tuvalette Meryem’in başörtüsünü koklayarak mastürbasyon yapar ve ağlamaya başlar. 
Dizinin değerlendirildiği yorum veya yazılarda yaygın basında Akit Gazetesi haricin-
de herhangi bir tepkiye rastlanmamıştır. Onedio.com’daki bir blogda ise bu sahnede 
Sinan’ın sadece Meryem’in örtüyü kokladığı yazılarak Akit Gazetesi eleştirilmiştir. Me-
tinler Bölüm 3.2.’de sunulmaktadır.  

3.1.4. Meryem’in Türbanı 

Dizinin baş karakteri Meryem’in başını bağlama biçimi ve pardösüsü tesettür giyi-
mi olarak nitelendirilebilir. Ancak başörtüsünün altındaki beyaz bonenin Meryem ka-
rakteriyle ilişkilendirildiğinde temsil ettiği öğeler de tartışma konusu olmuştur. 

3.1.5. Ali Sadi Hocanın Din Adamı Nureddin Yıldız’ın Sözlerini Söylemesi 

Dizinin ilk bölümünde, Meryem, mahallede hürmet ettiği Ali Sadi hocaya, psikiyat-
riste gittiğini söylemek için gittiğinde; Ali Sadi hoca yapay bir çiçeği örnek göstererek, 
televizyon dizilerinde gösterilen yaşamın bu yapay çiçek gibi olduğunu ama gerçek ha-
yatın gerçek çiçek olduğunu ve toprakta yetiştiğini söyler. Burada söyledikleri, kamuo-
yunda birçok kez tartışılan din adamı Nureddin Yıldız’ın bir vaazında söylediklerinden 
alınmıştır.17

3.1.6. Vekil İmam Hilmi’nin Söyledikleri 

Meryem’e evlenme teklif eden vekil imam Hilmi’nin de kahvehanede söyledikleri 
din adamı temsili açısından dikkat çekicidir:

17 Söz konusu konuşma için Yıldız, N. (2015) “İnsan Dertsiz Olur Mu? https://www.youtube.com/
watch?v=6SVvZEJSORc&ab_channel=SosyalDokuVakf%C4%B1 Erişim Tarihi: 17.03. 2021
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“Bir anlam bulmalı, şu hayata bir anlam bulmalı. Yani kişilere, kurum-
lara, dine, ona buna bağlı kalmadan bir anlam bulmanın sayısız faydası ol-
duğu gibi, çok da zevklidir yani. Büyük oranda yaşamayı böyle, nasıl diyeyim, 
bayram yeridir ya! Yani bunu böyle gören insana yaşamak bayram yeridir ya! 
Yani yerden böyle bir karış yukarıda yürürsün.”

Türk sinemasındaki yeni dönem filmlerde genellikle sıra dışı imam karakterlerine 
yer verilmektedir. Örneğin Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmenliğini yaptığı Ahlat Ağacı fil-
mindeki genç imam klasik Sünni öğretileri eleştiren konuşmalarında sahabe Ebu Zer 
Gıfarî’den alıntılar yapar. Benzer repliklere Onur Ünlü’nün yönetmenliğini yaptığı İti-
razım Var filminde de rastlanır.  Buna karşılık Bir Başkadır dizisinde Hilmi’nin imamlık 
yaptığına veya camide vaaz verdiğine dair tek bir sahne yoktur ama yine de o mahal-
lenin sevilen sayılan hocası Ali Sadi’nin yerine gelmiştir. Davranışları tuhaf karşılanır, 
dini eserler veya dini konular hakkında pek konuşmamaktadır ama sıklıkla analitik 
psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung’a atıf yapmaktadır. Yukarıda alıntılanan konuş-
masında da dine bağlı kalmadan bir anlam bulmayı öğütler. Ancak dizide imam olarak 
karakterize edilmiştir. 

3.1.7. Psikiyatrist Gülbin’in Ablasıyla Kavgası

Tesettürlülerle sorun yaşadığını söyleyen ve bundan rahatsızlığını dile getiren, dizi-
deki Kemalist elitleri temsil eden psikiyatrist Peri’nin danıştığı meslektaşı Gülbin ise Kürt 
bir aileden gelmektedir. Gülbin’in ailesi dindardır. Ablası tesettürlüdür. Maddi imkanla-
rı iyidir. Aralarında sert tartışmalar ve kavgalar yaşanmaktadır. Serebral parsi hastası 
kardeşleri vardır. Gülbin ablası Gülan’a kardeşinin bu hastalığına annesinin hamileyken 
işkence görmesinin neden olduğunu söyleyerek ablasını “annemin karnındaki kardeşini 
tekmeleyenlerin ayağını öpüyorsun… Görmüyor musun bizi birbirimize düşürüyorlar, 
ayrıştırıyorlar” der ağlayarak. Ablası onu umursamaz o sırada ellerini açıp Arapça dualar 
okur. Gülbin her sözünden ve davranışından inançsızlığını dile getirir. Ablası da kavgaları 
esnasında kardeşinin inançsızlığına ve bekarlığına vurgu yaparak onu sinirlendirir. Bir-
çok köşe yazısında bu diyalog; Gülan ve kocasını neomuhafazakar temsiline oturtulur-
ken, konuyu Ak Parti iktidarının yarattığı zengin sınıfa, özellikle Ak Parti hükümetleriyle 
iyi ilişkiler sürdüren Kürtler üzerinden konuyu Kürt sorununa getiren yorumlara rast-
lanmıştır. Gülan’ın tesettürü ve maddi durumunun yerinde olmasından ötürü senaryoda 
çizilen temsilin de buna benzer nitelikte olduğu söylenebilir. 

2.2. Eleştirilerde Öne Çıkan Yaklaşımların İçerik Analizi 

Bölüm 3.de belirtildiği gibi incelenen yorumlar; temsil eleştirisi / islamofobik-nef-
ret söylemi içeren / iç grup kayırıcı kategorileri altında incelenmiştir. Bu bölümde bu 
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tür yorumlara örnekler verilecektir. Dizi hakkında yapılan yorum veya analizlerde öne 
çıkan tartışma konusu temsil ve kutuplaşmadır. Onedio.com da yazılmış ona yakın ma-
kalede dizinin oyunculukları ve senaryosu, izleyici kitlesi üzerinde daha çok tanıtım 
amaçlı içerikler yer almaktadır. 

2.2.1. İç Grup Kayırmacı Yorumlar 

Dizi hakkında salt politik düzlemde analizler içermeyen, senaryonun niyetini sor-
gulayan ve temsil analizlerinde de “öteki”ye yönelik nefret söylemleri içermeyen ancak 
bu konuda kendi kimliği üzerinden ve bu kimliğin temsili konusuna odaklanan yazılar 
iç grup kayırmacı yorumlar olarak nitelendirilmiştir. Bu bölümde buna örnek gösteri-
lebilecek metinlere yer verilmiştir. 

Türbanlı karakterlerin giyimlerinin sorunlu olduğunu ve bu konunun genel bir 
temsil sorunundan kaynaklandığını ele alan Kahvecioğlu (2020) yazısını şöyle tamam-
lıyor: “…O zaman hep birlikte şunu kabul edelim: Orta yaş ya da alt gelir tabakasına ait 
olmayan bir başörtülü karaktere aşina değiliz. Başörtüsü bizim bir gerçeğimiz olsa dahi 
onu ne televizyonda ne de beyazperdede görmek bizim için kolay olmayacak…” Aynı 
temsil konusunda Karaca da (2020) Meryem ile Peri arasında ilk göze çarpan seküler 
/ dindar ayrımından öte sınıfsal bir konumlarının olduğuna işaret ederek; türbanlı ka-
rakterin bir avukat, doktor, üst düzey yönetici olması halinde yine farklı ayrımlara ve 
nefrete maruz kalabileceğini bunun da işlenmesi gerektiğini ifade etmektedir. Kahve-
cioğlu (2020) bunun dışında temsil konusuna şu cümlelerle olumlu bir perspektiften 
bakmış:

“Netflix, arşivinde ikinci kez başörtülü karakterlere yer verirken 
dünyaya da bir mesaj vermenin çabasında gözüküyor. Tüm dünyanın 
‘ötekilere’ saygı duyduğu, farklı olana saygı durmak bir yana onu ku-
caklamaya çalıştığı bir dönemdeyiz. Geçmiş dönemlerde ötekileşti-
rilmeye maruz kalmış pek çok kişi bu dönemde gerek medya gerekse 
moda dünyası tarafından kucaklandığına inanıyor. Özellikle moda 
dünyasının dilinde tesettürü öteki saymadığına dair bir söylem var…”

Aynı konuya bir Twitter kullanıcısı da (@Tesra06_) da şöyle dikkat çekiyor:

“…Kadınlara biçilen roller ve sunulan gelecek ise yine sınırlı. Peki nere-
de türbanlı avukatlar ve doktorlar?...Modern kadın tek gecelik ilişkiler yaşar, 
canı istediğinde küfür eder. Muhafazakâr kadın temizlikçi olur, evliliği ise 
kocası onu her haliyle kabul edildiğinde yürür (!). Muhafazakar kadının her 
seferinde bilimden uzak yansıtılması, kardeşlerden bile modern(!) olanın dok-
tor, diğerinin ev kadını olması. Modern kadının ise hayattaki amacını partner 
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bulma ve sağlıklı genç kalma ile sınırlaması. (Dizi) genel geçer tanılara göz 
kırpmanın ötesine geçemiyor…”

Ertuğrul Özkök, Hürriyet’teki köşe yazısında sadece Beyaz Türkler’in kibirli göste-
rilmemesi gerektiğini ifade ederek şunları yazmış: 

“…Nitekim o karakteri oynayan Defne Kayalar da T24’e verdiği mülakat-
ta parmağını Periye sallayıp şunu söylüyor: Peri’nin ‘Ben bilirim. Onlar güç-
lü ama ülke bizim’ gibi bir kibri ile yüzleşmemiz lazım...” Doğru Türkiye’nin 
her tür kibirle yüzleşmesi lazım...Tamam da Türkiye’de kibriyle yüzleşmesi 
gereken tek profil Peri mi...Türkiye son 20 yılda muhafazakâr orta kesimi yük-
selen, yeni zenginleri daha çok muhafazakâr kesimden çıkan bir ülke haline 
geldi...Ve bugün yüzleşilmesi gereken “ülke bizim kibri” o kesimde de fazlasıyla 
var...O nedenle ülkemizdeki sevgisizliği ve kutuplaşmayı ortadan kaldırmak 
istiyorsak, bu yüzleşmeyi sadece bu klişeler üzerinden değil, daha geniş bir 
çerçevede; daha eldivensiz, daha cesur yapmalıyız...Suçu ‘Beyaz Türk kibri’ 
gibi bir klişe üzerine yıkıp sonra yüzleşme yaptık olmaz...”

Selçuk Candansayar (2020) ise tartışmalarda genellikle üzerinde çok fazla durul-
mayan Hayrünnisa ile arkadaşının lezbiyen ilişkilerine gönderme yapılmasından hare-
ketle analizini toplumsal sınıf üzerinden yapıyor: 

“…Bütün bu zulüm, baskı, bölme ve ezme tarihi boyunca ne sınıf bıra-
kılmış geride ne de yoksullara kendilerini özgürleşmeye çağıracak politik 
örgütler. Dizide niye yoklar? Öldürülüp, kıyıldılar da ondan değil mi? Yerine 
kapitalizm ve dinden başka bir şey mi geldi ki dizide olsun! Meryem’i bilinç-
lendirecek bir gündelikçi kadınlar sendikası mı kaldı? Eskiden yoksul kadınlar 
onlara bacı diye seslenen, kardeşimsin benim diyen devrimcilerin kurslarına, 
derneklerine gidebiliyorlardı. Şimdi o kadınlara tarikat, tekke hocalarından 
başka kapı mı bırakıldı? Kentin çeperinde laik, devrimci kültür derneklerinin 
yerini tarikatlar ve Kuran kursları doldurmadı mı? Neoliberalizm zihinlere 
din afyonuyla sızmadı mı?... Bugün Türkiye’de kadınlardan ve LGBT birey-
lerden başka başka “neredeyse” bir sınıf bilinci taşıyıp, düzeni değiştirmeye 
çalışan mı var? Bir Başkadır, apolitik gerici dinci liberal post islamist bir film 
değil tersine özgürleştirici bir politik eylemi inşa edecek olanlara potansiyel 
yoldaşlarını gösteren sosyalist gerçekçi bir film. Tabi bence…”

Yeni Akit gazetesi ise dizide ne iş yaptığı bilinmeyen, loft olarak tabir edilen lüks 
bir dairede yalnız yaşayan, orta sınıftan gelme, aile ilişkileri kopuk ve Melisa ile Gülbin 
ile cinsel ilişki yaşayan Sinan’ın, Meryem’in temizlikte kullandığı başörtüsünü kullana-
rak mastürbasyon yapma sahnesine tepki gösterilmiştir. 
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“…Farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul’da yolları kesi-
şen bir grup karakteri konu alan ‘ahlaksızlıklarla dolu’ olan dizi, yayınlandığı 
gün büyük bir skandalla patladı. Sosyal medyada binlerce yorumun yağdı-
ğı dizi rezaletiyle infial uyandırdı… Dizideki rezalet bir sahnede ‘başörtüsü’ 
cinsel bir obje olarak kullanıldı. Bu tarz milli ve manevi değerleri hedef alan 
ahlaksız yapımlara daha ne kadar sessiz kalınacağı ise merak ediliyor. Vatan-
daşlar, toplumun değerlerini koruma görevi olan RTÜK’ün bu türden yayınla-

ra neden müdahale etmediğini sorguluyor.”

Tartışmaların analizi sırasında Akit gazetesi dışında bu konuyu gündeme taşıyan 
başka bir mecraya rastlanmamıştır. Onedio.com’da ise bu haber şöyle eleştirilmiştir:

“Ay bir siz eksiktiniz tam oldu!…Tabii böyle elle tutulur analizler ya da 
eleştirilerin yanında bir de algısını tamamen farklı bir yöne odaklayıp çapsız 
sözlerle eleştiri yaptığını zannedenler de var. Onlardan biri de tahmin ede-
ceğiniz üzere Yeni Akit! Yeni Akit Gazetesi “Şerefsizlik, alçaklık” gibi ifadeler 
kullandığı dizideki bir sahneyle ilgili haber hazırladı. Akit’in muhteşem ötesi 
beyni, Meryem’in temizliğe gittiği evin sahibi Sinan’ın Meryem’in banyo çek-
mecesindeki başörtüsünü kokladığı sahneyi skandal olarak yorumladı. Du-
rumu o kadar abarttılar ki sahnenin sosyal medyada infial yarattığını bile 
haberlerinde yazdılar. Halbuki bu infial durumunu hissetmedik biz. Başörtü-
sü’nün cinsel bir obje olarak kullanıldığını, dizinin milli ve manevi değerleri 
hedef alan ahlaksız bir yapım olduğunu söyleyecek kadar da gaza geldiler. 
Sanırım dizinin Netflix’te yayınlanmış olması Yeni Akit için bile tek başına bir 
ahlaksızlık sebebi. Zira bu dizinin herhangi bir yerinde milli ve manevi değer-
leri zedeleyen bir sahne ben görmedim. Diziyi gerçekten baştan sona izleme-
dikleri çok belli. Dizinin konusundan, verdiği mesajlardan çok uzak bir algıyla 
yine haber üretmişler. Ben daha fazla diyecek söz bulamıyorum. Yorumu size 

bırakıyorum...

Sol haber portalında yayınlanan Yiğit Günay (2020) imzalı makalede yönetmenin 
bilinçli olarak ideolojik bir çarpıtmada bulunduğuna bir değerlendirme yapılmıştır: 

“…Bugünün Türkiyesinin bölünmüşlüğü karşısında, Oya, tek tek her biri-
mizin insani özümüzün yüceliği etrafında ütopik bir biraradalık oluşturabi-
leceğimiz yolunda ideolojik bir çözüm öneriyor. Bu öneri, henüz burjuva top-
lumunun oluşum aşamasında Kant’ın aynı sorun karşısında verdiği “Estetik” 
yanıtının güncel bir versiyonunu sunuyor. Bu felsefi çözüm önerisi, tam da kul-
landığı ideolojik çarpıtma üzerinden, Türkiye’nin güncel politik durumunda 
Millet İttifakı etrafında cisimleşen politik pozisyonu besliyor. Postmoderniz-
min cilasının döküldüğü ve burjuva toplumunun bir modelsizlik krizi yaşadığı 
günümüzde, kapitalizmin çıkarları yapısal olarak birbiriyle çatışan bireyleri 
hangi tutkalla bir arada tutacağı sorununa verilen yanıtta en başa dönülmüş 
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olması, bize düzenin güncel ideolojik krizine dair önemli bir ipucu sağlıyor….
Berkun Oya’nın Bir Başkadır dizisindeki ideolojik sav, tam olarak aynı hileyi 
kullanıyor. Kişilerin karakterleri üzerindeki toplumsal belirlenim ortadan kal-
dırılıyor, asıl iktidar mekanizmaları gözden kaçırılarak politik alan gizleniyor, 
geriye kalan çıplak bireylerin de yüz yüze geldiklerinde, birbirlerinde insana 
dair aşkın, yüce bir şey bulacakları ve böylece ütopik bir biraradalık kura-
cakları vaaz ediliyor. Dizinin sonunda herkes bu yüz yüze gelişleri yaşayıp, 
bilinmeyenleri öğrendiğinde, Yeşilçam’vari bir mutlu son bize bu sahte ama 
iyimser inancı muştuluyor. Meryem “kendini bulma” yolunda ilerliyor, Sinan 
“kendini bulma” yolunda mesafe kat ediyor. Gel gör ki, ertesi gün Meryem yine 
Sinan’ın evine temizlik işçisi olarak gitmek zorunda kalacak, fakat dizi tam da 
bu noktada hepimize “boşverin” diyor, “sonuçta hepimiz Ferdi Özbeğen dinle-
yip duygulanan insanlarız… Açımlamaya çalıştığım bu ideolojik saptırmanın, 
güncel Türkiye siyasetinde çok güçlü bir şekilde yürürlükte olduğunun, dizinin 
bu kadar ses getirmesinin de biraz bununla bağlantılı olduğunun altını çiz-
mek isterim. Millet İttifakı’nda cisimleşen, AKP karşısındaki geniş koalisyonun 
en temeldeki ideolojik yaklaşımı, Bir Başkadır dizisinin mesajıyla örtüşüyor. 
Politik farklılıklarımızı bir kenara bırakıp “ülkeye” (hangi ülkeye, kimin ül-
kesine?) sahip çıkarsak, uzlaşmazlıklarımızı aşabilir, kutuplaşmayı alt edebi-
lir, yeniden birlikte olabiliriz. Ali Babacan, Meral Akşener, Mansur Yavaş gibi 
isimleri, onları tanımlayan ve belirleyen tüm o politik unsurlardan ayırıp, çıp-
laklaştırıp, arta kalanda insani bir boncuk arama faaliyetinin bu kadar sükse 
yapmış olması, bu ideolojik yaklaşımın etkisini gösteriyor. Peki bu ütopik çıkış 
yolu gerçekçi mi? Açıkçası, Ömer Koç’la şöyle karşı karşıya otursak birbirimizi 
anlayabilir miyiz bilmiyorum, ama hastane koridorunda karşılaşmayacağı-
mızdan eminim.”

Dizi hakkında yapılmış analiz veya yorumların çoğunda aidiyet duyulan sınıfla-
ra yönelik olumsuzlukların dile getirildiği ve bir tür savunma refleksi hissedilen yo-
rumlara sosyal medyada veya ulusal medyada rastlanmaktadır. Bu durum bize, birinci 
bölümde sunulan iç grup kayırmanın özelliklerini hatırlatmaktadır. İç grup kayırma-
cılığında genellikle biz ve onlar ayrımından hareket edilir. “Sadece Beyaz Türkler mi 
kibirli?” sorusunun sorulduğu Özkök’ün (2020) yazısı başta olmak üzere bu kriterde 
değerlendirilebilecek bazı örneklere yer verilmiştir. Bu tür yorum veya yazılara örnek-
ler çoğaltılabilir.

2.2.2. İslamofobik / Nefret Söylemi İçerikli Yorum / Analizler

Bazı yorum veya analizlerin içeriğinde ise İslamofobik, nefret söylemi içeren me-
tinlere de rastlanmıştır. Bu tür yazılara ulusal medyadan çok tahmin edileceği üzere 
sosyal medyada daha sık rastlanmaktadır.  
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Bir Ekşi Sözlük kullanıcısının (istebuarimaya) entry’si ön yargı için oldukça iyi bir 
örnek teşkil etmektedir:

“Çakma Kırmızı Oda gibi duruyor ama bunlar yeşil bir odada. namaz, 
takke, başörtüsü, cami... Netflix hitap edeceği kitleyi yeniden dizayn ediyor 
sanırım. Geldiği gün platformda eksiyi basıp, önerilerde bir daha çıkmaması 
sağlanacak yapım. 

edit: ön yargı ile fragmana odaklı girdigim bir entry idi. dizinin ilk 2 bölü-
münü izledim, hatta hepsini tek seferde değil günlük 2 bölüm kotaya ayırarak 
da izleyeceğim; güzel bir konu ve çok da iyi performans sergileyen bir kadro. 
hatam ve ön yargılı bakışımı utanarak ve girdigim entry’i de tutarak burada 
paylaşıyor ve özür diliyorum. izleyiniz. ben de ön yargı kurbanı olmuşum.”

İki Ekşi Sözlük yazarının (ricky sanchez ve isminehali) entryleri de bu bakış açısı-
na örnek gösterilebilir.

“…islamcılar şimdiden mağdur olmaya başlamışlar bile. yok kötü göste-
recekler, yok dinimizi kötüleyecekler, dinimize laf edilirse şöyle böyle yaparız, 
yok türbanı tam takmamış. boşverin, anlatmayın bunlarla ilgili hikayefalan. 
edit: youtube yorumlarından bahsediyorum.”

“…Türkiye’deki hınç ideolojisini besleyen siyasal islamcı çete genç insan-
larımız bu anlatıları izleyip, zamanla hayata böyle bakmaya başladıklarında 
bakalım ne yapacaklar? güzel tarafı bu adamlar bağırmayan şeyleri duymaz-
lar. ince, ince yayılır bir toplumun damarlarında. ektiğimiz nifak tohumları 
her geçen yıl doğada yok olup gidecek çünkü güzelliğe ilgimiz şaşmaz.

Candansayar (2020) özellikle sosyal medya ortamındaki bu tür içerikleri şöyle 
özetliyor:

“Asıl büyük grup ise dizinin artniyetini” keşfedenlerdi. Büyük bir politik 
komplo olduğunu, AKP iktidarına yarandığını, sinsice baş örtüsü/ türbanı 
meşrulaştırdığını, “yalıda viskisini yudumlayan, Halk TV seyredip, Sözcü oku-
yan Kemalist elitlerin toplumu anlamadığı” klişesini yinelediğini keşfedenler, 
tarikatlarda bu kadar çocuk istismarı varken şirin, yumuşak, hoşgörülü hoca 
karakteri ile siyasal islamcıları akladığını söyleyenler, Kürtleri yine çok kötü 
gösterdiler, tecavüzcüyle evlenmeyi normalleştirdi diyenler daha da çoğaltıla-
bilecek “çözümlemeler”, “okumalar”, “yakalamalar” yığını oluştu…“

Bir önceki bölümde iç grup kayırmacılığına örnek olarak gösterilen Günay’ın 
(2020) yazısında, imam temsili ve Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki ifadeleri de bu 
kapsamda değerlendirilebilir. 
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“…2020 itibariyle, bütçesi diğer birçok bakanlığın toplamından daha 
büyük olan Diyanet’in ülkeyi gericileştirme aracı olarak saldırgan bir şekilde 
kullanıldığı, buna sırtını hükümete dayamış ve giderek palazlanan tarikat ve 
cemaat yapılarının eşlik ettiği malum. Buna rağmen dizideki imam, tüm bu 
durumdan azade, nevi-i şahsına münhasır bir kişi (tikel) olarak inşa ediliyor. 
İşte, dizinin içeriğine yöneltilen ve yukarıda uzun uzadıya andığımız eleşti-
ri, tam olarak bu noktadan doğuyor. Bugünün Türkiyesinde imam bu mudur, 
diye itiraz ediliyor. Bu itiraz, sosyolojik ve politik olarak haklı bir itiraz, buna 
şüphe yok. Fakat Berkun Oya da bunu biliyor, ama yine de yapıyor…

Sonuç

Sosyal medyanın kutuplaştırmayı arttırdığı, tıpkı diğer kitle iletişim araçları gibi 
birer kültürel iktidar aracı olarak kullanıldığı ve bu anlamda bu mecraların da birer 
mücadele alanına dönüştüğü bilinmektedir. Sosyal medyada kullanıcıların kendi kim-
liklerini ‘öteki’nin kimliği üzerinden pekiştirdiği, kendi gibi düşünenlerin varlığını be-
nimsedikçe ve hissettikçe görüşlerini açıklamaktan çekinmediği ve bu alanların da bi-
rer yankı odasına dönüştüğü gözlenmektedir.   

Türkiye’de gazetede yayınlanmış bir haber, tanınmış bir kişinin demeci, bir siya-
setçinin kullandığı bir kelime, bir televizyon dizisindeki bir sahne vb. hemen hemen 
her konu bir tartışma alanına dönüşmektedir. Bu tartışmalar esnasında herhangi bir 
tarafa aidiyet duyan bir birey, kendi görüşünü genellikle karşıdakini küçümseyerek, 
aşağılayarak ve tüm bunları politize ederek yapmasına sıklıkla rastlanmaktadır. Yorum 
yaptığı veya içerik paylaştığı alanlarda kendi gibi düşünen insanların varlığını bilen 
kullanıcıların bu yorumlarda yapmış olduğu keskinlik, sertlik ve ‘öteki’ye yöneltilen 
nefret daha da yüksek olabilmektedir. Özellikle Twitter bu mücadele alanı için önemli 
bir mecradır. Twitter’ın ana sayfasında, atılan twit sayısına göre sıralanan konu baş-
lıklarından (hashtag) oluşan Türkiye gündeminin anlık olarak sunuluyor olması ve 
Twitter’ın da bu özelliği sayesinde lobicilik alanı için elverişli olması; tarafların, kendi 
görüşlerinin gündemde daha çok kalması için bu mecrada daha sık paylaşım yapmala-
rına sebep olmaktadır. 

“Bir Başkadır” dizisi; senaryosunun, farklı sosyoekonomik gruplardan gelen ka-
rakterlerin birbirleriyle istemeyerek de olsa iletişim kurmaları üzerine inşa edilmesi 
ve izleyicisi bol, sosyal etki düzeyi yüksek bir platformda yayınlanıyor olması başta 
olmak üzere giriş bölümünde detayları verilen nedenlerden ötürü, kamuoyuna yeni 
ideolojik tartışmalar için elverişli bir alan oluşturmuştur. Çalışmada değerlendirilen 
analiz veya yorumlarda kutuplaşma tartışmalarının ön plana çıktığı görülmektedir. 
Konu kutuplaşma olunca tartışmaların ekseni Ak Parti ve diğerleri, seküler - dindar, 
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yobaz - modern, yandaş - muhalif medya, tesettürlü - tesettürlü olmayan karşıtlıkları 
üzerinde ilerlemiştir. 

Bir Başkadır, nihayetinde bir televizyon dizisidir. Gerçek bir öyküye dayanmayan, 
bir senaristin kaleminden çıkmış bir yapım iken sadece farklı kesimlerden insanların 
hikâyelerini kesiştirdiği için bu kadar gündem olması, ilgi çekmesi, üzerinde sosyolojik 
araştırmalar yapılması aslında bu tür yapımların bugüne kadar çok az sayıda ve üretim 
açısından da ne kadar sığ olduğunun da bir göstergesidir. Ancak diziye gösterilen görülen 
bu ilginin benzer hikayeleri ve kurguyu temel alan yapımlar için bir motivasyon kaynağı 
olması muhtemeldir. Gerçekten de bugüne kadar birçok yapımda, toplumun doğası ge-
reği birbirinden farklı kesimlere yer verilmiş olunsa da örneğin terör ve etnisite, Siyasal 
İslam, sınıfsal farklılıklara ön yargı, din adamının temsiliyeti vb. konular işlenmiş olsa da 
dizinin bu konuları, klişeler içerisinde sunmayıp doğal bir biçimde, sırıtmadan, bir mesaj 
verme çabası içerisine girmeden sunması başka bir deyimle mesajını kör göze parmak 
sallamadan vermeye çalışması olarak dizinin başarılı olmasının nedenlerinden biri sayı-
labilir. Dizide karakterlerin güçlü ve zayıf, masum ve acımasız vb. zıt yönleriyle gerçekçi 
bir biçimde verilmesinin de bu başarıya katkı sağladığı söylenebilir.

Din adamları veya dini konuların işlenmesi başlı başına bir sorun teşkil etmekte-
dir. Dine dair herhangi bir konu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın web sayfasında kullanılan 
herhangi bir kelime vb. her şey yine bir kutuplaşma aracı olabilmektedir. Birinci bö-
lümde belirtildiği gibi Türk Sineması’nda, edebiyatta, mizah dergilerinde kısacası med-
yanın hemen her alanında din adamları veya dindarlık konuları çoğunlukla sorunlu 
temsillerle çıkmıştır. Buradaki ‘sorun’ bu temsillerin ya tamamen olumsuz, çirkin, sah-
tekâr, sapık ya da tamamen iyi, huzurlu, uhrevi, bilge olarak sunulmasıdır. Bir Başkadır 
dizisini bu denli tartışmalı kılan unsurun ise tüm bu karakterlerin temsilinde bariz iyi/
kötü, mutlu/mutsuz vb. sığlıklara düşülmemesi olarak açıklanabilir. 

Çalışma kapsamında incelenen yorum veya analizlerde hemen hemen ortak nokta 
olan ve araştırmanın sorunsalını teşkil eden husus, kutuplaşma tartışması içerisinde 
bile farklı sosyal gruplardan sert söylemlerin çıkması ve kutuplaşmanın tehlikesine 
işaret edenlerin bu söylemler içerisinde cılız kalması olarak özetlenebilir. Bu durumun 
toplumda herhangi bir uzlaşma zeminine ihtiyaç bulunmadığı, kitlelerin böyle bir kay-
gısının olmadığı ve bu fanatizmin tehlikesine yönelik farkındalığın da düşük olduğu 
söylenebilir. Senaryodaki vurguya paralel olarak yönetmenin ve oyuncuların da katıl-
dıkları TV programlarında veya verdikleri röportajlarda dile getirdiği “konuşabiliriz, 
konuşmalıyız” mesajının genellikle alaya alındığı görülmektedir. Kutuplaşma üzerine 
yapılmış çalışmaların tamamında işaret edilen tırmanışın bu mecrada da tezahür ettiği 
söylenebilir. 
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Netflix, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan; buna göre yapım-
lardan ve aboneliklerden ciddi gelir elde ettiği bilinen bir platformdur. Herhangi bir 
ülkede üretilmiş yapımlar aynı veya benzer isimlerle tüm dünya ülkelerinde gösterime 
girmektedir. Aynı zamanda dijital medyada çok sayıda takipçisi olan onedio.com gibi 
platformlarda Netflix yapımları ile ilgili sürekli içeriklerin çıkıyor olması, Netflix’in di-
ğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de basında görünürlük için önemli miktarda ya-
tırımlar yaptığının bir göstergesidir. Dolayısıyla dizinin önemli ölçüde ilgi görmesinin 
nedenleri arasında ilk sırayı, platformun iyi planlanmış ve ciddi yatırımlar yapılmış bir 
tanıtım stratejisinin aldığı söylenebilir. Örneğin dizinin Ethos adıyla dünya genelinde 
gösterime girmesi, birçok ülkede uzun süre Top 10 listesinde yer alması, dünyanın çe-
şitli ülkelerinden youtuberların dizi hakkında analizler yayınlaması18 bu popülerliğin 
ve bahsi geçen medya içeriğinin küresel yayılımının bir göstergesidir. Dolayısıyla, her-
hangi bir Netflix içeriği hakkında yapılacak akademik çalışmalarda konunun ekonomi 
politik boyutunun da ele alınması yararlı olacaktır.
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Türkiye’deki Suriyelilerin Fransa’daki İslamofobiaya Yönelik 
Protestoları ve Medyaya Yansıması

Deniz AŞKIN1

Giriş

Orta Doğu’daki istikrarsız sürecin komşu ülkelere yönelik ortaya koyduğu fatura, 
coğrafyanın kader olma söylemini daha da baskın hale getirmektedir. Özellikle 2010’lu 
yıllar ile birlikte Orta Doğu’da başlayan çatışmalar ve kitlesel göçler, kuşkusuz Türki-
ye’yi de derin bir şekilde etkiledi. Bu anlamda 2015 yılından beri dünyanın en fazla 
mülteci barındıran ülkesi olarak kayıtlara geçen Türkiye (UNICEF, 2021),  gelen ya-
bancıları konuk etme noktasında önemli bir sorumluluk almıştır. Ancak özellikle Suri-
ye’den gelen göçmenlerin Türkiye’ye varması, kentsel alanlara dağılmaları, entegras-
yon ya da yabancılaşma durumlarının uzun bir dönem boyunca Türkiye’nin önünde 
duracak problemlere zemin hazırladığını da vurgulamak gerekir. Bunun yanında yerli 
nüfusun göçmenleri kabullenme, anlama ve etkileşim durumu da gelen göçmenlerle 
birlikte gündeme gelen ve yeni problem alanlarını inşa eden/edecek sosyal olgulara 
işaret etmektedir. Bu bakımdan yerli nüfusun göçmenler ile karşılaşması, onlara yöne-
lik tutum ve davranışlar ile ilişki kurma biçimleri, akademik olarak çalışılması gereken 
önemli konuların başında gelmektedir. Suriye’deki iç savaşın başlaması ve ardından 
ülke sınırlarını kapsayacak derecede yayılması ile beraber 2011 yılında Türkiye’ye göç 
etmeye başlayan göçmenlerde geçen yaklaşık on yıla rağmen yeterli oranda bir bütün-
leşmenin sağlanamadığı söylenebilir. Ancak burada gelen göçmenlerin yoğunluğunun 
etkisi büyüktür. Zira 18.11.2021 tarihi itibariyle resmi rakamlara göre Türkiye’de geçici 
koruma kapsamında 3.735.807 kişi bulunmaktadır (Göç İdaresi Başkanlığı, 2021).  Bu 
denli büyük bir nüfus kitlesinin yeni bir topluma dahil olması kuşkusuz bazı sorunlara 
neden olabilmektedir. Ancak göçmen akışının olduğu ilk dönemlerde daha çok spesifik 
örnekler halinde devam eden sorunların medyaya yansıması sonraki dönemlerde daha 
genel basmakalıp düşünceleri ortaya çıkarmıştır. Zira medyada özellikle Suriyeli sığın-

1 Doç. Dr., Bitlis Eren Üniversitesi, daskin@beu.edu.tr



Türkiye’deki Suriyelilerin Fransa’daki İslamofobiaya Yönelik Protestoları ve
Medyaya Yansıması

708

macıların (genel anlamda göçmenlerin) olumsuz haberler ile birlikte verilmesi ve bu 
durumun onları halk katında ötekileştirmelerine neden olması, günümüzde çoğunluk-
la “anlamamaktan ya da anlaşılmamaktan” kaynaklı olarak problemler türemektedir. 
Bu noktada daha genel ifadeler ile göçmenlerin “olumsuz” sıfatlar ile damgalanması 
süreci ortaya çıkmaktadır. Bu tür damgalamalar ise kişilerin toplum içerisinde her za-
man için “yabancı” olarak kalmalarına neden olmaktadır. 

Medyanın bu yöndeki tutumuna yönelik örneklerden biri olarak Türkiye’deki Su-
riyelilerin Fransa’daki İslamofobik söyleme ve eylem(ler)e yönelik protestosu gösteri-
lebilir. Nitekim 2015 yılında Fransa’da Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed’e yö-
nelik hareket içeren karikatürü yayınlaması ardından, dersinde bunu kullanan Samuel 
Paty adlı öğretmenin öldürülmesi ile alevlenen süreç Müslüman toplumlarda tepkilere 
neden olmuştu. 2020 yılında öğretmen Paty’yi anma töreninde Fransa Cumhurbaş-
kanı Emanuel Macron’un bu tür durumların ifade özgürlüğü ekseninde ele alınması 
gerektiğini söylemesi ve öğretmeni gıyabında şeref nişanı ile onurlandırması, hakaret 
içeren karikatürlerin devlet binalarına yansıtılması ile süreç yeni bir boyuta taşındı. 
Bu durum farklı yerlerde farklı gruplar tarafından protesto edildi. Gruplardan biri de 
Türkiye’deki Suriyeliler oldu. Ancak Suriyelilerin Türkiye’de Fransa’yı ve E. Macron’u 
protesto etmesi medyada farklı şekilde yankı buldu. Daha çok dışlayıcı ve grup nezdin-
de islamofobik işaretler içeren haberler, Türkiye’de medya ve göçmen ikilisi özelinde 
yeni tartışma alanları açmaktadır.

Yukarıdaki bilgiler ışığında bu çalışma, Fransa’da Hz. Muhammed’e yönelik haka-
ret içerikli karikatürlerin yayınlanmasının Türkiye’deki göçmenler üzerinden yansı-
malarını ve bunun Türkiye’deki medyada bulduğu karşılığı analiz etmeye odaklanmak-
tadır. Bu örnek üzerinden medyanın kullandığı dilin, göçmenlere yönelik söyleminin 
hangi sonuçları doğurduğu üzerinde durulacaktır. Çalışma metodolojik olarak eleştirel 
söylem analizi ile konuya yaklaşmakta olup, Fransa’daki karikatür olayının Türkiye’de-
ki Suriyeliler ve bunun medyadaki yansımaları ile sınırlı olacaktır. Bu yönüyle çalışma, 
genel itibariyle Türkiye’deki medyanın ülkedeki göçmenlere yönelik ortaya koyduğu 
dili sorunsallaştırmaya yönelik bir tutum takınmaktadır.  Van Dijk tarafından gelişti-
rilen eleştirel söylem analizi, metinlerin çözümlemesinde kullanılan önemli bir araç-
tır. Bu yönüyle haber kaynaklarının yüklendiği misyona yönelik bir çözümleme fırsatı 
sunması itibariyle bu yöntem ile haberlerin bağlam içerisinde çözümlemesi sağlanır. 
Haberi üreten kişinin kullandığı dil ve ifadeler bir bütün olarak okuyucuya bir me-
saj verirken aynı zamanda ideolojik bir tutumu da barındırmaktadır (Van Dijk, 1988: 
9-11). Bu noktada eleştirel söylem analizi ile metni oluşturan parçalardan yola çıkıla-
rak okuyucuya aktarılmak istenen anlama ulaşılır (Özer, 2001: 54).  Medya kaynakları-
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nın kullandıkları dil, toplumdaki farklı yaklaşımların meşrulaştırılmasında da önemli 
bir özelliğe ve etkiye sahiptir. Nitekim okuyucunun çoğunlukla kendisine aktarılan ile 
yetindiği durumlarda haber kaynakları, konuya yaklaşım tarzına göre bireylere bir yön 
gösterebilmektedir. Bu anlamda medyanın kitleler üzerindeki etkisi bağlamında belli 
grupların faaliyetlerini meşrulaştırırken, diğer taraftan benimsediği tutuma göre bazı 
kesimleri de hedef haline getirebilmektedir (Van Dijk, 2005: 361). Bu yönüyle ülkedeki 
politikaların desteklenmesi ya da eleştirilmesinde ve farklı etnik gruplar hakkındaki 
toplumsal algının inşa edilmesinde medya aktif ve önemli bir rol üstlenmektedir.

Türkiye’de Suriyelilerin Varlığı ve Yasal Dayanakları

Suriye’de savaşın ve ardından kitlesel göçün başlaması ile Türkiye’ye yerleşen Su-
riye vatandaşları, ilk dönemlerde savaşın kısa süreceği ve kısa bir süre sonra ülkelerine 
geri döneceklerine yönelik bir beklentiden kaynaklı olarak “misafir” olarak tanımlan-
dılar. Bu noktada gerek gelen kişilerde gerekse de Türkiye vatandaşlarında gelenlerin 
geri döneceğine yönelik algı hâkim iken, süreç uzadıkça beklentilerin değiştiğini de 
görmek mümkündür. Suriye’de çatışmaların uzaması ve daha geniş alanlara yayılması, 
kitlesel göçün devam etmesi ile gelen kişilerin Türkiye’ye kabulüne yönelik bir takım 
adımlar da atılmıştır. Bu kapsamda Suriye’deki savaşın ortaya koyduğu olumsuz du-
rum nedeniyle Türkiye’de İçişleri bakanlığınca 2012 yılında “Türkiye’ye Toplu Sığınma 
Amacıyla Gelen Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve Suriye Arap Cumhuriyetinde 
İkamet Eden Vatansız Kişilerin Kabulüne ve Barındırılmasına İlişkin Yönerge” yürürlüğe 
konulmasına neden oldu. Bu yönergenin bir bakıma olağanüstü şartlara karşılık ha-
zırlanmış ve mevcut duruma bir cevap niteliğinde olduğu görülür. Daha sonra atılan 
adımlar ise nispeten kurumsal ve programlı bir gelişmenin ürünü olarak görülebilir.  
Nitekim 2013 yılında çıkarılan 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanu-
nu” ile göçmenlerin “Geçici Koruma Kanunu” kapsamında “sığınmacı” tanımlamasına 
aktarıldığı görülür (Duman, 2019: 344). Bu noktada 6458 sayılı kanunun 91. Madde-
si, bu kategorideki kişilerin yasal kabulüne zemin sunmaktadır. Söz konusu maddeye 
göre; “Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici 
koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen 
yabancılara geçici koruma sağlanabilir.” İfadesi yer almaktadır.    Ancak alınan göçmen-
lerin ülkedeki entegrasyonlarında çeşitli problemler yaşandığı/yaşanacağı dikkate alı-
narak onların topluma katılımına yönelik imkanlar da sunulmuştur. Bu nedenle 6458 
sayılı kanunun 96. Maddesi bu anlamda özelde Suriyelilerin genelde yabancıların ülke-
de sosyal ve kültürel hayata entegrasyonunu kolaylaştıracak imkânlar sağlamaya yö-
nelik adımlara da yer verilmiştir. Nitekim söz konusu maddenin 2. ve 3. bendine göre“ 
(2)Yabancılar, ülkenin siyasi yapısı, dili, hukuki sistemi, kültürü ve tarihi ile hak ve yü-
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kümlülüklerinin temel düzeyde anlatıldığı kurslara katılabilir. (3) Kamusal ve özel mal ve 
hizmetlerden yararlanma, eğitime ve ekonomik faaliyetlere erişim, sosyal ve kültürel ile-
tişim, temel sağlık hizmeti alma gibi konularda kurslar, uzaktan eğitim ve benzeri sistem-
lerle tanıtım ve bilgilendirme etkinlikleri Genel Müdürlükçe kamu kurum ve kuruluşları 
ile sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yapılarak yaygınlaştırılır.”  Ayrıca Suriye’den 
Türkiye’ye yönelik göç akınına bağlı olarak gerçekleşen sorunları minimize etmek ve 
daha programlı bir sürecin devamını sağlamak üzere yürürlüğe giren “Göç İdaresi Baş-
kanlığı”, ülkeye yönelik gerçekleşen göçün önemli kurumsal sonuçları arasındadır. Bu 
kapsamda toplumsal uyum çalışmaları da kademeli olarak başlasa da günümüzde ha-
len yeterli noktaya ulaşıldığı söylenemez. Çoğunlukla hakim medya üzerinden takip 
edilen, ulusal ve yerel kanallara genellikle “sorun” ekseninde ya da sorunlarla beraber 
yansıyan/yansıtılan göçmenlerin toplumsal algı olarak da bu yönde tezahürleri olacağı 
tahmin edilebilir. 

Medya ve Göçmenler: Medyada Suriyeli Sığınmacılar 

Yüzyılımızın ayrılmaz özellikleri arasında yer alan göç ve göçmenlik konuları uzun 
bir dönem daha dünya gündemini meşgul edeceği görülüyor. Ülkeler bazında özellikle 
farklı sosyo-kültürel ya da ekonomik nedenlerden dolayı çeşitli tepkisel sonuçlar da do-
ğurabilmektedirler. Bu durum özellikle kitlesel göçlerin olduğu ve toplumda belirginlik 
kazandığı dönemlerde daha da artabilmektedir. Bu kesişme sonrasında yaşanan çatış-
malı sürecin ise toplumun geneline yayılması bir anlamda kitle iletişim araçları ile müm-
kün hale gelmektedir. Günümüz ölçeğinde özellikle sosyal medya aracılığı sansasyonel 
haberlerin paylaşılması çatışmayı kısa bir zaman diliminde körüklerken, bunun az bir 
zamanda daha fazla kişilere ulaştırılmasına da imkan vermektedir. Bu noktada medya 
yerel düzeyde göçmenlere yönelik nefret ve dışlama durumunu geniş kitlelere yayma ve 
toplumsal bir tepkinin doğmasına neden olabilmektedir (Ekşioğlu Sarılar, 2018: 148). 
Ancak buna karşılık medya sorumlu bir şekilde konuyu gündeme alarak da kitlelere ak-
tarmada aracılık edebilmektedir.  Türkiye’deki Suriyelilerin yasal olarak kabul edildik-
leri “geçici koruma statüsü” onları konumlandırmayı zorlaştırırken, onların her şeyden 
önce zorunlu şartlardan dolayı göç ettiklerini göz önünde bulundurmayı gerektirmek-
tedir. Bu anlamda mülteci kategorisinde ele alınması gereken Suriyeli göçmenlerin daha 
hassas bir noktada durduklarını ifade etmek gerekir. Nitekim kategorik olarak mülteci 
tanımlamasına dikkate edildiğinde, “iltica eden, yardım isteyen insanlara tekabül etmesi”  
olmaları onları Türkiye’deki Suriyeliler ile benzer bir noktaya taşımaktadır. Bu yönüyle 
medyanın da daha hassas tutumlar geliştirmesi gerektiği ortadadır. 

Suriye’deki iç çatışmalardan kaynaklı olarak zoraki nedenlerden dolayı ülkelerini 
terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin Türkiye’deki medyaya yansımaları 2015 yılı-
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na kadar “yasadışı göçmen” kavramı etrafında şekillenmiştir. Özellikle medyada yasa 
dışı olarak tabir edilen göçmenlerin yakalanması ile ilgili haberler Türkiye medyasında 
olumsuz algıların inşasına zemin hazırlamıştır. Medyadaki bu dil çatışma alanlarından 
kaçmak isteyen kişileri “suçlu” olarak göstermeye neden olmaktadır. Suriyeli göçmen-
lere yönelik olumsuz algıya neden olan bu tür haberlere yönelik dönüm noktası genel 
olarak Aylan Kurdi adlı üç yaşındaki küçük çocuğun cansız bedeninin kıyıya vurma-
sıdır. Zira bu süreçten sonra medya, daha öncekinden farklı olarak Suriye’deki çatış-
malı alanlardan kaçan kişileri daha duygusal ve hassas olarak ele almaya başlamıştır.  
Türkiye ile beraber dünya kamuoyuna da servis edilen görüntüler Suriye’den gelen 
göçmenlere yönelik yaklaşımı değiştirmiştir (Erdoğan, 2017: 18). Suriyelilerin Türkiye 
sınırlarından içeri girmesi ve ülkenin farklı kentlerinde topluma karışmaları ise konu-
nun medyada iç ve dış politika ekseninde farklı bir konumdan ele alınmasına zemin 
hazırladı. Diğer bir ifade ile artık Suriyeli göçmenler “dışarıdaki öteki” değil “içerideki 
öteki” olarak medyada yer bulmaya başladı.

Türkiye’deki medyaya dikkat edildiğinde Suriyelilere yönelik tutumun, hükümete 
yakın veya muhalif eksende belirlendiği görülmektedir. Zira hükümete yakın medya 
kanalları Suriyeli göçmen mevzusunu daha çok “yardımlaşma” zemininde ele alırken 
muhalif medyanın süreci “yanlış politikalar” bağlamında ele alması dikkat çekmektedir 
(Erdoğan, 2017: 16). Türkiye’de Sabah ve Hürriyet gazetelerinin köşe yazıları üzerin-
den Suriyelilere yönelik yaklaşımı analiz eden çalışmada (Çağlar ve Özkır, 2014: 495), 
tutumun çoğunlukla ideolojik bir zeminde ilerlediğini göstermektedir. Bu bağlamda 
gazetenin hükümete yönelik tutumuna göre, Türkiye’deki Suriyelilere yönelik yaklaşım 
da farklılaşabilmektedir. Daha açık bir ifade ile hükümetin politikalarını benimseyen 
medya organları genel itibariyle Suriyeli göçmenlere yönelik daha ılımlı bir dil kulla-
nırken, hükümete muhalif olan ve ideolojik olarak farklı bir konumda bulunan kişi ve 
yayın organları genel itibariyle Suriyeliler ile ilgili sorunları daha fazla dile getirme 
eğilimdedirler. Ancak bu durum zamanla sorunun mevcut grupla özdeşleştirme tehli-
kesini de içinde barındırmaktadır.  Kardeş vd (2017: 195) yaptıkları çalışmada benzer 
durumların sosyal medyada da ilerlediğini göstermektedir.  Söz konusu bu çalışmada 
Suriyeliler, hükümetin yanlış bir politikasının sonucu olarak görülüp, Türkiye’deki var-
lıklarının sorunsallaştırımasına zemin hazırlayan bir söyleme sahip oldukları görül-
mektedir. Bu minvalde Suriyelilerin sosyal medyada “ülkenin huzurunu bozan” “prob-
lem kaynağı” güvenlik sorunu ve hatta Türkiye’deki demografik yapının değişimi için 
bilinçli bir çabanın ürünü olarak yansıtılmaları doğal olarak Suriyelilerin daha fazla 
içe kapanmalarına ve uzun vadede entegrasyonlarını olumsuz anlamda etkileyeceğini 
ifade etmek mümkündür.  Doğanay ve Keneş’in  (2016) yaptıkları çalışmada da Suriyeli 
göçmenlerin, Türkiye’nin dış politikasının eleştirisinin bir kaynağı haline geldiği, med-
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yada kullanılan dilin de benzer şekilde hükümetin politikalarına yönelik tutum ile ben-
zerlik göstermektedir. Ayrıca Suriyelilerin varlığının bir tehdit unsuru olarak sunulma-
sı bu anlamda sürecin devlet düzeyinde bir tehlike ile karşı karşıya kalındığına yönelik 
bir yaklaşımı da göstermektedir. Pandır ve Paksoy’un (2015) ile Göker ve Keskin’in 
(2015) yaptıkları çalışmada da benzer şekilde söylemin hükümete yönelik tutuma göre 
değiştiğini ifade etmektedirler. Bu yönüyle yapılan çalışmalar Suriyeli sığınmacılara 
yönelik tutumun ideolojik bir zeminde gerçekleştiğini belirtmek yanlış olmayacaktır.

Dışlanmanın sadece savaş sonrası inşa edilen bir olgu olmaktan öte kültürel ola-
rak da bir takım parametreler içerdiğini ifade etmek mümkündür. Nitekim Araplar ile 
ilgili olumsuz tarihsel durumların, tarihsel aktarımların veya bireysel düzeyde yaşanan 
olumsuz deneyimlerin ön yargıya ve dolayısıyla Suriyeliler özelinde dışlanmaya ve öte-
kileştirmeye neden olduğunu göstermektedir. Nitekim Yaşar’ın (2014: 51) Kilis özelin-
de yaptığı çalışmada yerel halktan bazılarının Arapların tarihte hep ihanet ettiklerini 
ifade etmeleri, günümüz ön yargılarının dünden bağımsız olmadığını göstermektedir. 
Buna Suriyelilerin sahip olduğu sosyal kültürel farklılıklar da eklenince ötekileştirme 
ve dışlanma durumlarının daha fazla yaşanması muhtemeldir (Polat ve Kaya, 2017: 
44). Bu durum ise göçmenlerin ev sahibi topluma entegre olamamaktan kaynaklı ola-
rak kümeleşme ve gettolaşmaya doğru yol almalarına zemin hazırlamaktadır. Diğer 
taraftan Suriyeli göçmen sayısı üzerinden Kilis’e benzer bir tablo çizen Şanlıurfa’da 
da toplumsal uyuma karşı dışlanma ve ötekileştirme sorunlarının görünür olduğu an-
laşılmaktadır. Yaşanan problemlerin kaynağına bakıldığında ise farklı sosyo-kültürel 
bağlamlardan gelen bireylerin karşılaştığı dil ve sosyo-ekonomik uyum problemlerinin 
belirgin olduğunu ifade etmek gerekir (Karasu, 2016:1006).  Benzer problemleri Gazi-
antep için de ifade etmek mümkündür (SABR, 2015: 13). Zira Gaziantep’te de toplumsal 
uyum ve entegrasyon sorununun farklı süreçleri doğurduğunu toplumsal tabakalaşma 
ve ötekileştirme sorunlarının ortaya çıktığını gösteren işaretler mevcuttur. Yoğun Su-
riyeli sığınmacının ikamet ettiği illerdeki toplumsal bölünme daha fazla dikkat çeker-
ken bu tür problemlerin yerel bazda olmak üzere Türkiye’nin bir çok ilinde de görmek 
mümkündür. Bu durum ise yoğun Suriyeli nüfusun bulunduğu illerde yerlilerin onlarla 
iletişim problemleri yaşaması ve sınırlı bir ilişkinin doğmasına neden olmaktadır. Ya-
şar’ın (2014: 53) “toplumsal otizm” olarak tarif ettiği bu durum göçmenlerin etiketlen-
mesine dışlanmasına ve olumsuz tanımlamalara maruz kalmalarına neden olmaktadır. 

Haberlerin Analizi ve Tartışma

Charlie Hebdo dergisi İslam karşıtlığı ve Hz. Muhammed’e yönelik hareket içeren 
söylemleri ile Müslüman toplumlarda kendisinden sıkça söz ettiren bir noktaya ulaş-
mıştır.  Nitekim 2015 yılının Ocak ayında Hz. Muhammed’e yönelik karikatürler yayın-
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laması dünya genelinde tepkilere neden oldu. Bu durum üzerine Fransa 20’ye yakın 
ülkedeki temsilciliklerinde problemler yaşadı. Bununla beraber, toplamda 12 kişinin 
ölümüyle sonuçlanan dergi binasının basılması ile Fransa’da Samuel Paty adlı öğret-
menin söz konusu hakaret içeren karikatürü öğrencilere göstermesinin ardından ba-
şının kesilerek öldürülmesi olayların daha da derinleşmesine ve sürecin islamofobik 
sonuçları doğurmasına zemin hazırladı. Ayrıca durumun medyaya yansıması ile olay 
Fransa’da İslam’a ve Müslümanlara yönelik bir baskı “nedeni” ve aracı haline gelmesi-
ne neden oldu. 2020 yılında öldürülen öğretmeni anmak amacıyla yapılan gösterinin 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından desteklenmesi ve öğretmene 
gıyabında Fransa’daki en yüksek şeref nişanı olan   “Légion d’honneur”un verilmesi 
(BBC, 2021; DW, 2020)   islamofobik söylemin devlet düzeyinde desteklenmesini sağ-
ladı. Zira Macron, öldürülen öğretmenin cenaze töreninde olayı özgürlük eksenin-
de değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek bu tür karikatürlere yönelik desteğini 
açıkladı. Ancak bunun da ötesinde Hz. Muhammed’e hakaret içeren söz konusu ka-
rikatürlerin Montpellier ve Toulouse kentlerindeki devlet binalarına yansıtılması da 
olayın daha fazla büyümesine durumun ise birçok yerde protesto edilmesine neden 
oldu.

Özellikle Müslüman toplumlarda tepkileri doğuran bu durum Türkiye’deki Suri-
yeliler tarafından da protesto edildi. Medyaya yansıdığı ölçüde İstanbul, İzmir ve Gazi-
antep olmak üzere üç ilde -görünüşe göre - birbirinden bağımsız olarak organize olan 
kişiler ellerinde pankartlar ile Fransa’ya ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a karşı slo-
ganlar atarak olayı protesto ettiler. Ancak bu tür protesto eylemleri Türkiye’deki med-
yada mevcut nedenden çok daha farklı bir şekilde yansıtıldığı görülmektedir. 

Protestoların önemli bir adresi olarak İstanbul, Suriyelilerin toplanarak Fransa’da-
ki olayı protesto etmeleri yönünden gündemin önemli bir maddesi haline geldi. Çünkü 
görece kalabalık olan grup binalardaki Fransız bayraklarını indirmeye çalışarak halkın 
tepkisine neden oldular. İlgili haberde, Suriyelilerin otel ve restoranlardaki Fransa bay-
rağını indirdiği ve ardından gelen polislerin grubu dağıtması ile olayın sonuçlandığı 
ifade edilmektedir (ODATV, 2020). Burada haber içeriğinden daha fazla dikkat çeken 
nokta haber başlığının “Suriyeliler sokağa indi” olarak sunulmasıdır. Zira burada Su-
riyelilerin ötekileştirilmesi ve suça meyilli bir zeminde sunulması onlara yönelik bir 
karşıtlığı da göstermektedir. Nitekim eleştirel söylem analizi çerçevesinde konuya ve 
haber başlığına yaklaşıldığında, habere konu edilen kişilerin “Suriyeliler”  gibi genel 
bir tanımlama ile ortaya konulması hedef gösterme, toplu dışlama/etiketleme mantı-
ğını barındırdığı söylenebilir. Aynı şekilde haberde kullanılan görselin şiddet ve karga-
şa durumları içermesi söz konusu grubun bu yöndeki eğilimlerinin olduğuna yönelik 
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dili ve algıyı kurmaya ve pekiştirmeye yönelik olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle 
söylem, ideolojinin üretilmesini hizmet ederek (Ekşioğlu Sarılar, 2018: 43), olumsuz 
algının kitlelerce kabulüne zemin hazırlamaktadır.

Protestoya katılan kişilerin sosyal medya üzerinden organize olduğu bilgisi payla-
şılmakla beraber haberde, “İstanbul Aksaray meydanında çekilen görüntülerde tekbirler 
eşliğinde Arapça yazılı bezler ve ÖSO bayrakları açıldığı görüldü.” (ODATV, 2020) cüm-
lesi grubun eylemine yönelik bir tepkiyi barındırmakla beraber “Arapça yazılı bezler” 
ifadesi o kültüre yönelik bir karşıtlığı ve “bilinmezliği” de içermektedir. Aynı protesto 
başka bir haber kanalında (Haber3, 2020)  “Yüzlerce Suriyeli İstanbul’u Halep’e çevir-
di!” başlığı ile  “İstanbul Aksaray’da bir araya gelen yüzlerce Suriyeli, ortalığı bir birine 
kattı. Suriye’de çeşitli grupların eylem yaptığını öğrenen Suriyeliler sosyal medyadan 
organize oldu. Kalabalık koronavirüs (Covid-19) önlemlerini de hiçe saydı. Suriye’deki 
çeşitli gruplar adına eylem yaptığı öğrenilen grupların sosyal medya üzerinden organize 
oldukları ve günler öncesinden eyleme hazırlandıkları ortaya çıktı.” Bu haberinde orta-
mın Halep’e benzetilmesi ve bu yönde kültürel bir karşıtlığın ortaya konulması, eleştirel 
söylem analizi çerçevesinde ötekileştirme dilini barındırdığı sonucuna götürmektedir. 
Diğer tarafta grubun koronavirüs önlemleri kapsamında da eleştirilmesi grubun ayrıca 
kural tanımaz ve bir anlamıyla toplumsal ve kurumsal uyumu sağlayamayan kişiler ola-
rak yansıtılmasına işaret ettiği görülmektedir. “Suriyelilerin” öteki olarak sunulması ve 
onların Suriye ile olan bağlantılarına işaret edilerek haber içeriğin üretilmesi “yabancı” 
mantığının yerleşmesine hizmet etmektedir. Polat ve Kaya (2017: 43) ile Ünal ve Doğan 
(2020: 3294) tarafından yapılan çalışmalarda da bu tür söylemlerin halk katında karşı-
lık bulduğu ve göçmenler ile ilgili konularda “biz” ve “öteki” söyleminin baskın olması 
dikkat çekmektedir.

Aynı noktadan hareketle İzmir’de de toplanan bir grup Suriyelinin Fransa’daki 
olayı protesto etmesi yerli halkın tepkilerine ve olayı anlamlandıramamalarına neden 
olduğu görülmektedir. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabı üzerinden, 
“Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerde Peygamber efendimize yönelik hakarete va-
ran karikatürler tüm Müslümanlar’ı rencide etmiştir. Suriyeli birkaç genç bunu protesto 
amacıyla toplanmıştır. Aynı meydanda bir siyasi partimizin izinli açık hava etkinliğinde 
görevli polisler müdahale etmiş ve olay birkaç dakika içinde sonlanmıştır. Pandemi ku-
rallarına aykırı bir durum oluşmasına izin verilmemiştir. Görüntülerde bir aykırılık tespit 
edilirse gereken yapılacaktır.” (Sputnik, 2020)  Açıklamasını yaparak sürecin düşünül-
düğü gibi olmadığı ve olayın kontrol altına alındığı bilgisini paylaşmak durumunda kal-
dığı anlaşılmaktadır. Ancak bu durum bir haberde kanalında “Vali, cihatçıların eylemini 
böyle değerlendirdi: “Birkaç Suriyeli genç Fransa’yı protesto etti” (Gazetelink, 2020) ifa-
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desi ile eleştirilmiştir. Eleştirel söylem analizine göre haberin kendi varlığı güç ilişkile-
rine ve bir anlamıyla bir iktidar ilişkisine işaret etmektedir. Bu yönüyle üretilen içerik 
mevcut durumun algı sürecini beraberinde getirmektedir (Van Dijk, 1993:280). Bu ba-
kımdan haber, farklı olumsuz algıların yeşermesine müsaade edecek şekilde ortaya çı-
karılmakta ve bir anlamıyla siyasi politikalara yönelik eleştiriyi barındırmaktadır. An-
cak bunun da ötesinde, konudan tamamen farklı bir noktada protestocuların “cihatçı” 
olarak yansıtılması kendi içerisinde islamofobik bir dile ait olduğuna yönelik bir tutu-
mu da barındırmaktadır. Bu noktada halkın mevcut durum hakkında herhangi bir fikre 
sahip olmaması medyanın önemi ve etkisi arttırırken (KEYEM, 2017: 3) halk katındaki 
söylemin de medya aracılığı ile farklı zeminde inşa edilmesine neden olmaktadır. 

Yapılan haberlerin bazılarının içeriğinde ise Suriyelilerin gerçekleştirdiği eylem-
lerin Fransa’daki Hz. Muhammed’e yönelik hakaretten kaynaklandığı söylenmesine 
rağmen bazı haberlerin bunlardan tamamen habersiz olduğu görülmektedir. Örneğin, 
Gaziantep’teki protesto gösterisini “Gaziantep Valisi: Toplanan Suriyeliler hilafet iste-
medi” başlığı ile okuyucuya ulaştıran haberde konu farklı bir açıdan ele alınmıştır. Zira 
Gaziantep’te Suriyelilerin toplanması ve Arapça sloganlar atması, Suriyelilerin hilafet 
istediğine yönelik haberlerin yayılmasına neden olduğu ifade edilmekte ve bunun üze-
rine görevlendirilen polis ekipleri olay yerine intikal ettirilerek durumun kontrol altı-
na alındığı belirtilmektedir (Birgün, 2020).

Gaziantep’te gerçekleştirilen aynı protesto konusu üzerine Gaziantep Valisi Davut 
Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Allah birdir ve Hz. Muhammed 
(sav) onun kulu ve elçisidir. Peygamberimize yapılan hakaret bütün Müslümanlara yapıl-
mıştır. Suriyeliler de diğer Müslümanlar gibi bu olayı protesto etmiştir. Hilafet isteği gös-
terisi söz konusu değildir. Pandemi ihlali ayrıca tespit edilmektedir.” (Birgün, 2020) ifa-
desini kullandı. Bu protestolarda genel olarak dikkat çeken diğer bir nokta Suriyelilerin 
yerli halktan ayrı olarak toplanması ve yerlilerden kimsenin içlerinde bulunmamasıdır. 
Bu durum grubun kriminzalize edilmesine ve daha önce inşa edilen basmakalıp ve dış-
layıcı söylemlerin söz konusu gruba yansıtılmasına zemin hazırladı. Ayrıca sloganların 
Arapça olması da halkın konuyu farklı bir noktaya yorumlamasına neden olduğu gö-
rülmektedir. Zira Gaziantep’teki protestoda “Ka’iduna İlelebet Seyyidüna Muhammed” 
olarak slogan atan kişilerin şeriat istediğine yönelik yorumlanmasına neden olduğu 
anlaşılmaktadır. Ancak daha sonra Ka’iduna İlelebet Seyyidüna Muhammed ifadesinin  
“(Hazreti Muhammed (salallahu aleyhi vesellem) ilelebet liderimizdir)” olduğu öğre-
nildi (İLKHA, 2020). Haber kanallarının protestoyu bu yönde eleştirel zeminde değer-
lendirmeleri kuşkusuz politikalarından ve hükümete yönelik tutumlarından bağımsız 
değildir. Ancak Suriyeliler özelinde kullanılan ötekileştirici ve dışlayıcı söylemlerin 
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(Yaman, 2017; Rahmani, 2020; Alp, 2018) sonraki dönemlerde daha derin toplumsal 
bölünmeye ve uyumsuzluğa neden olacağı unutulmamalıdır.

Ulusal medyada daha çok eleştirel bir dil ile gündeme gelen Suriyelilerin Fransa’yı 
protestosu diğer medya kanallarında yeterli bir karşılığı bulmadığı görülmektedir. 
Daha önce yapılan çalışmalara (Çağlar ve Özkır, 2014;  Kardeş vd 2017; Doğanay ve 
Keneş, 2016; Erdoğan, 2017;  Pandır ve Paksoy, 2015; Göker ve keskin 2015) referansla 
konuya dikkat edildiğimde ideolojik söylemin ve hükümete yönelik tutumun Suriyeli-
ler ile ilgili konuların nasıl ele alındığında belirleyici olduğu bu çalışma özelinde tek-
rardan gösterilmektedir. Nitekim protesto durumunun medyada sadece eleştirel bir 
zeminde ele alınması bunun daha önceki söylemlerden ve haber kanalının politikala-
rından bağımsız olmadığını ortaya koymaktadır. Bu yönüyle Türkiye’deki Suriyelilerin 
durumlarının halen ne tam olarak toplumsal bir kabul ve uyuma ne de tam anlamıyla 
karşıtlık zemininde yol aldığına işaret etmektedir. Ayrıca yerel düzeyde yaşanan sorun-
lar konunun sıcaklığı ile ilgili olduğu kadar medyanın bu problemleri kitlelerin sözcüsü 
olarak sunması da ayriyeten ele alınması gereken bir konudur. Bu yönüyle toplumsal 
bir kabulün tam olarak oluşamaması beraberinde toplumsal uyum noktasında sorun-
lara neden olmaktadır. Gelişmeler dikkate alındığında kırılgan bir zeminde ilerleyen 
Türkiye’deki sığınmacıların durumunun uyuma kanalize edilmesi için genel bir duyar-
lılığın ve anlayışın hâkim olması gerektiği aşikardır.

Sonuç

Fransa’da Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatürün yayınlanması, 
devlet nezdinde desteklenmesi ve bunun devlet binalarına yansıtılması farklı yerler-
de geniş halk kitlelerince protesto edildi. Bu gruplardan biri olarak Türkiye’deki Su-
riyelilerin düzenlediği protestolar toplumsal uyum, göçmen ve medya üçgeninde tar-
tışılmasını zorunlu kılmaktadır. Zira Suriyelilerin yerel halktan ayrı, kendi içlerinde 
örgütlenerek gerekli izinleri almamaları ve göçmenlere yönelik daha önce inşa edilen 
ötekileştirici dil ile hükümet politikalarına yönelik tutumun birleşmesi ile protestola-
rın medyada farklı alanlara kaydırılmasına neden oldu. Bu yönüyle, gösteri özelinde 
hükümetin Suriyelilere yönelik politikaları eleştiri konusu haline getirilmiştir. Bunun 
yanında sığınmacıların kriminalize edilmesi, bazı haberlerde, ilgili grup üzerinden, İs-
lamofobik söylemlerin satır aralarına sıkıştırılması sonucunu da doğurmaktadır.

Özellikle medyada sıklıkla rastlanan genel, dışlayıcı, ötekileştirici, damgalayıcı ifa-
delerin onların hem yerel halk tarafından suça eğilimli olarak algılanmalarına hem de 
Suriyeli sığınmacıların bilinçli olarak entegre olmama yönünde karar almalarında etkili 
olmaktadır. Nitekim toplumsal kabulün ve uyumun yeterince gelişmediği toplumlarda 
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göçmen gruplar farklı ve ayrık olarak hareket etme eğilimi gösterirler.  Diğer taraftan 
olumsuz tutumlara maruz kalan göçmenler etnik özelliklerini sürdürerek psikolojik iyi 
oluşa katkı sağlarlar. Bu durum göçmenlerin, çalışma özelinde Suriyeli sığınmacıların, 
gündelik hayatta kendi sosyal mekanlarını inşa etmelerine ve diğer noktalarda alter-
natifler üretmelerine yol açmaktadır. Dışlanmanın sosyal hayata yansıması çoğunlukla 
yoğun göçmen nüfusun yaşandığı yerlerde ortaya çıkması dikkat çekmektedir. Zira bu 
yerlerde yerliler, göçmenlerin imkânlarını ellerinden aldıklarına, sosyal hayatın düze-
nini bozduklarına ekonomik olarak yaşanan problemlerden onları sorumlu tuttuğuna 
yönelik algı artmaktadır. Bu noktada “Suriyeliler”, yaşanan toplumsal sorunların kay-
nağı olarak gösterilmekte ve onlara yönelik bir ötekileştirme sebebi haline gelebilmek-
tedir. Medyanın büyük bir rol oynadığı bu süreçte “sorun” ve “Suriyeli” ya da sığınmacı” 
kavramlarının birlikte kullanılması bu anlamda önemle ele alınması gereken bir konu-
dur.

Genel olarak yapılan çalışmalar dikkate alındığında medyada Suriyelilerin enteg-
rasyonuna yönelik bilinçli bir çabadan bahsetmek mümkün değildir. Genel itibariyle 
Suriyeli sığınmacılar konusu hükümete yakın ya da muhalif noktasında bir tutumu or-
taya çıkarmaktadır. Nitekim hükümete muhalif haber kaynaklarını göçmenlerin Tür-
kiye’de var olmalarının hükümetin yanlış politikalarını sonucu olarak değerlendirir-
ken, hükümete yakın kaynaklar bu tür haberleri “yardımlaşma” ve “insani” zeminde 
haberleştirmektedirler. Bu durum ise medyada farklı söylemlerin ve toplumsal alanda 
ise farklı algıların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.  Ancak Türkiye’deki siyasi 
politikalardan bağımsız olarak ifade etmek gerekir ki, sığınmacılar yaşanan sorunların 
müsebbibi değil, sonuçlarına maruz kalan kesimi oluşturmaktadırlar. Bu ayırım onlara 
yönelik kullanılacak dilin belirleyicisi olmak durumundadır.  
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Bir Nefret Söylemi Olarak İslam Karşıtlığının Sosyal Medya 
İz Düşümleri: Twitter Örneği 

Yasemin GÜNEY1 / Turgay YERLİKAYA2

1. Giriş

24 Temmuz 2020 tarihinde cami olarak ibadete açılan Ayasofya Cami’nde ilk hut-
beyi gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın verdiği hutbe ulusal basında yer 
almış ve tartışma yaratmıştır. Geleneksel medya mecralarında haberleştirilen hutbe 
sosyal medya üzerinden de tartışmalara sebep olmuştur. 

Bu tartışmaların ana eksenini Erbaş’ın hutbeye kılıçla çıkması ve hutbe içerisin-
de Osmanlı padişahı Fatih’in Ayasofya vakfiyesindeki metinden hareketle bazı kesitle-
ri paylaşması oluşturmuştur. Bu eksende Ali Erbaş’ın hutbe içeriği çarpıtılarak sosyal 
medya platformlarında yer almış ve Erbaş’ın “Bizim inancımızda vakıf malı, dokunul-
mazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar” ifa-
desi “Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okuyor” yorumlarına yol açarak sosyal medya 
platformlarında haberleştirilerek Twitter’da #AliErbaşHaddiniBil etiketi ile gündem 
olmuştur. Bu söylemin yalan haber olma durumunu bir kenara bırakarak bu çalışmanın 
kapsamında söz konusu hashtag (#) vasıtasıyla İslam’a ve Müslüman kimliğe yönelik 
söylemler incelenmiştir. Bunun için #AliErbaşHaddiniBil etiketi ve Twitter’ın arama 
butonuna Ayasofya Cami açılışı tümcesi girilerek arama yapılmış ve çıkan paylaşım-
lar en popüler olandan daha az popüler olana doğru seçilmek kaydıyla söylem analizi 
kapsamında değerlendirilerek bulgulara ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında örneklem 
olarak anonim kimliklerin ön planda olduğu Twitter platform olarak seçilmiş olup pay-
laşılan tweetler ve yorumlar çalışma kapsamında incelenmiştir. 

Bu tebliğin amacı İslam karşıtlığı olgusunun sadece Batıya yahut Müslüman toplu-
mun dinsel azınlık olarak var olduğu toplumlara özgü bir problem olmadığını Türkiye 
örneği üzerinden ele almaktır. Bu sebeple de, Ayasofya’nın açılışı süreci, bu süreçteki 
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2 Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
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diyanet işleri başkanı ve siyasi kanat üzerinden hareketle oluşturulan haber ve bu ha-
berler üzerinden ortaya konulan söylemler örneklem olarak ele alınacaktır. Bu incele-
menin gerçekleştirilebilmesi adına kullanıcı temelli söylem üretmede ve bunun hızlı 
yayılımında etkili bir mecra olduğu düşünülen Twitter sosyal medya platformu olarak 
belirlenmiş olup araştırmada referans alınacak yöntem ise Teun A. van Dijk’ın söylem 
analizi yöntemi olarak belirlenmiştir. Belirtilen platformların yapısı gereği hem kulla-
nıcı temelli oluşturulmuş içerikler hem de kullanıcı yorumları araştırma kapsamında 
incelenmiştir.

2. Araştırmanın Yöntemi 

Bu bildiride İslam karşıtlığının sosyal medya platformları aracılığıyla dışavurumu 
Twitter mecrasında kullanıcı temelli oluşturulan paylaşımlar üzerinden analiz edil-
mektedir. Yöntem olarak eleştirel söylem analizinin tercih edilme sebebi ise; Twitter’ın 
kullanıcılarına anonimlik, gündeme dair fikirlerini ifade etme,  metine ve görsel içe-
riklere dayalı paylaşım gibi özellikler sunmasıdır. Çünkü söylemler yalnızca metinsel 
olarak değil görsel işaretler vasıtasıyla da gerçekleştirilebilir (Doyuran, 2018:307). 

Söylem analizi yöntem olarak, beşeri ve sosyal bilimler alanında toplumsal cinsi-
yet, etnisite, din, kimlik ve siyaset gibi alan araştırmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. 
Medya ve iletişim çalışmalarında yaygın bir metot olarak kullanılan söylem analizi yön-
temi, kendi içerisinde çeşitlilik barındırmaktadır. Bunlardan birisi de eleştirel söylem 
analizidir. Bu analiz yöntemi Focault’un iktidar ve söylem üzerine yaptığı çalışmalar 
sonucunda bu iki kavram arasında kurduğu bağ ile doğmuştur (Oğuz, 2008: 54).

Metni farklı metinlerle ilişkili görmenin yanı sıra toplumsal bağlamdaki iktidar 
ilişkilerinin yansıması olarak gören Foucault, ifadelerin belirli koşullarda oluştuğu ve 
bu durumun bir güç ilişkisi içerisinde açığa çıktığını belirtmektedir (Foucault, 2002: 
38).

Bu bağlamda dili toplumsal pratiklerin yansıması olarak gören eleştirel söylem 
analizi; var olan güç ilişkileri (iktidar) ve söylem arasındaki ilişkileri metin ve görsel 
öğeler vasıtasıyla çıkarmayı amaçlamaktadır. 

Eleştirel söylem analizi metodunun öncü isimlerinden Van Dijk’e göre ise  “eleş-
tirel söylem analizi uygulayıcılarının metin, konuşma, sözlü etkileşim veya iletişimsel 
olayların hangi yapılarının, stratejilerinin veya diğer özelliklerinin rol oynadığını bil-
mek istediklerini ifade etmektedir” (van Dijk, 1993: 250). Buradan hareketle de Twit-
ter’ın kullanıcı temelli oluşturulan içeriklerin birer metin olması ve bu metinlerin dil 
kullanımı aracılığıyla söyleme dair bir çözümlemeye varmak amaç olduğu için eleştirel 
söylem analizi yöntem olarak tercih edilmiştir.  Bu çözümleye ulaşmak üzere de yönte-
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mimizi Teun A. Van. Dijk’in eleştirel söylem analizine dayandırarak metini onu oluştu-
ran dili ve dilin kullanımında oluşan söylem üzerinden ortaya koyduğumuz bulguları 
temellendirilmesi amaçlanmıştır. . 

Twitter üzerinden İslamofobi ya da İslam karşıtı olgulara dair bulgular, analiz edi-
lirken temsil ettikleri veya çağrışım yaptıkları anlam kategorilerine göre sınıflandırıl-
mıştır. Bu sınıflandırma neticesinde “İslam’ın ve Müslüman kimliğin devletin kurucu 
kavram ve isimleri ile kavgalı olması”, “İslam’ın şeriat, şiddet ve hoşgörüsüzlük kav-
ramları ile birlikte anılması”, “İslam’ın gelişmeye mani olduğu vurgusu”, incelenen gir-
dilerin karşılık geldiği kategoriler olarak düzenlenmiştir.

3. İslamofobi ya da İslam Karşıtlığı

Medya endüstrisinin gerçeklik üretme gücü dikkate alındığında, medyanın oluş-
turduğu sanal gerçekliğin var olan gerçeklikten daha baskın olduğu ifade edilmelidir. 
Nitekim popülist ve aşırı sağ siyasetin domine ettiği Avrupa siyaseti, her geçen İslam 
karşıtı pratikleri daha görünür kılmakta ve İslamofobi kurumsallaşmaktadır. Bu bağ-
lamda, Batı ana akım medyasının Müslümanlara ilişkin söylem ve imajlarının olum-
suz olduğu birçok çalışma ile ortaya koyulmuştur (Ameli, 2007; Awan, 2016).İslam 
veya Müslümanlar’a yönelik korku ve ön yargı olarak tanımlanan İslamofobi, İslam ve 
Müslümanlara yönelik cari durumu karşılamaktan uzak bir kavram olarak değerlen-
dirilmektedir (Koechler, 2008). Bu nedenle İslam’ın bir tür kültürel ırkçılık olduğu ve 
ayrımcı bir siyaseti beraberinde getirerek Müslümanları Batı sosyo-politik hayatından 
dışlayacak mekanizmalar ürettiği söylenebilir. Son dönemde ortaya çıkan çalışmalar 
ise Batı’da yoğun bicimde gözlemlenen İslamofobik öğelerin sadece Batı dünyasına 
özgü olmadığı ve Müslüman toplumlarda da yoğun biçimde gözlemlendiğini iddia et-
mektedir. Katı bir laikiçi program eşliğinde modernleştirilen Müslüman toplumlarda 
gözlemlenen İslamofobik öğelerin, hem siyaset, hem eğitim he de sosyal hayat ölçeğin-
de Batı dünyası ile ciddi benzerlikler gösterdiği görülmektedir.

Türkiye’deki İslam-karşıtlığının Batı’da var olan İslam karşıtlığı ile tematik olarak 
benzeştiği son dönemde yapılan araştırmalarda sıklıkla vurgulanmaktadır. Özellikle 
tarihsel süreç içerisinde geleneksel medya olarak kategorize ettiğimiz medya ortam-
larındaki söylemsel benzerliğin yanı sıra yeni medya mecralarındaki İslamofobik an-
lam kategorileri Batı ile önemli benzerlikler göstermektedir. Nitekim, Türkiye’de uzun 
yıllar boyunca geleneksel medya ve karikatür yayıncılığının İslam-karşıtlığı açısından 
yoğun bir söylem alanı oluşturduğu yapılan çalışmalarda ortaya koyulmaktadır (Bay-
raklı ve Yerlikaya, 2017).
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İnsan hayatını çok farklı şekillerde etkileyen medyanın en başat özelliklerinden 
birisi de kişileri ve hatta toplumu kendi söylemi doğrultusunda yönlendirebilmesidir 
(Balcı ve Karadeniz, 2021). Buna paralel olarak dönemde İslam ve Müslüman kimliği-
ne ait değerler üzerinden üretilen karşıtlığın, çevrim içi platformlarda yaygınlaştığı ve 
Müslümanlara ilişkin söylem ve algıların gerçekliğin önüne geçtiği vurgulanmaktadır. 
Bu noktada, İslam ve Müslümanlara ilişkin negatif yaklaşımların kitleselleşmesi bir an-
lamda internet üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Özellikle interaktif medya olarak tanımlanan ve içerik üretimini bütün bireylere 
açarak filtreleme mekanizmalarını asgariye indiren bu platformlar, İslam karşıtı fikir 
ve eylemlerin daha fazla görünür olmasına neden olmaktadır. 

Buradaki temel soru, demografik açıdan kurucu unsur Müslümanlar olmasına rağ-
men neden İslam karşıtı olguların Müslüman toplumlarda görüldüğüdür. Müslüman 
toplumlarda İslamofobik eğilimlerin nedeni üzerine düşünüldüğünde karşımıza iki 
eğilim çıkmaktadır. Birincisi Mısır, Pakistan ve Cezayir gibi koloni tecrübesi yaşamış ve 
İslam’ı gelişmeye engel gören bir siyasi pratiğin kurucu misyonu üstlenmesi. İkincisi 
ise sömürge tecrübesi yaşamamasına rağmen laik ve Batıcı bir modernleşme anlayışı 
ile hareket ederek İslam’ı modernliğin karşıtı gören Türkiye ve İran gibi nüfusun ço-
ğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ülkeler. 

Uzun bir tarihsel tecrübeye sahip olan bu siyaset tarzının Türkiye gibi bir toplum-
da görülmesi, Türkiye’nin modernleşme pratiği ile yakından ilişkilidir. Avrupa-merkez-
ci hegemonik söylemin benimsenerek İslam’ı moderniteye aykırı görme anlayışı, İslam 
ve Müslümanların kamusal alanda sınırlandırma siyasetini üretmiştir. Başta başörtüsü 
olmak üzere dinin farklı görünümleri üzerinden kamusal alan ve medya üzerinden dile 
getirilen İslamofobik söylemlerin bu tarihsel gerçeklikler üzerinden analiz edilmesi, 
konunun anlaşılması adına önemlidir. Özellikle son dönemde yeni medya olarak isim-
lendirilen sosyal medya ortamları, İslamofobik eğilimlerin güçlenmesi ve daha fazla 
yaygınlaşması anlamında somut içeriklere sahiptir. 

4. Bulgular

4.1 İslam’ın ve Müslüman Kimliğin Devletin Kurucu Kavram ve İsimleri ile 
Kavgalı Olduğu Söylemi 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın 24 Temmuz 2020 tarihinde Ayasof-
ya’nın cami olarak açılışında hutbeye kılıçla çıkması ve Fatih’in Ayasofya vakfiyesinden 
hareketle aktardığı “Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar; 
vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar” sözlerinden hareketle gün-
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dem olmuştur.  Twitter’da Ali Erbaş’ın sözleri çarpıtılarak İslam dini ve mensupları 
üzerinden oluşturulan anlamsal ve ideolojik söylemleri içeren paylaşımlar yapılmıştır. 
Twitter üzerinden tabi tutulan başlıklar altında İslam dini ve Müslüman kimlik Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin kurucu kavram ve isimleri ile çatışmalı olarak kurgulanarak 
tasvir edilmiştir. Bu tasviri de uygun hem anlamsal hem de ideolojik bir söylem ortaya 
konulmuştur. Söz konusu söylemlerden hareketle, İslam ve Müslümanlara yönelik bi-
linçli bir konumlandırmanın varlığı dikkat çekmektedir. Bu konumlandırma, İslam dini 
ve müntesipleri Atatürk düşmanı, Cumhuriyet rejimi ile kavgalı bir söylem üzerinden 
oluşturulmuştur.

Söz konusu olay üzerinden örnek içerikte de görülebileceği üzere İslam, devletin 
kurucu kavram ve isimleri ile kavgalı olarak betimlenmiştir. Ayrıca, Müslüman kimliği-
ne yönelik tasvir ülkemizde temsil makamında bulunan Ali Erbaş üzerinden şekillen-
dirilerek bir genelleme yoluna gidilmiştir. 
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4.2 İslam’ın Şeriat, Şiddet ve Hoşgörüsüzlük Kavramları ile Anılması 

İslam dini ve mensuplarının şeriat, şiddet ve hoşgörüsüzlük kelimeleri üzerinden 
tasvir edilmesi Batı merkezli oluşturulan ve medya vasıtasıyla dolaşıma sokulan so-
runlu ve politik söylemle benzerlikler taşımaktadır. Buradan hareketle, Batı’nın değer 
ve normları perspektifinden dünyaya bakmak ve onu okumak anlamına gelen Batı 
merkezci söylem, incelenen Twitter paylaşımları üzerinden açıkça görülmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede İslam dinini 
hoşgörüsüzlük, şiddet ve korku kelimeleri üzerinden ilişki kurarak betimlemek İslam 
karşıtı söylem ve olguların sadece Batı’ya özgü olmadığını ortaya koymaktadır. Bu yö-
nüyle bakıldığında ülkemizde sosyal medya içerikleriyle açığa çıkan ve dolaşıma so-
kulan İslamofobi, Batı merkezli üretilen düşünce pratikleriyle ortaklıkları olan, İslam 
ve Müslüman kimliği üzerine oluşturulmuş bir takım kalıp söylem ve benzetmelere 
dayanan, yaşadığımız toplumun kültürel kodları ve yaşam pratiklerinden oldukça uzak 
bir olgudur. Bildirimize mevzu olan  konu üzerinden incelediğimiz Twitter paylaşım-
ları üzerinden de bu durum net bir biçimde görülmektedir. Söz konusu paylaşımlarda 
İslam şeriat olarak algılanarak, şeriatın hakim olduğunda da bir tür şiddetin baş göste-
receği vurgusu yapılmaktadır. Bu söylem ve söylemin üzerinden açığa çıkarılan vurgu 
ile İslam dini ve mensupları hoşgörüsüz, yönetim olarak şeriatı tercih eden bireyler 
olarak kodlanmıştır.  
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4.3. İslam’ın Gelişmeye Mani Olduğu Vurgusu

Batı-merkezci düşünce yapısının bir ürünü olan İslam gelişmeye manidir söylemi 
İslam dinini tercih eden toplumların yine Batı-merkezci bakış açısına göre “gelişeme-
me” bir tür refaha ulaşamama durumuna İslam dininin bizatihi kendisinin engel oldu-
ğu varsayımından hareketle üretilmiştir. Bu söylem, Batı dışı toplumlarda ve Müslüman 
coğrafyalarda da kendisine karşılık bulmaktadır. Nitekim bu bildiri kapsamında ince-
lediğimiz paylaşımlara baktığımızda da bu söylem ile karşılaşmaktayız. Toplumların 
kendilerine özgü gelişim süreçlerini yok sayan bu söylem ile Müslüman ülkelerin ya-
şadığı ilerleme-gelişme sorunlarının kaynağı olarak İslam dini ve mensupları sorumlu 
tutulmaktadır. 

Bir geleneğin icra edilmesi üzerine Diyanet İşleri Başkanımızın kılıçla hutbe oku-
ması üzerinden İslam dinini gelişmeye engel olarak kodlamıştır. Araştırma kapsamın-
da incelenen paylaşımlarda ülkemizi bir tür ‘geri kalmışlık’ durumu yaşadığı ön kabu-
lünün hareketle bu durumun sebebini de İslam ile ilişkilendirerek sorunun kaynağının 
din olduğunu vurgulamaktadır. 
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Sonuç

İslam karşıtlığı ve sosyal medya ilişkisini inceleyen bu bildirinin amacı, İslam kar-
şıtlığı olgusunun sadece Batıya yahut Müslüman toplumun dinsel azınlık olarak var ol-
duğu toplumlara özgü bir problem olmadığı gerçeğini Twitter üzerinden yapılan sosyal 
medya paylaşımları ile ortaya koymaktır.

Tebliğde, ülkemizde sosyal medya platformları aracılığıyla İslam’a ve Müslüman 
kimliğine ait değerler üzerinden üretilen nefret söylemi ve İslam karşıtlığı incelenmiş 
olup, bu kapsamda araştırma soruları olarak Türkiye’de gözlemlenen İslam karşıtı içe-
rikler hangi söylemler kullanılarak üretilmektedir? Ayrıca bu söylem ve içeriklerin sos-
yal medyada daha yoğun biçimde görülmesi hangi nedenlerle söz konusu olmaktadır? 
şeklinde belirlenmiş ve bulgular ortaya konulmuştur. 

Tebliğ için,  ülkemizde, sosyal medya platformları içerisinde ciddi bir kullanıcı ve 
etkileşim alanına sahip olan Twitter tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında Twitter 
platformunda Ayafoyanın ibadete açıldığı tarih olan 24 Temmuz tarihinde paylaşılan 
içerikler Twitter’ın arama butonuna girilen Ayasofya Cami kelimesi ve yine aynı tarih 
de gündem olan #AliErbaşHaddiniBil hashtag kapsamında atılan tweetler ve bu tweet-
lere verilen cevaplar incelenmiştir. Çalışmaya dahil edilen örnekler söz konusu tarihte 
paylaşılan en güncel ve popüler girdiler referans alınarak tercih edilmiştir. Bu tercihin 
sebebi araştırma kapsamında güncel bulguları ortaya koyma kaygısıdır.

İncelenen hashtag ve twitter arama butonuna yazılan kelime neticesinde çalışma 
bulguları; İslam’ın ve Müslüman kimliğin devletin kurucu kavram ve isimleri ile kavgalı 
olduğu söylemi, İslam’ın şeriat, şiddet ve hoşgörüsüzlük kavramları ile anılması ve İs-
lam’ın gelişmeye mani olduğu vurgusu şeklinde başlıklandırılarak incelenmiştir. 
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Kültürel Irkçılık ve Aşırı Sağ Bağlamında Soumission Adlı 
Romanda İslamlaştırılan Fransa Algısı

Muhammed Mücahid DALKILIÇ1 / Müşerref YARDIM2

1. Giriş

Günümüzde siyasi parti beyannameleri, sanat etkinlikleri, edebi eserler, gelenek-
sel ve yeni medya ortamları aracılığıyla ırkçı tutum ve davranışların kültürel temellen-
dirmelerle meşrulaştırıldığı ve örtülü olarak pratiğe döküldüğü gözlemlenmektedir. Bu 
alandaki literatür incelendiğinde ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve İslamofobi’nin 
tırmanışa geçmesi hususunda medyanın ya da siyasi partilerin etkisi üzerine yapılmış 
çalışmaların nicelik noktasındaki üstünlüğü dikkat çekmektedir. Elbette İslamofobik 
düşüncelerin toplum genelinde kanıksanması noktasında siyasi partilerin, gelenek-
sel ya da yeni medya ortamlarının rolü oldukça büyüktür. Ancak çalışmaların ağırlıklı 
olarak zaten uç noktada yer alan aşırı sağ partiler ve medya üzerine yoğunlaşması, 
İslamofobi’nin küresel bir fenomen haline gelmesinde sadece bu unsurların etkisinin 
olduğu yanılgısını da beraberinde getirebilir. Bu çalışma ile İslamofobi’nin edebiyat 
alanında da etkili ve sistemli bir şekilde inşa edildiğine, yazarın hayal dünyasını içten-
likle paylaştığı edebi türlerin başında gelen roman türü içerisinde de İslam ve Müslü-
man karşıtlığının ön yargı ve kalıp yargılarla ustaca nasıl işlendiğine dikkat çekmek 
amaçlanmıştır.

Medyada görünür olmayı kolaylıkla başarabilen, adından söz ettirmek için sansas-
yonel ifadeler kullanmaktan çekinmeyen bir yazar olarak bilinen Michel Houellebecq 
ve onun çalışmaları akademik çevrenin dikkatinden kaçmamıştır. Dolayısıyla Houel-
lebecq ve onun düşüncelerini, eserlerini ele alan farklı disiplinlerde yapılmış çeşitli 
çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalardan biri Nagihan Haliloğlu’na (2020) aittir. Haliloğ-
lu çalışmasında Houellebecq’in romanını İbn Haldun’un asabiyet kavramı bağlamında 
değerlendirmiş ve Houellebecq’in romanda beyaz Fransızların çöküşünü dayanışma 

1 Arş. Gör., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, muhammeddalkilic@kilis.edu.tr
2 Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi
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eksikliği ile açıklamaya çalıştığını ileri sürmüştür. Literatürde yer alan diğer çalışma 
ise Mükremin Yaman’a (2021) aittir. Yaman, Soumission adlı romanda söylem biçimle-
rine odaklandığını ve Houellebecq’in romanda çok değişik söylem türlerine başarılı bir 
şekilde yer verdiğini ifade etmiştir. Bu iki çalışma dışında farklı dillerde Houellebecq’in 
Soumission adlı romanı hakkında oldukça fazla sayıda görüş bildirilmiş, değerlendir-
me yapılmıştır. Ancak 2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden Fransa’da 
ortaya çıkacağı varsayılan durumu eleştirel bir dille aktaran bu eserdeki İslamofobik 
unsurlar tematik olarak daha önce hiçbir çalışmada incelenmemiştir. Çalışma bu yö-
nüyle diğer çalışmalardan farklılaşmakta ve bu konuda yeni şeyler söyleme iddiası ta-
şımaktadır.

Çağdaş Fransız yazar Houellebecq’in Soumission adlı romanı, bu araştırmanın 
inceleme nesnesini oluşturmaktadır. 2015 yılında yayımlanan Soumission adlı eser 
kısa sürede ülke sınırlarını aşarak Avrupa kıtasında yer alan birçok ülkede en popüler 
kitaplardan biri haline gelmiştir. Bu eser yayımlandığı yıl içerisine Submission adıyla 
İngilizceye tercüme edilmiştir. Kitabın Türkçeye tercüme edilmesi 2021 yılında ger-
çekleşmiş, bu eser İtaat başlığıyla yayımlanmıştır. Bu çalışmanın üçüncü bölümünde 
yapılan analizlerin ortaya çıkması aşamasında kitabın Fransızca ve Türkçe versiyonla-
rından faydalanılmıştır. 

Nathan Lean’in İslamofobi endüstrisi adlı kitabında ileri sürdüğü tezlerin roman 
türü içerisinde nasıl karşılık bulduğunu irdeleyen bu çalışma temel olarak iki ana baş-
lıktan oluşmaktadır. Birinci başlık altında ırkçılığın serencamı ele alınmış ve kültürel 
ırkçılık, aşırı sağ ve İslamofobi arasındaki bağlantıya dikkat çekilmiştir. İkinci bölümde 
ise yazıldığı dönemden itibaren ses getiren Soumission adlı romandaki olay örgüsü-
ne yer verildikten sonra eserdeki İslamofobik unsurlar tematik olarak analiz edilmiş 
ayrıca Houellebecq’in Fransa toplumunda yaşanabilecek değişimi tahayyül ederken 
aslında bilinçli bir şekilde İslam’ı ve Müslümanları hedef tahtasına koyduğuna dikkat 
çekilmiştir.

2. Irkçılığın Yeni Formu: Kültürel Irkçılık, Aşırı Sağ ve İslamofobi Endüstrisi

Irk kavramının muhtevasını yeterince incelemeden ırkçılık ideolojisini tam ola-
rak çözümlemek mümkün değildir. Robert Bernasconi (2015, s. 34) bu duruma dikkat 
çekmiş ve ırk olmadan ırkçılık olmayacağını dile getirmiştir. Bernasconi’nin de vur-
guladığı gibi ırkçılık olgusu, ırk kavramına bir anlam atfedilmesiyle, farklı genotip ve 
fenotip özelliklere yüklenen anlamlara bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Irk kavramı mo-
dern anlamda ilk defa 17. yüzyılda bir insan grubunu tanımlamak amacıyla François 
Bernier tarafından kullanılmıştır. Bernier, 1684 yılında “Yeni Türler ya da Irklar Kap-
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samında Dünyanın Yeniden Bölünmesi” adlı kitapta ırk ifadesini kullanmış ve bu kitap-
ta dünyanın bölgesel olarak bölünmesinden ziyade ırksal türlere göre bölünmesinin 
gerekliliğine dikkat çekmiştir (Kaya & Durgun, 2020, s. 82). Özbek’in (2012, s. 21) de 
dikkat çektiği gibi Bernier ırk sözcüğünü soy, tür kelimelerinin anlamdaşı olacak şekil-
de kullanmış bu kavrama hiçbir şekilde değer yargısı yüklememiş ve yalnızca analitik 
sınıflandırma yapmak amacıyla çalışmasında bu kavrama yer vermiştir. 17. yüzyılda 
ilk defa kullanılan ırk kavramı 18. ve 19. yüzyıl itibariyle kalıtımdan kaynaklanan fark-
lılıkları aşarak insanlar arasında bir hiyerarşi oluşturacak şekilde siyasi amaçlar için 
kullanılmaya başlanmıştır (Banton, 2001, s. 62). İnsanlar arasında mevcut olan farklı-
lıkları anlamlandırma ve bu farklılıkları bilimsel bir temele dayandırma girişimi zaman 
içerisinde çeşitli ırk kuramlarının ortaya çıkmasına ve ırkçılığın bir ideoloji olarak do-
ğuşuna neden olmuştur (Kaya & Durgun, 2020, s. 80).

Tzvetan Todorov (2001, s. 64) ırkçılık kavramının birbiriyle bağlantılı gibi görü-
nen ama aslında aralarında sıkı bağ bulunmayan iki anlama geldiğini ifade etmiştir. 
Irkçılık olgusu ilk olarak birtakım nitelikler bakımından bizimkinden farklı olan kişi ya 
da gruplara karşı sergilenen aşağılama, hor görme ya da nefret etme edimi anlamına 
gelmektedir. Bu anlamıyla ırkçılık dünya çapında çok eski tarihlerden beri var olan bir 
davranış biçimidir. Diğer yandan ırkçılık, insanlar arasında biyolojik, etnik ve kültürel 
bakımdan farklılıklara odaklanan ve bu farklılıkları birtakım argümanlarla açıklama-
ya çalışan bir ideolojidir. İlk anlamıyla ırkçılık ya da ırkçı davranışların kökeni kadim 
zamanlara kadar geri götürülebilmektedir. Ancak ırkçılığın bir ideolojiye dönüşmesi-
nin ilk adımı 18. yüzyılın ortalarından itibaren Batı Avrupa’da atılmıştır. Robert Miles 
(2000, s. 112) da Todorov gibi ırkçılığın ideolojik boyutuna dikkat çekmiştir. Irkçılığın 
bazı biyolojik niteliklere anlam yüklemek olduğunu dile getiren Miles, bir topluluğun 
değişmeyen köken ya da sahip olunan konum nedeniyle doğuştan farklılıklara sahip 
olduğu fikrinin inşa edildiğini ifade etmiştir. Bu şekilde farklı olduğu düşünülen top-
luluğun tamamı olumsuz olarak nitelenen bir dizi biyolojik ve/ya kültürel karakteris-
tiklere sahipmiş gibi algılanmaktadır. Bir sonraki aşamada ise bu topluluğun varlığının 
yerli-yurttaşlar ve toplum açısından problem teşkil ettiği öne sürülmektedir.

Genel olarak ırkçılık, sosyal grupların kalıtımla geçen fiziksel ve zihinsel özellikler 
nedeniyle farklılaştığını öne süren ve var olan bu farklılıklardan dolayı toplumsal ya-
şamda gruplar arasında statü ve hiyerarşinin olması gerektiğine inanan düşünce ola-
rak tanımlanabilir. Irkçılık, sahip olunan/sahip olduğu varsayılan bir ya da birden fazla 
özelliği nedeniyle bir grubun üye veya üyelerine yönelik ayrımcı, dışlayıcı düşünce ve 
davranışların bütünüdür. Geleneksel ırkçı anlayışa göre gruplar arasında belirgin olan 
biyolojik farklılıklar ön planda tutulmakta bazı grupların sahip oldukları genetik ve 
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biyolojik farklılıklar nedeniyle diğer gruplarla kıyaslandığında üstün olduğuna inanıl-
maktadır (Hıdır, 2017, s. 34-35).

Irk ve ırkçılık üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde ırkçılığın farklı kategori-
lerinden söz edildiği görülmektedir. Irkçılık üzerine yapılmış olan çalışmalara bakıldı-
ğında ırkçılığın genel geleneksel/biyolojik/eski ırkçılık ve yeni/ırksız/kültürel ırkçı-
lık olarak sınıflandırıldığı ve tartışmaların bu çerçevede yürütüldüğü görülmektedir 
(Kaya & Durgun, 2020, s. 80). Irkçılığın tarihsel dönem içerisinde yaşadığı dönüşüm 
birtakım yeni kavramsallaştırmaları da beraberinde getirmiştir. Yeni ırkçılık terimi ilk 
defa İngiltere’de yaşanan göç sorununa dikkat çekmek amacıyla Martin Barker tarafın-
dan “The New Racism: Conservatives and The Ideology of The Tribe” adlı eserde kulla-
nılmıştır (Kaya & Durgun, 2020, s. 92). Todorov (2001, s. 70) yeni dönemde ırkçılığın 
kültür boyutuna odaklanıldığını ifade etmiş ve ırkçılıkta yaşanan dönüşümü ifade et-
mek için modern ırkçılık terimini kullanmıştır. Pierre-Andre Taguieff, Etienne Balibar, 
Immanuel Wallerstein gibi isimler yeni bir ırkçılık olup olmadığı sorgulamış ve ırkçı-
lıkta yaşanan dönüşümü ifade etmek için farkçı ırkçılık, ırksız ırkçılık, kültür ırkçılığı 
kavramlarını kullanmışlardır (Taguieff, 1999; Balibar & Wallerstein, 2007).

Bu çalışmanın genelinde ırkçılığın yeni formu, kültürel ırkçılık kavramı ile ifade 
edilmiş ve böylece kavram kargaşasının önüne geçilmeye gayret edilmiştir. Farklı ad-
larla ifade edilen kültürel ırkçılık, ırkçı düşüncenin ve ayrımcılığın yeni bir formu ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Kültürel ırkçılık aslında biyolojik ırkçılığın bir uzantısıdır. 
Dolayısıyla biyolojik ırkçı düşüncenin tamamen ortadan kalktığını ifade etmek yanlış 
olacaktır. Kaya ve Durgun’un (2020, s. 92-93) ifade ettiği gibi biyolojik ırkçılık mutas-
yon geçirmiş ve yeni bir görünüme kavuşmuştur. Irkçılığın bu formunda fiziksel ve/ya 
genetik farklılıklar yerine etnik köken, kültür, dil, din gibi farklılıklara odaklanılmakta-
dır. Günümüzde ırkçı düşünce ve tutumların halen devam etmekte olduğu sadece ırkçı 
düşünce ve eylemleri meşrulaştırma biçiminde birtakım değişiklikler yaşandığı göz-
lenmektedir. 

Kültürel ırkçılık, toplum içerisinde daha çok yabancılara ve göçmen gruplara yö-
nelik nefret söylemi ve dışlayıcı eylemler yoluyla gerçekleşmektedir. Kültürel ırkçılık-
ta çoğunlukla doğrudan bir dışlama ve ayrımcılık davranışı olmamasına rağmen top-
lumda göçmen, yabancı, öteki olarak damgalanan kişi ve gruplara üstten bakma, hor 
görme, genelleme ve etiketleme aracılığıyla dolaylı yönden ayrımcılık yapılmaktadır 
(Hıdır, 2017, s. 35-36). Kültürel ırkçı düşüncenin temelinde göçmen karşıtlığı çok açık 
bir şekilde yer almaktadır. Göçmenlerin göç ettikleri ülkelerden ziyade doğal bağları-
nın bulundukları ülkelerine dönerek orada yaşamlarına devam etmesinin daha uygun 
olduğu aksi takdirde toplumda yaşanabilecek gerilimlerin doğal karşılanması gerekti-



Kültürel Irkçılık ve Aşırı Sağ Bağlamında Soumission Adlı Romanda
İslamlaştırılan Fransa Algısı

734

ğinin vurgulandığı bu düşüncede ırkçı söylemler ve eylemler kendi kültürü korumak, 
kültürel çeşitliliği savunmak gibi çeşitli argümanlar aracılığıyla meşrulaştırılmaya 
çalışılmaktadır (Vardar, 2004, s. 114). Yeni ırkçıların geleneksel ırkçılar gibi bir ırkın 
üstünlüğüne vurgu yapan düşünceleri dile getirmekten ziyade farklı ırklar ve farklı 
kültürler arası farklılıkların korunması yönünde propaganda yapmayı tercih ettikleri 
görülmektedir (Taş, 1999, s. 75).

Küreselleşme, düzenli ve düzensiz göçlerde yaşanan artış, popülist söylemleri 
benimseyen partilerin görünürlük kazanması gibi hususlar ile kültürel ırkçılık arasın-
da bir bağlantının olduğunu söylemek mümkündür (Kaya & Durgun, 2020, s. 96). Bu 
hususlar arasında popülist söylemlere dayanarak politika üreten aşırı sağ partilere 
özellikle değinmek gerekmektedir. Kültürel ırkçılığın toplumun genelinde kanıksan-
ması noktasında doğrudan katkı sağlayan aşırı sağ düşüncenin temelinde homojen bir 
ulus fikri yatmaktadır. Özellikle 1960’lı yıllardan itibaren toplu bir şekilde Batı Avrupa 
kıtasına yaşanan göçler sonrasında aşırı sağ düşünceler yükselişe geçmiş ve 1980’li 
yılların başından itibaren Avrupa’nın genelinde aşırı sağ partiler toplumda bir karşı-
lık bulmaya başlamıştır. Aşırı sağ partilerin tamamı izledikleri politikalarda ve verilen 
demeçlerde ırkçı damgası yemeden ırkçı fikirleri dile getirme gayreti içerisinde olma-
ya ve kültürel uyuşmazlıklara dikkat çekerek ülkelerine yapılan göçe karşı tepkileri 
kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Aşırı sağ partilerin si-
yasal programlarında göç olgusu merkezi bir öneme sahiptir ve buradan hareketle bu 
partilerin literatürde göç/göçmen karşıtı partiler olarak da isimlendirildiği görülmek-
tedir (Uzunçayır, 2021, s. 166-169). Aşırı sağ partilerin, göçmen karşıtı düşüncelerini 
yerlicilik31 olgusu üzerinden temellendirmekte olduğu ve kültürel farklılığı destekle-
yen politikaları reddettikleri açıkça bilinmektedir. Aslında pratikte aşırı sağ partilerin 
başarılarının arkasında titizlikle izlemiş oldukları göçmen karşıtı politikaların olduğu 
görülmekte ve bu alanda yapılan akademik çalışmalar da bu hipotezi doğrulamaktadır 
(Davis & Deole, 2017; Aras & Sağıroğlu, 2018).

Çalışmada Fransız bir yazarın gelecekteki Fransa’ya dair düşüncelerinin yer aldığı 
esere dair değerlendirme yapılacağından dolayı kısaca Fransa’da hâkim olan aşırı sağ 
ideolojiye ve aşırı sağı temsil eden siyasi oluşumlara da değinmek yerinde olacaktır. 
Fransa tarihsel olarak sosyal devlet anlayışının ve sol siyasi düşüncenin hâkim oldu-

3 Cas Mudde (2007, s. 19) göçmenlerin veya mültecilerin belirli özellikleri nedeniyle karşıtlığın nesnesi 
durumuna getirilmesinin yabancı düşmanlığı, milliyetçilik, göçmen karşıtlığı gibi adlandırmalardan 
ziyade bu kavramsallaştırmaları da kapsayacak yeni bir adlandırma ihtiyacı olduğunu ifade etmiş ve 
yerlicilik kavramını önermiştir. Ona göre yerlicilik düşüncesinin temelini oluşturan yerli olma duru-
mu ya da yerli olanın tanımlanışı noktasında etnik, dinsel ve kültürel bileşenler etkili olmaktadır.
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ğu bir ülke olarak dikkat çeken bir Avrupa ülkesidir. Seçim tarihi boyunca Fransa’da 
sağ-sol partiler arası çekişme her zaman mevcut olmuş ve çoğu zaman kazanan aday 
ikinci turda belli olmuştur. Ancak 2002 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi son-
rasında ülkenin siyasal hayatında önemli bir gelişme yaşanmıştır. Fransa tarihinde ilk 
kez aşırı sağı temsil eden bir partinin adayı ikinci tura kalmış ancak ikinci tur sonuçla-
rında ezici bir galibiyetle Jacques Chirac ikinci kez Fransa Cumhurbaşkanı olmaya hak 
kazanmıştır. Chirac’ın kazanması sürpriz olmamış ancak merkez sağı geride bırakıp 
oy potansiyelini artıran Jean-Marie Le Pen liderliğindeki Ulusal Cephe (Front Natio-
nal) ise 2000’li yılların başından itibaren adından daha fazla söz ettirmeye başlamıştır 
(Anarat, 2020, s. 214-216). 

Kurulduğu günden bu yana Fransa’da aşırı sağın tek temsilcisi olan Ulusal Cephe 
Partisi’nin yönetim kısmında 2011 yılında bir değişim yaşanmış ve Marine Le Pen kol-
tuğu babasından devralmıştır. Mülteci krizi, terör olayları, ekonomide meydana gelen 
daralmalar, işsizlik, konut sıkıntısı, gibi sorunların yaşandığı dönemde popülist söy-
lemler geliştiren Ulusal Cephe Partisi’nin 2017 Cumhurbaşkanlığı seçiminde oldukça 
başarılı bir sonuç aldığını söylemek mümkündür (Anarat, 2020, s. 237). 2018 yılında 
daha önceki yıllarda parti ile ilgili oluşan olumsuz algıların da önüne geçmek amacıyla 
partinin adı Ulusal Birlik (Rassemblement National) olarak değiştirilmiştir (France 24, 
2018). Ancak ne parti başkanlığında yaşanan değişim ne de parti adında yapılan reviz-
yon benimsenen temel ideoloji üzerinde yeni bir durum ortaya çıkarmamış, baba Le 
Pen döneminde izlenen politikalarda bazı farklılıklar görünse de göç bir trajedi ve işgal 
girişimi olarak algılanmış, göçmen karşıtlığı özellikle de Müslüman karşıtlığı en güçlü 
şekilde savunulmaya devam edilmiştir (Aras & Sağıroğlu, 2018, s. 63-67; Saç, 2017, s. 
281).

Memnuniyetsizlikler üzerinden oy devşirme gayreti içerisinde siyasal varlığını de-
vam ettiren Ulusal Cephe (yeni adıyla Ulusal Birlik) Marine Le Pen döneminde önceki 
yıllarla kıyaslandığında toplumun daha farklı kesimlerine de hitap eden, toplumun so-
runlarını gündeme taşıyan bir parti hüviyetine bürünmeye çalışmıştır. Bunun yanı sıra 
parti, terörizm, güvenlik, Avrupa Birliği ve göçmen karşıtlığı gibi Fransız toplumunun 
temel kaygılarını ön planda tutarak popülist yaklaşım sergilemekte ve kısmen başarı 
sağlamaktadır (Saç, 2017, s. 269-270).

Aşırı sağ ideolojinin sıkı bir şekilde tutunduğu yerlicilik argümanı kültürel ırkçı 
düşüncenin yanı sıra İslamofobi ile de iç içe geçmiştir. Dolayısıyla içinde bulunduğu-
muz dönemde aşırı sağın benimsediği yerlicilik düşüncesinin hedefinde Avrupa’da 
yaşayan Müslümanların ve İslam’ın yer aldığını söylemek mümkündür (Uzunçayır, 
2021, s. 172). 11 Eylül ve sonrasında Avrupa’nın bazı kentlerinde meydana gelen terör 
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saldırıları sonrasında aşırı sağ partiler, İslam karşıtı söylemin yanında Müslümanlara 
yönelik ötekileştirici bir dil benimsemişler ve meşruiyetlerini bu karşıtlık üzerinden 
sağlamaya çalışmışlardır (Cicioğlu & Tandoğan, 2018, s. 144). Bu durum günümüzde 
de yoğun şekilde devam etmektedir. Hıdır’ın (2017, s. 24) vurguladığı gibi İslamofobi, 
kültürel ırkçılığın bir uzantısı olarak ortaya çıkmakta Müslümanlara yönelik dışlayıcı 
ve ayrımcı tutumun temelleri bu şekilde atılmaktadır. Batı’da Müslümanların tamamı 
etnik-dini bir grup şeklinde düşünülmekte ve Müslümanlar fanatizmden beslenen, 
kendi dinleri dışındaki kimselere yönelik şiddet kullanma eğilimine her an hazır olan, 
modern dönemin sunduğu eşitlik, özgürlük, demokrasi gibi değerleri peşin olarak red-
deden bir Müslüman tasavvuru inşa edilmektedir. İslamofobi’nin Batı’da tırmanışa ge-
çerek açıktan düşmanlık ve saldırganlık boyutuna yani Müslümanlara yönelik korku, 
nefret, ayrımcı davranışların artık söylem düzeyinden eylem düzeyine geçtiğini ifade 
etmek mümkündür. Müslümanlar inandıkları dinden, sahip oldukları kültürden, tercih 
ettikleri yaşam biçiminden dolayı Batı’da kabul edilmeyen öteki konumuna hapsedil-
mişlerdir (Hıdır, 2017, s. 33).

İslamofobi olgusunun yaşanan bir terör saldırısı ya da medyada İslam hakkında 
yapılan kanaat yönlendirici olumsuz haberler sonrasında ortaya çıkmadığı aşikardır. 
Bu ve benzeri durumlar İslamofobi’yi beslemekte ve güçlendirmektedir ancak İslamo-
fobi’nin uzun bir geçmişi ve tarihsel bir alt yapısı vardır. 11 Eylül olaylarından son-
ra İslamofobi tırmanışa geçmiş ve İslam karşıtı tutumların yerleşik hale gelmesinde 
birtakım faktörler bütünleşik olarak hareket etmiştir. İslamofobi kavramının fark-
lı anlamlara gelecek şekilde çevrildiği ve bu konuda bir kavram kargaşası yaşandığı 
gözlemlenmektedir. İslam’a yönelik kaygı, İslam karşıtlığı ya da İslam korkusu üretimi 
anlamlarından hangisiyle ele alınırsa alınsın Avrupa genelinde İslam’a ve Müslüman-
lara yönelik olumsuz bir imajın var olduğu ve sürekli yeniden üretildiğini ifade etmek 
mümkündür (Lean, 2019, s. 7-9). 

İslamofobi Endüstrisi adlı çalışmada etimolojik tartışmaların tuzağına düşülme-
den yalın bir İslamofobi tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre İslamofobi; İslam dininden 
ve Müslümanlardan korkma durumunu ifade etmektedir (Lean, 2019, s. 46).  Lean; 
ırkçılık ve İslamofobi’nin büyük oranda örtüştüğünün altını çizerek ırkçılık ideoloji-
sinde yaşanan dönüşüm sonrasında farklı inanç gruplarının ötekileştirilme ve dışlan-
ma pratiklerine maruz kaldığını ifade etmiştir. İslam dinine ve Müslümanlara yönelik 
korkular başta aşırı sağcı ideologlar olmak üzere belirli kesimler tarafından suistimal 
edilmekten ziyade bilinçli bir şekilde üretilmektedir (Lean, 2019, s. 167, 284). 

Lean (2019, s. 300) İslamofobi endüstrisini şu şekilde tanımlamıştır: “İslamofobi 
endüstrisi korkunun toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bilen ve bu korkuyu hem üret-
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mek hem de kötüye kullanmak isteyen, büyümekte olan bir girişimdir.” Dinamik, esnek 
ve çeşitli hareketli parçaları mevcut olan İslamofobi endüstrisine destek verenler ile 
bu endüstriyi canlı tutmayı teşvik edenler İslam’a ve Müslümanlara yönelik olarak inşa 
edilen olumsuz mesajları halka yaymak amacıyla tüm imkanları seferber etme nokta-
sında tereddüt etmemektedirler (Lean, 2019, s. 123).

Anlatıların insan hayatında oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Anlatılar tra-
jedilerle ve şiddet olaylarıyla dolu dünyayı daha anlamlı ve katlanabilir kılmaktadır. 
Anlatıların bu olumlu yönüne rağmen anlatıların aynı zamanda istimara açık mekaniz-
malar olduğunu unutmamak gerekmektedir. Yanlış bilgi vermek, yanlışı yaymak, kaygı-
lar üzerinden kurgu üretmek gibi davranışlar makul olan korkuların beslenip büyütül-
mesine neden olabilmektedir. Korkuya teslim olmuş bir toplumda rasyonellik hızlı bir 
şekilde terk edilir ve temelsiz dahi olsa kurgu gerçeği çoğunlukla alt eder. Lean korkuya 
teslim olmuş toplumlar ile korku hikayeleriyle kendini güvende hisseden toplumlar 
arasında bir kıyaslama yapmış ve şu sonuca varmıştır: “Canavar hikayeleriyle tesir al-
tına alınmış bir toplumdan kazanılacak çok şey vardır ancak canavar hikayelerinde gü-
venlik bulan bir toplumdan kazanılacak şey daha da çoktur.” (Lean, 2019, s. 57-58). Bu 
çalışmanın ikinci bölümünde incelenen eser toplumda korku kültürünün oluşmasına 
zemin hazırlamakta ve bu yönüyle İslamofobi endüstrisine katkı sağlamaktadır.

3. Soumission Adlı Romanda Öteki Fransa Görünümleri

Soumission (Houellebecq, 2015) adlı roman, okuyuculara yazıldığı 2015 yılından 
hareketle 2022 Fransa’sına dair birtakım öngörüler sunmaktadır. Houellebecq, roma-
nın baş kahramanı François’in etrafında yaşanan gelişmeleri merkeze alarak romanın 
diğer karakterleriyle François arasında diyaloglar oluşturmuştur. Roman, 2007 yılın-
da Paris IV Sorbonne Üniversitesi’nde doktora tezini savunan ve ardından Paris III 
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başlayan, 40’lı yaşlara geldiğinde halen 
düzenli bir hayat kuramamış, kendini henüz bulamamış bunalımlı bir adamın hikaye-
sini konu edinmektedir. Ancak bu romanı, Houellebecq’in diğer romanlarından ayıran 
önemli birkaç nokta vardır. Bu eser İslam’ı ve Fransa’da yaşayan Müslümanları konu 
edinmesiyle adından söz ettirmiş distopik bir eserdir. Aynı zamanda Charlie Hebdo sal-
dırılarının meydana geldiği gün yayımlanan roman kısa süre içerisinde farklı dillere de 
çevrilmiş ve popüler olmuştur. Bunların yanı sıra oryantalist bakış açısıyla İslam dinini 
ve Müslümanları ikincil konuma yerleştiren, onları ötekileştiren bu tarz eserler42 İsla-

4 Melanie Phillips (2006) tarafından yazılan Londonistan, John Updike (2008) tarafından kaleme alı-
nan Terrorist, Amy Waldman’ın (2012) yazmış olduğu The Submission ve Wendy Mills’in (2017) All 
We Have Left adlı çalışmaları edebiyat alanında İslamofobi endüstrisine katkı sunan eserlere örnek 
teşkil etmektedir.
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mofobi endüstrisinin edebiyat ayağını temsil etmektedirler. Bu çalışma, Houellebecq’in 
eserinin bir kritiği, romanın tema yönünden içerik analizinin yapılması gibi amaçlar-
dan ziyade bu eserin genelde Avrupa özelde ise Fransa’da İslam’a ve Müslümanlara yö-
nelik olumsuz algıyı güçlendirme potansiyelini eserde yer alan ifadeleri dikkate alarak 
analiz etmek amacıyla yapılmıştır.

Soumission adlı romanda İslam tarafından kuşatılan Fransa kurgusunu konu edi-
nen bu çalışmada kitabın yazarı Michel Houellebecq’in distopik kurgusundaki ögelere 
dikkat çekmeden önce yazara ve esere dair kısa bir bilgilendirme yapılması yerinde 
olacaktır. Gerçek adı Michel Thomas olan ancak entelektüel dünyada kendisini Mic-
hel Houellebecq olarak tanınan Fransız yazar 26 Şubat 1956’da dünyaya gelmiştir. Mi-
chel’in annesi Korsika kökenli bir Fransız vatandaşıdır. 1961 yılına kadar Cezayir’de 
anneannesiyle yaşayan Michel daha sonra Fransa’da babaannesiyle birlikte yaşamaya 
başlamıştır. Michel soyadı olan Thomas yerine ilerleyen yıllarda babaannesinin kız-
lık soyadı olan Houellebecq’i tercih etmiştir. Yazar ilk romanı “Kuşatılmış Yaşamlar”ı 
1994’te, “Temel Parçacıklar” adlı romanı 1998’te, “Harita ve Topraklar” adlı romanı 
ise 2010 yılında yayımlamıştır. Houellebecq Prix Novembre ve Prix Gouncourt gibi 
edebiyat alanında saygı değer ödüllerin yanı sıra 2019 yılının ocak ayında Legion 
d’honneur’a (Şeref Nişanı) layık görülmüştür. Yazdığı eserlerin yanı sıra zaman zaman 
yaptığı çıkışlarla da gündeme gelen Houellebecq, 2000’li yılların başında İslam dini 
hakkında bazı sözleri nedeniyle ırklar arası nefret uyandırma suçundan yargılanmış 
ve daha sonra bu suçlamalardan beraat etmiştir (Houellebecq, 2021). Yazarı, uluslara-
rası alanda daha fazla öne çıkaran eserlerin biri de Soumission53 adlı eseridir. Roman, 
Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırıların gerçekleştiği gün okuyucu ile buluş-
muştur. Bu durum İslam’ı ve Fransa’da yaşayan Müslümanları örtülü bir şekilde hedef 
alan kurgusal eserin daha fazla ilgi görmesine neden olmuştur. Houellebecq’in romanı 
kimilerince İslamofobik bir provokasyon olmakla itham edilmiş, kitabın yazıldığı dö-
nemde başbakanlık görevini yürüten Manuel Valls tarafından da eleştirilmiştir (L’inde-
pendant, 2015). Liberation gazetesinde yayımlanan yazısında Laurent Joffrin (2015), 
bu romanı Fransızların korkularıyla ince ince oynayan modern siyasi masal olarak de-
ğerlendirilmiştir.

Çalışmada romanın bazı karakterlerine atıf yapılarak olay örgüleri üzerinden ana-
liz yapılacağı için eserde ismi geçen kişiler, kurumlar ve topluluklar (siyasi partiler, 
resmî kurumlar, öğrenci toplulukları vs.) bir tabloda gösterilmesi uygun olacaktır. Bu 
çerçevede Soumission adlı romanda ismi zikredilen temel karakterlerle ilgili bilgilerin 

5 Soumission adlı roman 7 Ocak 2015 tarihinde yayımlanmıştır. Aynı gün Charlie Hebdo mizah dergisi-
ne yapılan saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştır.
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yanı sıra yazarın eserinde gerçeklere bağlı kalarak ya da hayal gücünden destek alarak 
yer verdiği topluluklar aşağıdaki tabloda özetlenmeye çalışılmıştır.

Tablo 1. Soumission Romanında Yer Verilen Başlıca Karakterler, Kurumlar ve Topluluklar

Karakter / Kurum / 
Topluluk

Romanda Ön Plana Çıkarılan Nitelik

François

Soumission adlı romanın ana kahramanıdır. 2007 yılının hazi-
ran ayında “Joris-Karl Huymans ya da Tünelden Çıkış” başlıklı 
doktora tezini savunmuş ve Paris IV Sorbonne Üniversitesi’nden 
mezun olmuştur. Başarılı bir öğrenci olan François doktora tezini 
savunduktan sonra Paris III Üniversitesi’ne atanarak akademik 
kariyerine başlamıştır. Romanın genelinde bunalımda ve varo-
luşsal birtakım problemlerle boğuşan 40’lı yaşlarda bir öğretim 
üyesi olarak tasvir edilmiştir.

Myriam
Yahudi asıllı bir karakter olarak tasvir edilen Myriam romanda 
aşk ve cinsel yaşamı ile ilgili zaman zaman detaylar veren Franço-
is’in sevgilisidir.

Steve
Paris III Üniversitesi’nde Rimbaud uzmanı olarak çalışan bir aka-
demisyen olan Steve, François’in birlikte takılmaktan çok fazla 
hazzetmediği bir karakter olarak tasvir edilmiştir.

Marie Françoise Tan-
neur

Romanda dedikodu düşkünü ve eğlenceli bir karakter olarak tas-
vir edilmiştir. Bayan Tanneur Paris III Üniversitesi’nin bazı danış-
ma komitelerinde üyelik görevi üstlendiği ve eşi İç İşleri Bakanlı-
ğı’na bağlı gizli servis biriminde çalıştığı için romanın genelinde 
bilgi aktaran bir rol üstlenmiştir.

Alain Tanneur
Marie Françoise’in kocasıdır. İç İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak fa-
aliyet gösteren DGSI’da64 çalışan biri olarak tasvir edilmiştir.

Chantal Delouze
Paris III Üniversitesi’nde çalışan bazı akademisyenlerin Delouze 
Ana olarak da adlandırdığı bu karakter romanda Paris III Üniver-
sitesi’nin başkanı olarak tasvir edilmiştir.

Robert Rediger

Chantal Delouze yerine Ulusal Üniversite Konseyi tarafından Pa-
ris III Üniversitesi’ne atanacak kişi olarak tasvir edilmiştir. Ro-
manda Rediger’in din değiştirdiği ile ilgili bir söylenti olduğuna 
değinilmiş ayrıca Rediger’in Filistin yanlısı tutumları ile tanındı-
ğına vurgu yapılmıştır.

6 DGSI, romanda radikal hareketleri, terörizme varabilecek oluşumları izleme sorumluluğunu üstlenen 
polislerin oluşturduğu birim olarak kurgulanmıştır.
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Godefroy Lempereur

Paris III Üniversitesi’ne daha sonra akademisyen olarak katılacak 
Lempereur, Leon Bluy uzmanıdır. Romanda aşırı sağcı kimlik ha-
reketi ile bağlantılı olduğu iddialarının varlığına dikkat çekilmiş-
tir. Romanın ana karakteri François ile Avrupa Yerlileri ve Fransız 
aşırı sağı üzerine uzun muhabbetler yapan sağcı bir entelektüel 
bir kişi olarak tasvir edilmiştir.

Mohammed Ben Abbes

Romanda fiziksel yönden tombul, güler yüzlü olarak tasvir edi-
len Ben Abbes, kurgusal olarak inşa edilen Müslüman Kardeşler 
Partisi’nin siyasi lideridir. Öğrencilik hayatı çok başarılı olan Ben 
Abbes aynı zamanda roman boyunca birkaç istisna dışında ço-
ğunlukla olumlu özellikleri ile ön plana çıkarılmıştır.

Marine Le Pen
Marine Le Pen, romanda günümüzde olduğu gibi Fransa’da aşırı 
sağın önde gelen temsilcisi olan Ulusal Cephe’nin (FN) lideri ola-
rak tasvir edilmiştir.

Avrupa Yerlileri Hare-
keti

Romanda kendilerini Avrupa’nın asıl sahipleri ve yerlileri olarak 
gören, Müslüman kolonileşmesinin yanı sıra ABD, Çin, Hindistan 
vs. hegemonyasını da reddeden topluluk olarak tanımlanmıştır.

Selefi Öğrenciler Birliği
Eserde toplumun genelinde ve eğitim alanlarında ahlak dışı dav-
ranışları kınayan, gerçek şeriatın uygulanmasını talep eden bildi-
riler yayınlayan topluluk olarak tanımlanmıştır.

Kurgusallığı ön plana çıkaran edebi türlerin başında gelen roman, bir edebi tür 
olarak geleceğe yönelik ütopik ve distopik düşüncelerin de dile getirilmesinde çokça 
tercih edilmektedir. Houellebecq (2015), Soumission adlı eserinde Fransa’nın gelecek 
yıllarda yaşayacağını tahmin ettiği toplumsal değişimi hicvetmiş ve gelecekte ortaya 
çıkabilecek duruma dikkat çekmek istemiştir. Daha önce yayımladığı eserleriyle edebi-
yat alanında adından söz ettiren Houellebecq, Soumission romanıyla sadece geleceğe 
yönelik tahminlerini dile getirmemiş aynı zamanda inşa ettiği kurgusal gelecekte Fran-
sa’daki yerleşik-göçmen Müslüman topluluklarını ve İslam dinini hedef almıştır.

Eserde İslam dinine ve özellikle de Fransa’da yaşayan yerleşik-göçmen Müslüman-
lara yönelik olumsuz kanaatler 2022 yılı Fransa tahayyülü üzerinden dile getirilmiştir. 
Distopik eserde İslam karşıtlığı/düşmanlığı/korkusu genel olarak iki tema çerçeve-
sinde işlenmiştir. Bu temalardan birini “İslam dinine ve Müslümanlara yönelik olum-
suz yaklaşımlar” başlığı altında sınıflandırmak mümkündür. Bu sınıflandırma altında 
romanda yer alan karakterlerin İslam’a ve Fransa’da yaşayan Müslümanlara yönelik 
olumsuz ifadelerine yer verilmiştir. Diğer tema ise “Kuşatılmış Fransa” başlığı altında 
sınıflandırılmış ve 2022 yılı atmosferi içerisinde Fransa’nın siyasi, ekonomik ve kültü-
rel yönden nasıl değişime uğradığı yazarın dilinden aktarılmaya çalışılmıştır. Houelle-
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becq, eserde Fransa’nın Müslümanlar tarafından kuşatıldığı fikrini 2022 Fransa Cum-
hurbaşkanlığı Seçimleri üzerinden işlemeye çalışılmıştır.

Romanın genelinde İslam dinine yönelik oryantalist bakış açısının hâkim olduğu-
nu ileri sürmek mümkündür. Ayrıca Büyük Paris Camii, gündelik hayatta karşılaşılan 
Müslümanlar ve kurgusal bir karakter olan Mohammed Ben Abbes üzerinden zaman 
zaman İslam dini ve Müslüman kimliği üzerine olumsuz tasvirler yapıldığı görülmek-
tedir.

Romanın kahramanı François, aslında çok da sevmediği meslektaşı Steve’in ders 
aralarında ve günün belirli boşluklarında kendisine fakültenin birkaç sokak ilerisinde 
bulunan Büyük Paris Cami’sinde nane çayı içmeyi teklif ettiğini dile getirmiştir. Baş ka-
rakter ders aralarından birinde Steve’e eşlik ettiğini ifade etmiş ancak nane çayı içmeyi 
sevmediğini dile getirirken Büyük Paris Cami’yi sevmediğini de dile getirmeyi de ihmal 
etmemiştir (Houellebecq, 2015, s. 17).

“Ders çıkışında benzer bir gruba ders vermiş olan Steve ile karşılaşı-
yordum-onun dersinde Çinlilerin yerini başı kapalı bir Kuzey Afrikalı kız 
öğrenci grubu almıştı ama onlar da Çinliler kadar somurtkan ve içlerine 
girilmesine izin vermeyen bir gruptu. Bana hep bir şeyler içmeye gitmeyi 
teklif ediyordu -genellikle de fakültenin birkaç sokak ötesindeki Büyük Pa-
ris Camisi’nde nane çayı içmeyi. Ne nane çayını seviyordum ne de Büyük 
Paris Camisi’ni. Aslında Steve’i de sevmiyordum ama yine de ona eşlik edi-
yordum.” (Houellebecq, 2021, s. 19).

Houellebecq, üniversite ortamında da Müslüman görünürlüğüne dikkat çekmek 
amacıyla romanın bazı bölümlerinde kampüs alanında, dersliklerde Müslümanların 
hal, hareket ve tavırlarına dair betimlemeler yapmıştır. Bu betimlemelerden birinde 
Müslüman bir erkek grubu sanki üniversite güvenliğini sağlayan bir grup gibi yansıtıl-
mış Müslüman Kardeşlerin üniversite kampüslerindeki görünürlüğü üzerinden Fran-
sa Yahudi Öğrenciler Birliği’nin temsil edilemediğine dikkat çekilmiştir (Houellebecq, 
2015, s. 20).

“Sınıfımın kapısının önünde -o gün Jean Lorrain’den bahsetmeye karar 
vermiştim- yirmili yaşlarda, iki Arap ve bir siyah, silahlı üç adam duruyordu, 
sakin bir havaları vardı, davranışlarında tehditkâr herhangi bir şey yoktu. 
Bununla birlikte dersliğe girişi engelliyorlardı, müdahale etmem gerekti… 
Bu üniversitede hocayım, şimdi de dersimi vermem gerekiyor dedim gru-
bun tamamına kararlı bir ses tonuyla hitap ederek. Bana, ağız dolusu bir 
gülümsemeyle, yanıt veren siyah genç oldu. Sorun değil mösyö, biz sadece 
kız kardeşlerimizi ziyarete gelmiştik dedi teskin edici bir hareketle amfiyi 
gösterirken. Kız kardeşlerinden kastedebilecekleri sadece amfinin sol üst 
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sırasında yan yana oturmuş, siyah çarşaf giyinmiş, gözleri bir file ile kapalı 
iki Kuzey Afrikalı kız vardı… Üç adım atmamıştı ki bana doğru döndü sela-
metle kalın, mösyö dedi başıyla hafifçe selam vererek. İyi geçti dedim kendi 
kendime sınıfın kapısını kapatırken bu seferlik iyi geçti. Aslında beni neyin 
beklediğini bilmiyordum, Mulhouse’da, Strasbourg’da, Aix-Marseille’de ve 
Saint-Denis’de hocalara karşı saldırılar olduğuna dair dedikodular geliyor-
du ama ben saldırıya uğramış bir meslektaşımla hiç karşılaşmamıştım ve 
aslında buna inanmıyordum. Steve’e göre genç selefi hareketi ile üniversite 
yönetimleri arasında bir anlaşma yapılmıştı, iki seneden beri fakültenin gan-
gsterlerden ve torbacılardan tümüyle temizlenmiş olması bunun kanıtıydı. 
Bu anlaşma Yahudi organizasyonlarının fakülteye girişlerini yasaklayan bir 
şart mı içeriyordu? Bu da sadece bir söylentiden ibaretti, doğrulamak zor-
du ama geçen ders yılından beri Paris’teki hiçbir kampüste Fransa Yahudi 
Öğrenciler Birliği temsil edilmiyordu, buna karşılık Müslüman Kardeşler 
neredeyse her yerde yeni şubeler açmıştı.” (Houellebecq, 2021, s. 22-23).

Yazar, İslam’ın emirleri ve Müslümanların tercihleri noktasında da metin içinde za-
man zaman nükteli bir dille oryantalist bakış açısını yansıtmıştır. Örneğin François’in 
meslektaşlarından biri olan Marie François Tanneur bir gün François’e öğle yemeğini 
birlikte yeme teklifinde bulundurur. François’in ağzından yazılanları dikkate aldığımız-
da madam Tanneur’un dedikodu düşkünü ve eğlenceli biri olmasının yanı sıra Steve 
ile kıyaslandığında ise cümle aralarında verdiği bilgilerin daha doyurucu ve gerçekliğe 
uygun olduğu sonucuna ulaşabiliriz. François, Tanneur’un öğle yemeği teklifini kabul 
ettikten sonra onun eğlenceli yönüne vurgu yaparken öğle yemeği için seçilen mekâ-
nın da Fas restoranı olduğunu dile getirmektedir. François bu durumu “sosyal olduğu 
kadar helal de bir gün olacak” şeklinde aktarmıştır (Houellebecq, 2015, s. 21; Houelle-
becq, 2021, s. 24).

Bayan Tanneur ile ülke siyaseti üzerine diyaloğa giren François, bu bölümde aslın-
da siyasete çok fazla ilgi duymayan, ataerkil biri olarak tasvir edilmiştir (Houellebecq, 
2021, s. 28). Ancak Houellebecq, romanın baş kahramanını Fransa’nın siyasi geleceği 
hakkında gerçekleştirilen tüm diyalogların muhatabı yapmıştır. Örneğin Marie-Franço-
is Tanneur, François ile yediği öğle yemeği sırasında ülkenin giderek siyasi yönünün 
değiştiğine dair fikirlerini paylaşmış, Paris III Üniversitesi’nin başkanlığına Müslüman 
kimliği ile tanınan Robert Rediger’in atanacağı yönünde duyum aldığını ifade etmiş ve 
2022 Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili birtakım çıkarımlarda bulunmuştur (Houelle-
becq, 2015, s. 21).
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“Garson yemeklerimizi getirdiği anda dedikodularını saçmaya başladı, 
Delouze Ana’nın koltuğu topun ağzındaydı. Haziran ayı başında toplanacak 
Ulusal Üniversite Konseyi onun yerine muhtemelen Robert Rediger’i ata-
yacaktı… Senin de bildiğin gibi hepsi düzmece, 2017 yılındaki gibi olacak, 
Ulusal Cephe ikinci tura kalacak ve sol yeniden seçilecek.” (Houellebecq, 
2021, s. 24-25).

Distopik roman ağırlıklı olarak 2022 yılında Fransa’nın genel durumuna dair bir-
takım öngörüler içerdiğinden dolayı yazar, kitabı yayımladığı 2015 yılından hareketle 
geleceğe dair bazı çıkarımlarda bulunmuştur. Örneğin romandaki kurguya göre 2017 
yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura Sosyalist Parti ve Ulusal Cep-
he kalmış ve Sosyalist Partinin liderliğini yürüten François Hollande yeniden cumhur-
başkanı olarak seçilmiştir. Ancak 2017 yılında yapılan seçimlerde durum bu şekilde 
gerçekleşmemiş, La Republique en Marche partisinden aday olan Emmanuel Macron 
Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı olmuştur. Kurgusal eserde 2017 yılındaki seçimlerden 
sonra ülkenin içinde bulunduğu genel durum François’in ağzından şu şekilde tasvir 
edilmektedir: “Seçimleri takip eden birkaç hafta boyunca ülkede tuhaf, baskıcı bir or-
tam hâkim oldu. Boğucu, radikal ama ayaklanma ihtimali de taşıyan bir umutsuzluk 
vardı. Birçok insan ülkeyi terk etmeyi tercih etti.” (Houellebecq, 2015, s. 30; Houelle-
becq, 2021, s. 38).

Romandaki kurguya göre 2017 seçimlerinden sonra ortaya çıkan belirsiz durum 
neticesinde yeni bir ses olarak Fransa’da Müslüman Kardeşler Partisi (MKP) kurul-
muştur. Partinin lideri Mohammed Ben Abbes olmuştur. Romanda Fransa’da ilk siyasi 
İslam girişimini Fransa Müslümanları Partisi’nin gerçekleştirdiği dile getirilmiş ancak 
partinin liderinin antisemitik tavırlarının bu partinin siyasi hayatta uzun ömürlü ol-
mamasını da beraberinde getirdiği ifade edilmiştir. MKP’nin bu örneği de göz önünde 
bulundurarak siyasal eylemlerini ağırlıklı olarak gençlik hareketi, kültürel kurumlar ve 
yardım kuruluşları aracılığıyla yürüterek daha ılımlı bir politika sergilemeye çalıştığına 
dikkat çekilmiş, partinin Filistin davasını ölçülü bir şekilde desteklediğine, Yahudi dini 
otoriteleriyle sıcak ilişkiler kurduğuna vurgu yapılmıştır. Romandaki kurgu esas alın-
dığında 2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üç parti ön plana çıkmaktadır. 
Bu partiler Ulusal Cephe, Sosyalist Parti ve Müslüman Kardeşler Partisi’dir. Seçimler 
öncesinde halkın nabzını tutmak amacıyla yapılan anketlerde beş sene önce kurulmuş 
bir parti olan Müslüman Kardeşler Partisi’nin anketlerde Ulusal Cephe ve Sosyalist 
Parti’nin ardından %20’nin biraz üzerinde oy potansiyeline sahip olduğu aktarılmıştır 
(Houellebecq, 2015, s. 30; Houellebecq, 2021, s. 38).
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Seçim dönemi yaklaştığında parti başkanları televizyon münazaralarına katılır-
ken sokakta ise çeşitli gruplar arasında kimi zaman çatışmaya da dönen tartışmaların 
yaşandığına dikkat çekilmiştir. Bu noktada yazar Paris III Üniversitesi’nde çalışmaya 
başlayacak olan ve aşırı sağcı görüşleri ile tanınan Godefroy Lempereur ile diyaloga 
girmektedir. Lempereur, Avrupa Kimlik Hareketi adlı bir grubun varlığından ve onların 
eylemlerinden bahsetmektedir. Lempereur, Kimlik Hareketi’nin savunucularının Müs-
lümanlarla nüfusun geri kalanı arasında önünde sonunda bir iç savaş yaşanacağını dile 
getirdiklerini söylemiştir (Houellebecq, 2015, s. 38-39; Houellebecq, 2021, s. 52-53).

Yukarıda sıralanan tüm bu kurgusal durumları İslam dinine ve Müslümanlara yö-
nelik olumsuz yaklaşımlar başlığı altında değerlendirmek mümkündür. Houellebecq’in 
distopik eserinde öne çıkan diğer tema ise Fransa’nın İslam dini ve Müslüman toplu-
luklar tarafından kuşatılmış olmasıdır. Yazar, Fransa’nın kuşatılmasını 2022 Cumhur-
başkanlığı seçimlerinden hareketle romanında işlemeye gayret etmiştir. Kurguya göre 
15 Mayıs 2022 Pazar günü yapılan seçim sandıklarındaki ilk sonuçlara göre Ulusal 
Cephe adayı ve Müslüman Kardeşler Partisi’nin adayı ikinci tura kalmıştır. Açıklanan 
sonuçlardan sonra okula giden François okulda birtakım gözlemler yapmış ve dersini 
alan çarşaflı kızların her zamankinden daha özgüvenli göründüklerini, bu öğrencilerin 
çoktan ülkenin başına geçmiş gibi davrandıklarını ifade etmiştir (Houellebecq, 2015, 
s. 44; Houellebecq, 2021, s. 59). İkinci tur seçimleri öncesinde Sosyalist Parti ve Müs-
lüman Kardeşler Partisi arasında pazarlıkların yapıldığına dair bilgi verilen bölümde 
François, Marie Françoise’in eşi Alain Tanneur’la daha sonra da Lempereur ile MKP 
hakkında sohbet etme fırsatı bulmuştur. Burada geçen diyaloglarda MKP’nin seçimi 
kazanması durumunda Fransa’nın şimdiye kadar elde ettiği tüm kazanımları hızlı bir 
şekilde kaybedeceği vurgusu yapılmıştır. Alain Tanneur, Müslüman Kardeşler’in çocuk-
ların eğitimi noktasında ehemmiyet gösterdiğini, yüksek doğum oranına sahip olma-
nın Müslümanlar açısından önemli olduğunu ve ilerde Müslüman okullarıyla ilgili bir 
sistem kurabileceğini şu sözlerle dile getirmiştir:

“Onlar için esas olan doğum oranları ve eğitimdir. Nüfusun en yüksek 
doğum oranına sahip olan ve değerlerini aktarmayı başaran kesim oyunun 
kazananıdır, bu onlar için bu kadar basit. Çocukları kontrol eden geleceği 
kontrol eder. Bu yüzden tek ana konuları, kesinlikle üzerinde ısrarla dur-
dukları nokta çocukların eğitimidir. Müslüman Kardeşler’e göre her Fransız 
çocuk, okul hayatının başından sonuna kadar İslami bir eğitimden faydalan-
ma imkanına sahip olmalıdır. İslami eğitim ise her açıdan laik eğitimden çok 
farklıdır. Öncelikle, hiçbir şekilde karma olamaz ve kadınların sadece belli 
basamaklara erişimi var. Asıl istedikleri kadınların çoğunun ilkokuldan son-
ra ev ekonomisi okullarına yönlendirilmesi ve olabildiğince hızlı bir şekilde 
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evlendirilmelidir. Bu onların ideal toplum modelidir. Ayrıca tüm öğretmen-
ler istisnasız Müslüman olmalıdır. Kantinlerde beslenme İslami kurallara, 
dersler beş vakit namaz vakitlerine uygun olmalıdır ama özellikle de müfre-
datın kendisi Kur’an’ın öğretilerine uygun hale getirmelidir.” (Houellebecq, 
2021, s. 62-63).

Eserde seçimin ikinci tura kalmasından ardından François’in kız arkadaşı Myriam 
ve ailesinin ülkeyi terk etme kararı aldıkları ve İsrail’e göç ettiklerine dair bilgi ve-
rilmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu dahi beklemeden göç etme kararı 
alan ailenin bu kararında Müslüman Kardeşler Partisi’nin iktidara gelme ihtimalinin 
etkili olduğu metinde açıkça vurgulanmıştır. François, kız arkadaşı Myriam’ı sakinleş-
tirmek ve onu İsrail’e göç etmekten vazgeçirmek amacıyla MKP’nin seçimi kazanma-
sının yolunun SP’den geçtiğini ifade etmiş ve korkacak bir durumun olmadığını aktar-
mıştır. Ancak Myriam bu konuda çok karamsar olduğunu Müslüman bir parti iktidara 
geldiğinde Yahudiler için asla iyi olmayacağını ve bunun aksinin görülmediğini ifade 
etmiştir (Houellebecq, 2015, s. 57; Houellebecq, 2021, s. 77-78).

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Mohammed Ben Abbes ve 
Marine Le Pen’in yaptığı basın toplantılarına dair bilgilerin verildiği bölümde François, 
Ben Abbes’in ılımlı ve diyalogdan yana bir imaj çizdiğini dile getirmiş halkı şüpheye 
düşürecek bir açıklama yapılmadığını ifade etmiştir. Ancak metnin içinde Ben Abbes’in 
konuşmasına yer verilirken Fransa’daki laik eğitim sistemine itiraz burada da vurgu-
lanmıştır. Ben Abbes yaptığı basın toplantısında devrin artık değiştiğini, ailelerin ço-
cukları için gelenek ve göreneklerine uygun olacak şekilde dini eğitim talebinde bulun-
duklarını dile getirmiş, Fransa’da eğitimden sorumlu kurumun bu talebi görmezden 
gelemeyeceğinin altını çizmiştir (Houellebecq, 2015, s. 63; Houellebecq, 2021, s. 81-
82).

İkinci tur seçimlerinin yapılacağı tarih olan 29 Mayıs Pazar gününden birkaç gün 
önce Fransa’da iç karışıklıkların meydana geldiği okuyucuyla paylaşılmıştır. Okula gi-
den François, okul binalarının kapalı olduğunu görüyor ve kapıda bekleyen bir grup-
la birlikte üniversitenin ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı bilgisini öğrenmiştir. İç 
karışıklığın yaşandığı günlerde romanın kurgusal olmayan karakterlerinden biri olan 
Marine Le Pen’in Fransa’nın sembolik alanlarından biri olan Champs-Elysees’de ken-
di destekçileriyle büyük bir miting gerçekleştirdiği ifade edilmiş ve bu mitingde “Biz 
Fransa Halkıyız!”, “Burası Bizim Evimiz!” sloganlarının yer aldığı flamaların dikkat çek-
tiği dile getirilmiştir (Houellebecq, 2015, s. 66; Houellebecq, 2021, s. 89-90). Aslında 
flamalarda yer alan bu ifadeler sadece Houellebecq’in zihnindeki dünyada üretilmiş 
bir kurgudan ibaret olmayıp Fransa’da aşırı sağ görüşün temsilcileri ve destekçilerinin 
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başta Müslüman topluluklara ve orijini Fransız olmayan diğer gruplara yönelik tepki-
lerinin bir yansımasıdır.

Romanda kâbusun başlangıcı 29 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapıldığı 
gün yirmiye yakın seçim bürosuna öğlen eli silahlı çeteler tarafından saldırı düzen-
lenmesi ile başlamıştır. Eylemi üstlenen herhangi bir grup olmazken Fransa’daki se-
çim kanunu gereğince sandıklara müdahale gerçekleştiği için yapılan seçimin geçersiz 
sayılacağı romanın kahramanı Houellebecq tarafından dile getirilmiştir (Houellebecq, 
2021, s. 103-104). Fransa genelinde karışıklar çıkınca romanın ana karakteri ülkenin 
güney batısının daha sakin olacağını düşünerek rotasını o yöne çevirmiştir. Burada 
Martel isimli bir köyde geçici olarak konaklayan François, köy meydanında Alain Tan-
neur’la karşılaşır ve MKP üzerine bir sohbete başlamıştır. Alain Tanneur, tarihsel süreç 
içerisinde Hristiyanlıkla İslam arasında çok sayıda savaş olduğunu ama artık İslam ile 
bir ittifak dönemine girildiğini ifade etmiştir. Tanneur, Ben Abbes ile ilgili analiz ya-
parken onun liberal düşünceye sahip olması, aile ve kültürel değerlere önem vermesi 
gibi olumlu özelliklerine dikkat çekmiş ancak bunun yanında eşi Marie Françoise’in ise 
üniversitedeki koltuğunu kaybedeceğini çünkü İslamcı bir üniversitede hiçbir kadına 
görev verilmeyeceğine yönelik kaygısını dile getirmiştir. Tanneur, daha sonra Abbes’in 
François Mitterand’dan beri Fransa’nın görmüş olduğu en yetenekli ve kurnaz poli-
tikacı olduğunu ifade ettikten sonra François “Adam yine de bir Müslüman” diyerek 
Tanneur’a katılmadığını belirtmiştir. Tanneur ise Müslümanlar ile Yahudiler arasında 
gerilimin daha yüksek olduğunu, Müslümanların gerçek düşmanının ve nefret ettikleri 
şeyin Katoliklik olmadığını dile getirdikten sonra Ben Abbes’in içten içe Yahudilerin 
Fransa’yı terk ederek İsrail’e göç etmelerini arzuladığını söylemiştir (Houellebecq, 
2015, s. 76-85; Houellebecq, 2021, s. 111-118).

Eserde MKP’nin Fransa’da iktidarı elde etmesinin ardından oluşan tablo Fransa’nın 
kültürel açıdan işgale uğraması şeklinde dramatize edilmiştir. Paris’in merkezinde yer 
alan ünlü alışveriş merkezlerinde bazı mağazaların ortadan kalktığı, sokaklarda ba-
şörtülü ve uzun pantolon giyen kadınların sayısında artış gözlendiği dile getirilmiştir. 
Değişiklikler sadece mağazalarla ve gündelik hayatla sınırlı kalmamış kurumlara da si-
rayet etmiştir. Paris III Üniversitesi’nin isim değişikliğine giderek Paris-Sorbonne İslam 
Üniversitesi adıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ettiği bilgisi François tarafın-
dan okuyucuya aktarılırken, kitabın başlarında dile getirilen öngörü de gerçeğe dön-
müş ve yeni yapılanmaya giden bu üniversitenin başkanlık görevine Müslüman kimliği 
ile ön plana çıkan Robert Rediger getirilmiştir. Ayrıca üniversitenin ambleminde de ye-
niliklerin varlığına vurgu yapılmış ve Paris-Sorbonne İslam Üniversitesi’nin altın sarısı 
renkte ay-yıldızlı bir simge tercih ettiği bilgisi okuyucuyla paylaşılmıştır. Eserde Müslü-
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man bir partinin iktidarı döneminde yaşanan değişimler sadece kurumların isimleriyle 
sınırlı bir şekilde tasvir edilmemiş, zihinsel dönüşüme de dikkat çekilmiştir. Örneğin, 
Paris-Sorbonne İslam Üniversitesi’nin bekleme odasının bir köşesinde Kabe’yi tavaf 
eden hacıların bir fotoğraf olduğu belirtilmiş, ofislerin tamamının Kur’an-ı Kerim ayet-
lerinin olduğu kaligrafilerle donatıldığı vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra çalışan sekre-
terlerin istisnasız hepsinin başörtülü olması da kılık kıyafet noktasında yaşanan bir 
dönüşüm çerçevesinde ele alınmıştır (Houellebecq, 2015, s. 97-98; Houellebecq, 2021, 
s. 134-136).

Romanda Paris-Sorbonne İslam Üniversitesi dışında İslami başka kurum ve kuru-
luşlarında etki kapasitesine dikkat çekilmiştir. Metnin genelinde zaman zaman Selefi 
Öğrenciler Birliği topluluğuna ve Arap Dünyası Enstitüsü’ne göndermeler yapılarak 
yeni dönemde laik sistemin zarar gördüğünün altı çizilmeye çalışılmıştır. Houellebecq 
(2015, s. 108), distopik romanında Müslüman kadına yönelik zihninde yerleşik olan 
kalıp yargıları da işlemeyi önemsemiş ve Müslüman toplumlarda kadının ikincil ko-
numda olduğunun/olması gerektiği anlayışının hâkim olduğunu eserin bazı bölümle-
rinde ustalıkla yansıtmaya çalışmıştır.

“Ben Abbes döneminde suç oranlarında büyük düşüşler yaşandı. En 
zorlu mahallelerde suç oranı onda bir oranında düşmüştü. Diğer bir başarısı 
ise işsizlik ile ilgiliydi. İşsizlik oranı düzenli olarak düşüyordu. Bu şüphesiz 
kadınların iş piyasasından topluca çıkarılması ile ilgiliydi.” (Houellebecq, 
2021, s. 149).

Yazar, kadınların toplumda görünürlük oranında belirgin bir düşüş olduğuna dik-
kat çekmek amacıyla, romanın kahramanı François aracılığıyla üniversitede yapılan 
resmi bir programda kadın konukların davet edilmemesine dikkat çekmiştir. Bu du-
rumdan rahatsız olan François, başka bir bölümde Robert Rediger’in evine gittiğinde 
kapı önünde bir kız çocuğu ile karşılaşmaktadır. François ile karşılaşan bu genç kızın 
adının Aicha olduğu bilgisinin yanı sıra metnin devamında bu kişinin 15 yaşında ve 
Rediger’in yeni karısı olduğu bilgisi aktarılmıştır (Houellebecq, 2021, s. 177-183). Bu 
noktada aslında Houellebecq, İslam dini ile ilgili sıklıkla dile getirilen ve oryantalist 
bakış açısının dışlayıcı, aşağılayıcı, yargılayıcı dilini metninde sergilemiştir.

Müslüman kadına ve İslam’ın kadına yönelik yaklaşımının eleştirisi sadece bu 
örneklerle de sınırlı tutulmamış Paris-Sorbonne İslam Üniversitesi’nde çalışan erkek 
hocaların ikinci evliliğe, çok eşliliğe teşvik edildiği ifade edilmiştir. François’in meslek-
taşı Steve’in Paris-Sorbonne İslam Üniversitesi’nde görev almaya devam ettiği ve yakın 
zamanda ikinci evliliğini öğrencilerinden biriyle yapacağı belirtilmiştir (Houellebecq, 
2015, s. 98; Houellebecq, 2021, s. 137). Romanda ayrıca İslam dininde kadının özel 
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alan olarak evle sınırlandırıldığına şu şekilde dikkat çekilmiştir: “Müslüman kadınlar 
itaatkâr ve sadıktı. Bu şekilde yetiştirilmişlerdi. Mutfak ve ev işi konusunda da başarı-
sız olmaları az rastlanır bir durumdu.” (Houellebecq, 2015, s. 159; Houellebecq, 2021, 
s. 221).

Roman ana karakter François’in Rediger’in teklifini kabul etmesi ile sonlandırıl-
mış, François yazarın hayal dünyasındaki sona göre Müslüman olup üniversitede tek-
rar öğretim üyeliği görevine başlamıştır. Romanın bu şekilde sonlandırılmaması ile 
Houellebecq, içinde bulunulan durumu hicvederek yakın gelecekte Fransa’da kültürel 
intiharın gerçekleşebileceğine dikkat çekmeye çalışmıştır.

Sonuç

Irkçılık davranışının altında yatan sebepleri ortaya koymak için öncelikle ırk kav-
ramının ne olduğunu ve nasıl ortaya çıktığını çözümlemek gerekmektedir. Aslında 
türler arasındaki farklılığı betimlemek amacıyla kullanılan ırk kavramı tarihsel süreç 
içerisinde farklılıkları temel alan, insanlar arasında hiyerarşik bir ilişki inşa eden ide-
olojiye dönüşmüştür. Genlere ve insanların dış görünüşlerine göre sınıflandırılmasını 
esas alan biyolojik ırkçı yaklaşımın savları bilimsel gelişmeler neticesinde çürütülmüş-
tür. Ancak bu ırkçı ideolojinin savunduğu insanların doğuştan eşit olmadıkları/olama-
yacakları düşüncesi, günümüzde dahi geçerliliğini devam ettirmektedir. Irk ve etnisite 
üzerine çalışan çok sayıda araştırmacı bu düşünceden hareketle günümüzde biyolojik 
ırkçılığın tamamen ortadan kalkmadığını sadece dönüşerek yerini farklı ırkçı yaklaşım-
lara, yöntemlere bıraktığını savunmaktadır. Soumission adlı roman üzerinden kültürel 
ırkçılık olgusunun irdelendiği bu çalışmada da temel olarak bu yaklaşım benimsenmiş, 
öteki/yabancı gruplara karşı beslenen olumsuz duyguların kimi zaman doğrudan kimi 
zaman ise örtülü olarak aktarıldığı iddia edilmektedir.

Algının hakikate, kurgunun gerçeğe tercih edildiği dönemde İslamofobi çeşitli 
araçlar vasıtasıyla güçlenmektedir. Distopyaların, romanların İslam ve Müslüman kar-
şıtlığını ustaca işleyerek İslamofobi’ye katkı sağladığı tezi bu çalışma ile ortaya koyul-
maya çalışılmıştır. Ötekilerin varlığından ya da ilerleyen dönemde yapacakları herhan-
gi bir eylemden dolayı tedirgin yaşamaya alışan bir toplumda hâkim olan duygulardan 
biri doğal olarak korku olacaktır. Canavarların varlığına inandırılan bir toplumda top-
lumun üyelerinin gerçek anlamda korkuyu hissetmesi ya da dehşete kapılması için mu-
hakkak canavarı/canavarları görmesine gerek yoktur. Algıların hâkim olduğu dünyada 
canavarın varlığına dikkat çekmek ve uyarı çanları çalmak toplumun genelinin endişe 
duyması için yeterli olacaktır. 
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Soumission adlı romanda Houellebecq, kurgusal karakter François üzerinden İs-
lam dini ve Müslümanlara yönelik kalıp yargıların güçlenmesine, Fransız toplumunda 
korku ikliminin egemen olmasına katkı sunmuştur. Romanda oryantalist bakış açısı 
İslam dini ve Müslüman prototipi üzerinden açıkça sergilenmiştir. Romanda İslam dini, 
çok eşlilik, antisemitizm, demokrasi karşıtlığı gibi çok sık vurgu yapılan hususlarla iliş-
kilendirilmiş; roman boyunca İslam dininde kadının yeri, görücü usulü evlilik, erken 
yaşta evlilik gibi konularda doğru bilinen yanlışlar okuyucuya ısrarla aktarılmıştır.

2022 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik tahmin ya da temen-
ninin dile getirilmesi olarak değerlendirilebilecek bu eserde Houellebecq’in aslında 
sadece Fransa’da yerleşik olarak yaşayan Müslümanları hedef almadığı bunun yanında 
aydın konumunda bulunan ancak halktan kopuk bir şekilde yaşam süren entelektü-
el bir kesimi de hicvettiği görülmektedir. Ancak romanın bu yönü yine de bu eserin 
İslamofobi endüstrisine yaptığı katkıyı azaltmamaktadır. O nedenle bu distopik eseri, 
Fransız toplumuna yönelik bir eleştiri olarak değerlendirirken aynı zamanda burada ti-
tiz bir şekilde kurgulanan İslam karşıtlığının da siyasi ya da ideolojik bir fikrin uzantısı 
olabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Romandaki kahramanların 
büyük bir kısmı hayali karakterler olsa da aslında Houllebecq, Fransız toplumunun bir 
kesiminin gündelik yaşam içerisinde zaman zaman dile getirdiği korkuları Soumission 
adlı eseriyle ete kemiğe bürümüştür. Irksız ırkçılık yapanların gözünde Fransa, İslam 
tarafından kuşatılmış, Fransız kültürü ve değerleri Müslüman bireyler tarafından yoz-
laştırılmıştır. Bu noktada dikkat çekilmesi gereken en önemli husus hiciv, mizah ya da 
analiz başlığı altında İslam dininin ve Müslümanların kültürel ırkçılığa maruz kalması-
dır. Bu nedenle İslam dini ve Müslümanları konu edinen akademik ve edebi çalışmalar 
daha dikkatli bir şekilde irdelenmeli ve bu tarz çalışmaların İslamofobi Endüstrisi’ne 
katkı sunup sunmadığı tartışılmalıdır.

Kaynakça
Anarat, C. C. (2020). Fransız Seçmenin Üç Eksenli Siyasete Yönelmesi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi(11), 213-244.

Aras, İ., & Sağıroğlu, A. (2018). Avrupa Aşırı Sağında Göçmen Karşıtlığı: Fransa ve Macaristan Örnek-
leri. Mukaddime Dergisi, 9(3), 59-77.

Balibar, E., & Wallerstein, I. (2007). Irk, Ulus, Sınıf: Belirsiz Kimlikler. (N. Ökten, Çev.) İstanbul: Metis 
Yayınları.

Banton, M. (2001). The Idiom of Race. L. Back, & J. Solomos içinde, Theories of Race and Racism (s. 
51-63). Londra: Routledge.

Bernasconi, R. (2015). Irk Kavramını Kim İcat Etti? Felsefi Düşüncede Irk ve Irkçılık (4. b.). (Z. Direk, 
Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.



Kültürel Irkçılık ve Aşırı Sağ Bağlamında Soumission Adlı Romanda
İslamlaştırılan Fransa Algısı

750

Cicioğlu, F., & Tandoğan, Ş. M. (2018). Merkez Parti Söylemleri ve Medya Dili Bağlamında Aşırı Sağın 
Yükselişinin İncelenmesi: Fransa ve Almanya Örneği. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları 
Dergisi, 5(6), 144-162.

Davis, L., & Deole, S. S. (2017). Immigration and The Rise of Far-Right Parties in Europe. Ifo Institute 
Ifo Dice Report, 15(4), 10-15.

France 24. (2018, Haziran 1). https://www.france24.com/en/20180601-france-national-front-re-
named-national-rally-le-pen-marine adresinden alındı

Haliloğlu, N. (2020). Michel Houllebecq’in Teslimiyet Romanında Asabiyet Bozumu ve Kültürel İnti-
har. İnsan ve Toplum Dergisi, 11(1), 97-131.

Hıdır, Ö. (2017). İslamofobi-Irkçılık-Kültürel Irkçılık İlişkisi. Ombudsman Akademik Dergisi, 4(7), 23-49.

Houellebecq, M. (2015). Soumission. Paris: Flammarion.

Houellebecq, M. (2021). İtaat. (B. Öztürk, Çev.) İstanbul: İthaki Yayınları.

Joffrin, L. (2015, Ocak 2). Soumission Le Pen au Flore. https://www.liberation.fr/livres/2015/01/02/
le-pen-au-flore_1173182/ adresinden alındı

Kaya, E. E., & Durgun, Ş. (2020). Irkçılığın Dönüşümü: Kavramsal ve Kuramsal Bir Analiz. Akademik 
Hassasiyetler Dergisi, 7(13), 79-102.

Lean, N. (2019). İslamofobi Endüstrisi (3. b.). (İ. Yılmaz, Çev.) Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Ya-
yınları.

L’independant. (2015, Ocak 8). https://www.lindependant.fr/2015/01/08/manuel-valls-la-france-
ce-n-est-pas-michel-houellebecq-pas-l-intolerance-et-la-peur,1976657.php adresinden alındı

Miles, R. (2000). Irkçılık. (S. Yaman, Çev.) İstanbul: Sarmal Yayınevi.

Mills, W. (2017). All We Have Left. New York: Bloomsbury Publishing.

Mudde, C. (2007). Populist Radical Right Parties in Europe. New York: Cambridge University Press.

Özbek, S. (2012). Irkçılık. İstanbul: Notos Kitap Yayınevi.

Phillips, M. (2006). Londonistan. New York: Encounter Books.

Saç, S. (2017). Front National: Radikal (Popülist) Sağdan (Ilımlı) Neo-Popülist Sağa. Mülkiye Dergisi, 
41(1), 259-290.

Taguieff, P.-A. (1999). The New Cultural Racism in France. M. Bulmer, & J. Solomos içinde, Racism (s. 
206-213). New York: Oxford University Press.

Taş, M. (1999). Avrupa’da Irkçılık. İstanbul: İmge Yayınevi.

Todorov, T. (2001). Race and Racism. L. Back, & J. Solomos içinde, Theories of Race and Racism (s. 
64-70). Londra: Routledge.

Updike, J. (2008). Terörist. (H. Balkara, Çev.) İstanbul: Alef Yayınevi.

Uzunçayır, C. (2021). Avrupa Aşırı Sağının Yerlici İdeolojisi: Antisemitizmden İslamofobi’ye. Muha-
fazakar Düşünce Dergisi, 17(60), 164-186.

Vardar, D. (2004). Aşırı Sağdan Popülist Radikal Sağa Fransa Örneği. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Waldman, A. (2012). The Submission. London: Windmill Books.

Yaman, M. (2021). Michel Houellebecq’in Soumission Adlı Romanında Joris-Karl Huymans’ı Oku-
mak. Frankofoni(38), 197-206.



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

751

Rusya Federasyonu’nda Yabancı Karşıtlığı ve İslamofobi
Ş. Muhammed DUALI 1

Giriş

20. yüzyılın son çeyreği ve 21. yüzyılın başında Rusya’da yabancı düşmanlığı, ulu-
sal güvenliğin önündeki en ciddi zorluklardan biri haline gelmiştir. Bu yabancıların 
önemli bir kesimini ise Kafkasya ve Orta Asya’da gelen Müslümanlar oluşturmaktadır. 
Esasında öteden beri var olan Müslüman karşıtlığı, özellikle 1991-1999 yıları arasın-
da devam eden birinci ve ikinci Çeçenistan Savaşı ile birlikte daha da belirgin bir hale 
gelmiştir. Rus tarihine bakıldığında, Rusların İslam ve Müslümanlarla ilgili ilk olumsuz 
yaklaşımına 12. yüzyılda bir papaz tarafından kaleme alınan Eski Zamanların Anlatısı 
diye de çevirebileceğimiz bir kronikte rastlamak mümkündür. Bizans’ın etkisi ile Hris-
tiyan olan Rusların, yine Bizans’ta var olan ve temelleri Yuhanna ed-Dımeşkî (ö. 749) 
ve Theodore Ebu Kurra’ya (ö. 812) kadar dayanan İslam karşıtı eserlerden etkilenmesi 
doğaldır. Bu sebeple Rusya’da tarihi süreçte şekillenen İslam ve Müslüman algısının 
temelinde Kilise ve onun İslam ile ilgili düşünceleri yer almaktadır. İlerleyen zamanlar-
da Moğol–Tatar istilası ile Altın Ordu devletinin uzun yıllar etkisi altında kalan Ruslar, 
İslam ile yakından tanışmış oldular. Rusların Altın Ordu devletinin etkisi altında kalma-
ları daha sonraki dönemlerde güçlü bir devlet yapılanması oluşturmalarına çok büyük 
bir katkı sunacaktır. 1500’lü yıllarda Altın Ordu devletinin iç kargaşa sebebiyle hanlık-
lara ayrılması, Ruslar açısından bir fırsat olarak görülmüş ve sırasıyla 1552 yılında Ka-
zan, 1552 yılında Asrtahan, 1589’da ise Sibirya Hanlığı istila edilerek Rus yönetimine 
katılmıştır. 1783 yılında ise Kırım Hanlığı ilhak edilecektir. 19. Yüzyılın ilk çeyreğinden 
itibaren ise Ruslar hem Kafkasya’da hem de Orta Asya’da istila girişimlerinde bulu-
narak geniş bir coğrafyada Müslüman nüfusu kontrol altında tutmayı başaracaklardır. 
Tüm bu gelişmeler Ortodoks Hristiyan olan Rusların İslam ve Müslümanlarla iç içe ya-
şamalarına yol açmıştır. 

1 Doç. Dr., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, muhammed.duali@gop.edu.tr
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Rusların bu uzun dönemli İslam ve Müslümanlarla olan ilişkisi, Rus toplumuna 
Müslümanlar ile birlikte yaşama tecrübesi kazandırmıştır. Lakin özellikle Sovyetlerin 
dağılmasından sonra, Kuzey Kafkasya’da alevlenen bağımsızlık mücadeleleri ile birlik-
te yaşanan savaşlar, bunu izleyen birtakım terör olayları, Rus toplumunda özellikle de 
Milliyetçi Ortodoks tabanda ciddi anlamda İslam ve Müslüman düşmanlığını körükle-
miş gözükmektedir. Son yıllarda ise Suriye’de yaşanan iç savaş ve IŞİD gibi dini refe-
ranslar kullanan radikal örgütlerin terör eylemleri, tüm dünyada olduğu gibi Rus top-
lumunda da İslam karşıtlığını körükleyen faktörlerden biri olmuştur. Bu çalışmamızda 
Rusya Federasyonu’nun birlikte yaşama tecrübesi, Rusya’nın demografik ve etnik ya-
pısı ve son yıllarda giderek artan İslam ve Müslüman karşıtlığının neden ve sonuçları 
üzerinde durulacaktır.

I. Rusya Federasyonu

1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılması sonrası tesis edilen Rusya Federasyo-
nu, cumhuriyetçi bir formu benimseyen demokratik federal bir devlettir ve yarı baş-
kanlık sistemiyle yönetilmektedir. Başkan, devletin başı statüsündeyken; Başbakan, 
hükümeti temsil etmektedir. Çok partili temsil demokrasisiyle yönetilen Rusya Fede-
rasyonu, bağımsız Cumhuriyetlerden ve özerk bölgelerden müteşekkildir. Federasyon 
bünyesinde yer alan her bir Cumhuriyetin, federal anayasanın çizdiği çerçeve dâhilin-
de kendine özgü yerel anayasası, bakanlıkları ve bütçesi vardır. Anayasaya göre ülke 
yönetiminde erkler ayrılığı ilkesi esas olup yasama, yürütme ve yargının birbirinden 
bağımsızlığı vurgulanmaktadır. Yine Rusya Federasyonu Anayasasına göre Rusya Fe-
derasyonunda yönetim, devlet Başkanı ve Federal Meclis (Federasyon Konseyi ve Dev-
let Duma’sı) tarafından icra edilmektedir (11. Madde). Ayrıca Federal Cumhuriyetle-
rin yerel yönetimleri anayasal güvence altına alınmış durumdadır (12. Madde). Rusya 
Federasyonu’nda resmi dil Rusçadır. Bununla birlikte her bir Federasyon kendi dilini 
kullanma hakkını saklı tutmaktadır. Ayrıca Rusya Federasyonu Anayasasının 68. mad-
desinin 3. fıkrası, tüm halkların kendi anadillerini koruma ve geliştirmeleri konusunda 
gereken koşulların oluşturulmasını garanti altına almaktadır. 2019 yılı verilerine göre 
ülke nüfusu 144,4 milyon civarındadır. Nüfusun %86’lık kısmı etnik açıdan Slav ırkına 
mensup Ruslardan oluşmaktadır. Geri kalan %14’lük kesim ise 100’den fazla dilde ko-
nuşan yaklaşık 160 civarındaki etnik gruptan oluşmaktadır. Bu etnik gruplar içerisinde 
%4’lük oranla en kalabalık nüfusu Kazan Tatar Türkleri oluşturmaktadır. Dini kimlik 
bakımından Rusya nüfusunun büyük bir kısmını Ortodokslar (%65 Pravoslav) oluştu-
rurken, Müslümanlar %7’lik bir oranla ikinci sırada yer almaktalar. Nüfusun %3’lük 
bölümünü ise diğer dinler ve geri kalan % 25’lik kesimini de deistler, agnostikler ve 
dahi ateistler oluşturmaktadır. Ülkenin dini yapılanmasında kuşkusuz en köklü gele-
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neğe Rus Ortodoks Kilisesi sahiptir. Dolayısıyla kilise bu avantajını her alanda etkin 
bir biçimde kullanmaktadır. Müslümanlar, Yahudiler ve Budistler de asırlardan beri bu 
topraklarda varlık gösterdiklerinden dolayı, belli başlı bir dini alt yapıya sahiptirler. 
Din ve devlet ilişkisi konusunda ise Federal Anayasanın 14. maddesi “Rusya Federas-
yonu laik devlettir. Hiçbir din resmi ve zorunlu değildir. Tüm dinler devletten ayrıdır 
ve kanun karşısında eşittir” ibaresini içermektedir. 1993 anayasasının 14. maddesi 
devletin laik olduğuna dikkat çekmekte ve tüm dinlerin devlet nezdinde eşit olduğunu 
vurgulamaktadır. İlgili madde şu ifadeleri içermektedir: “Rusya Federasyonu laik bir 
devlettir. Hiçbir din resmi ve zorunlu değildir. Tüm dinler devletten ayrıdır ve kanun 
karşısında eşittir”. 

Rusya Federasyonu anayasası, Ortodoks Hristiyanlığı, İslam, Budizm ve Yahudiliği 
ülkenin tarihi mirasının ayrılmaz parçaları olarak kabul etmektedir. Bu çerçevede Rus 
yöneticiler, İslam ve Müslümanlara yönelik tutum ve davranışlarında temel üç paralel 
söylem geliştirmişlerdir. Bunlardan ilki, Sovyet rejiminden miras kalan “halklar arası 
dostluk” söylemini canlı tutmak. İkincisi, söz konusu geleneksel olarak tanımlanan İs-
lam’ı öteki akımlardan ayırt etmek için Selafi-Vahhabi söylemi üzerinden ayrıştırma 
yoluna gitmek. Son olarak da Rusya, Batı’nın ahlaki çürümüşlüğüne karşı, “gelenek-
sel muhafazakâr” diye tanımladığı, İslam’ın savunuculuğunu yapmaktadır (Laruelle 
2016). Her ne kadar devlet yetkilileri Rusya Müslümanlarına yönelik böyle bir politika 
izlemeye çalışsalar da özellikle milliyetçi Ortodoks toplumun olumsuz İslam ve Müslü-
man algısı, her geçen gün daha da belirgin bir hal almaya devam etmektedir. 

II. Rusya Federasyonu’nda Yabancı Karşıtlığı ve İslamofobi

İslamofobi ve buna bağlı sorunların tartışılması hususu, son birkaç on yıldır bilim 
camiasının gündemini meşgul etmektedir. Her ne kadar “İslamofobi” teriminin İngiliz 
sivil toplum kuruluşu Runnymede Trust tarafından yayınlanan bir raporda yer aldığı 
söylense de esasında bu kavramın 1910 yılından Alain Quellien’in “Fransa’nın Batı Af-
rika’da Müslüman Siyaseti” adlı kitabında geçtiği görülmektedir. İngilizcede kelimenin 
ilk kullanımı ise 1985 yılında Edward Said’in eserlerinde görülmeye başlamıştır (Umar 
2018: 85).

Geldiğimiz noktada bu ucube kavramın, dünyanın hemen her yerinde Müslüman-
lara karşı siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve özellikle de insan haklarından, temel hak 
ve özgürlüklerden öteki ile eşit oranda yararlanmasının engellenmesi için kullanılma-
ya başlandığı görülmektedir. Bu durum ise Müslümanların, ötekinin gözünde güvenlik 
tehdidi olmanın yanında, ekonomik bir tehdit ve terör yanlısı olmakla da algılanmasına 
zemin oluşturmaktadır (Kırtepe ve Öztunç 2020: 170). Dolayısıyla Müslümanlara karşı 
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ön yargı ve ayrımcılığın bir yansıması olan bu kavram, ne yazık ki dünya toplumları 
tarafından kolayca satın alınmaktadır. Kuşkusuz İslamofobi kavramı üzerinden şekille-
nen bu ön yargıların oluşumunda medyanın rolü ve yeri çok büyüktür.

Siyasal iktidarların en etkili araçlarından biri olan medya, üretilen yeni kavramların 
toplum nezdinde pekiştirilmesi ve ardından belirli siyasi davranış modellerinin ortaya 
çıkmasında önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Özellikle 11 Eylül saldırılarından 
sonra Batı medyasında İslam ve Müslümanlarla ilgili haberler, oryantalist bir bakış açısı-
na doğru hızla evirilmiştir. Diğer taraftan akademik çalışmalarda da bir İslam karşıtlığı-
nın belirginlik kazandığı görülmektedir. Örneğin S. Ahmed ve J. Matthes tarafından 2017 
yılında yayınlanan “Media representation of Muslims and Islam from 2000 to 2015: A 
meta-analysis” başlıklı makalede, 2000 ile 2015 yılları arasında dünya genelinde İslam 
ile ilgili yayınlanan 345 çalışma incelenmiştir. Ne acıdır ki İslam ile ilgili çalışma kaleme 
alan müelliflerin önemli bir bölümü şu veya bu şekilde İslam’ı terör, şiddet ve göç ile 
ilişkilendirmektedir (Saifuddin ve Jörg 2017: 220). Özetle başta ABD olmak üzere Batılı 
devletlerin hem medya kuruluşları hem de akademisyenlerinin önemli bir kısmında bi-
linçli bir şekilde İslam karşıtlığının işlendiğini görmek mümkündür. 

Bu çerçevede benzer bir sürecin Rusya Federasyonu’nda da cereyan ettiğini 
müşahede etmek mümkündür. Örneğin Rus medya organlarında 2010 ile 2017 
yılları arasında “radikal İslam” içerikli onlarca yazının yayınlandığı görülmektedir. 
Örneğin 2010 yılında Rusya’nın önde gelen gazetelerinde radikal İslam içerikli 36 
civarında yazı neşredilmişken bu sayı 2015 yılına gelindiğinde 118’e yükselmiştir 
(Рагозина 2018: 279). Şunu da belirtelim ki söz konusu tarihlerde Suriye ve Irak 
hattında ortaya çıkan IŞİD’in gerçekleştirdiği terör eylemleri, medyada İslam karşıtı 
haberlerin artmasına neden olmuştur. Dolayısıyla medya organları tarafından gün-
demde tutulan İslam karşıtı söylemler, Rus toplumunda yabancı düşmanlığı ve İs-
lamofobianın giderek artmasına yol açmaktadır. Şöyle ki 2017 yılında Nevada Sentr 
tarafından gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırmasına göre katılımcıların %22’si 
Kafkasya kökenli göçmenlerin Rusya sınırları içerisinde yaşamamaları, %17’si ise 
Rusların dışında geri kalan tüm diğer ulusların Rusya’da yaşamalarının sınırlan-
dırılması gerektiğini beyan etmektedir (Ксенофобия, 2017: 52). Bu durum Rus 
toplumunda giderek belirginlik kazanan yabancı ve özellikle de İslam karşıtlığını 
gözler önüne sermek açısından çarpıcı bir örnek olarak karşımızda durmaktadır. 

Rus gençlerinin İslam ve Müslümanlara yönelik bakış açılarını ortaya koy-
mak adına, 2019 yılında Rusya’nın en büyük devlet üniversitelerinden biri olan 
Petersburg Üniversitesinde 593 öğrenci ile İslamofobi üzerine bir anket çalışma-
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sı gerçekleştirilmiştir. Gençlere toplamda 14 farklı soru yöneltilmiştir. İlk olarak 
katılımcılardan herhangi bir dine mensup olup olmadıkları sorulmuştur. Ankete 
katılan gençlerin % 55,7’si herhangi bir dine inanmadıklarını, % 36’3’ü ise Orto-
doks Hristiyanlığa mensup olduklarını beyan etmişlerdir. Geri kalan %7,9’luk bir 
kesim ise diğer inançlara mensup olduklarını belirtmişlerdir. Ankete katılan 593 
öğrenciye “İslam, Rusya Federasyonu için yabancı bir din midir? sorusu sorulmuş, 
katılımcıların %57,9’u “hayır” yanıt verirken bu ifadeye katılanların oranı %27,5 
olmuştur. Yine “eğer yakın bir akrabanız Müslüman olmaya karar verir ise tepkiniz 
ne olurdu?” sorusuna katılımcıların % 54,9’u tarafsız kalacağını, % 27,5’i olumsuz 
bakacağını, % 4,4’lük bir kesim ise olumlu yaklaşacağını söylemiştir. Öğrencilere 
yöneltilen bir diğer ve oldukça da ilginç soru ise şu şekildedir; “Varsayalım ki baş-
kanlık seçimlerinde bir Müslüman aday var tepkiniz ne olurdu?”. Bu soruya katı-
lımcıların % 52,6’sı, adayın vaatlerine bakarım derken, % 40,1’lik bir kesimi bir 
Müslümanı Başkan olarak görmek istemediklerini belirtmiştir. “Sizce Rusya’da İs-
lam’a karşı tutum değişti mi?” sorusuna ise katılımcıların % 52,6 evet kötüye doğru 
değişmektedir yanıtını vermektedir. Sadece % 12,3’lük bir kısmı olumlu yönde de-
ğiştiğini söylemektedir. Öğrencilere yöneltilen önemli sorulardan biri de olumsuz 
İslam imajının oluşumuna kimlerin katkı sunduğu ile ilgilidir. Bu soruya yanıt veren 
katılımcıların % 34,3’ü, medya kuruluşları derken, % 19,3’ü kültürlerarası farklı-
lıklara işaret etmekteler. Katılımcıların %23,6’lık bir kesim ise siyasi oluşumların 
İslami terimlerini kullanmalarının olumsuz İslam “imajı” yarattığına işaret etmek-
tedir (Винникова 2020: 58-59.) Bu ve benzeri saha araştırmaları göstermektedir 
ki 70 yıllık bir ateizm geçmişi olan Rusya’da İslam ve Müslümanlara yönelik olum-
suz bakış açısı medyanın da çabalarıyla giderek artmaktadır. Özellikle de milliyetçi 
Ortodoks Ruslar arasında İslamofobi ve yabancı düşmanlığı her geçen gün daha da 
belirgin bir hal almaktadır. 

III. Milliyetçi Ortodoks Ruslar ve İslamofobi

İslamofobi kavramı, amaç ve işlev bakımından ırkçılığa benzer bir ideolojiyi 
bünyesinde barındıran son derece irrasyonel bir kavram olmasına rağmen, ne acı-
dır ki halen geniş bir çevre tarafından kullanılmaya devam etmektedir. R. Taras, 
İslamofobiyi, dini alanda somutlaşan ırkçılığın tezahürlerinden biri olarak tanımlar 
(Taras 2013: 420). Esasında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa devletlerinin 
izlediği neo-kolonyalist politikaları meşrulaştırmak maksadıyla üretilmiş ve te-
davüle sokulmuş bu kavram, Rusya Federasyonu’nda özellikle milliyetçi Ortodoks 
çevreler tarafından sıkça kullanılmaktadır. Rusya Federasyonu’nda İslamofobinin 
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belirginlik kazanmasının birden fazla nedeni vardır. Bunların başında 1990’lı yıl-
larda alevlenen ve uzun yılar devam eden Kuzey Kafkasya coğrafyasındaki çatış-
malar ve bunun sonucu Rus metropollerinde gerçekleştirilen terör saldırılar gel-
mektedir. Yapılan saha araştırmalarında İslam karşıtlığı yapan Rusların önemli bir 
kısmının kendilerini milliyetçi Ortodoks olarak tanımladıkları görülmektedir. Et-
nik Rusların yüzde 80’inden fazlasının kendilerini Ortodoks çizgisinde gördükleri 
dikkate alındığında Rusya’da İslamofobi’nin azımsanamayacak boyutlara ulaştığını 
söylemek mümkün olacaktır. Milliyetçi Ortodoks Ruslar, genel olarak İslam’ı Rus-
ya ve Ortodoksluğa düşman ve de tehdit olarak görmekteler. Lakin doğrudan bir 
çatışmaya mahal vermemek adına Müslümanları düşman olarak nitelendirmekten 
de kaçınmaktalar. Esasında sorunun Rusların etnik kimlik ile dini inanışı bir bütün 
olarak yorumlamalarından kaynaklandığını söylemek mümkündür. Şöyle ki Orto-
doks bir Rus’un anlayışına göre Rus olmak ile Ortodoks (Pravaslav) olmak arasında 
bir fark yoktur. Dolayısıyla bir Rus aynı zamanda Ortodoks’tur da. Bu minvalde ister 
Kafkasya isterse de Orta Asya’dan gelmiş olsun tüm etnik gruplara mensup kişileri 
Müslüman kimliği ile bütünleştirdiğinden, ortaya çıkan olumsuzlukları da İslam’a 

atfedebilmekteler (Verkhovsky 2004:135-137). Bu da milliyetçi Ortodoks Ruslar 
arasında “İslam” karşıtlığını daha da belirgin hale getirmektedir. Yine radikal olan 
Ortodoks milliyetçilerinin somutlaştırdıkları bir diğer eğilime göre, “Rusya krallığı” 
yalnızca Ortodoks inancına mensup olabilir. Diğer tüm inançlar ise yalnızca devle-
tin Ortodoks doğasına tacizde bulunmadıkları sürece tolere edilebilecektir. 

Milliyetçi Ortodoks Ruslar arasında İslamofobianın yükselmesine sebep olan en 
önemli faktörlerden bir diğeri de 2000’li yılların başından itibaren medyada gündem-
de tutulmaya çalışılan “artan Müslüman nüfus” meselesidir. Bu hususta kalem oynatan 
Rus yazar-çizerler her geçen yılın Rusya’daki Müslüman-Hristiyan denkleminin Müslü-
manlar lehine evirildiğini belirtmekteler. İstatistiki verilere bakıldığında 1926 yılında 
Rusya’da Hristiyanların Müslümanlara oranı 16’da 1 iken 1999 yılında bu oran 10’da 
1’e gerilemiştir (Малашенко  2007: 21). Bu da her geçen yıl Hristiyan nüfusun azal-
dığını, Müslümanların ise artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Nüfusun demografik 
olarak tek dinamik görünen kısmı, etnik olarak Rus olmayan, yani çoğunlukla Müslü-
man etnik gruplar ve daha küçük Budist ve Sibirya yerli topluluklarından oluşmaktadır. 
Pozitif nüfus artış oranlarına sahip yirmi bölgeden 19’u, etnik Rus vatandaşının daha 
az yaşadığı özerk bölgelerden müteşekkildir. Bu çerçevede Çeçenistan, % 2’nin üzerin-
de bir artışla ilk sırada gelirken, peşi sıra İnguşetya ve Dağıstan özerk Cumhuriyetleri 
gelmektedir. Nominal olarak Rusya’da yaşayan Müslüman halkların 1989 ile 2010 ara-
sında nüfus artışları % 25’leri görmüştür. Dolayısıyla Rusya’nın nüfusunu önümüzdeki 
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10 yıl içerisinde 130 milyon civarında tutabilmesinin yolu Kafkasya ve Orta Asya’dan 
ülkeye gelen insanlara Rus vatandaşlığı vermekten geçmektedir (Laruelle 2016). Bu da 
zaten her geçen gün artmakta olan Müslüman nüfusun daha da artmasına yol açacaktır.

Yine Rus toplumunu endişelendiren durumlardan bir diğeri ise Rusya’da yaşayan 
36 farklı etnik gruba ait Müslüman toplumda dini bilincin giderek artıyor olmasıdır. 
Şöyle ki 1999 yılında yani Komünizmin çöküşünden sadece 9 sene sonra gerçekleştiri-
len kamuoyu araştırmasına göre Tatar gençlerin % 70’inden fazlası kendilerini inançlı 
Müslüman olarak tanımlamıştır. Kuzey Kafkasya’da ise bu rakamlar daha da yüksek 
çıkmaktadır. Örneğin Dağıstan, İnguşetya ve Çeçenistan’da gençlerin tamamına yakını 
inançlı olduklarını belirtmiştir. Rusya Sosyal ve Politik Araştırmalar Enstitüsü Kuzey 
Kafkasya Merkezi’nin “Toplumun yaşamında dinin rolü ne olmalıdır?” sorusuna: Çe-
çenlerin % 60’ı, İnguşların % 41’i, Darginlerin % 30’u, Avarların % 27’si, Kumukların 
% 20’si, Karaçayların % 30’u ve Balkarların % 17’si “din, kamusal yaşamın tüm alan-
larını belirlemeli” yanıtını vermişlerdir (Малашенко 2007: 34). Yapılan bu ve benzer 
kamuoyu araştırmalarının akademik çalışmalarda sıkça yer alması ve aynı zamanda 
medyanın bu sonuçları çeşitli platformlarda kullanması, milliyetçi Ortodoks Rus toplu-
munda İslam Karşıtlığının belirgin hale gelmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Bu durum ise ırkçı Rus gençlere, ülkede bulunan Müslüman bireylere özellikle de 
Orta Asya ve Kafkasya kökenli Müslümanlara yönelik saldırgan tutumu sürdürmele-
rine zemin oluşturmaktadır. Her ne kadar Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar, her 
geçen yıl giderek azalma kaydediyorsa da halen önemli sayıda saldırıların yapıldığı gö-
rülmektedir. Örneğin resmi verilere göre 2008 yılı içerisinde aşırı milliyetçilerin (ırkçı) 
saldırısı sonucu 110 kişi hayatını kaybederken, 487 kişi ise yaralanmıştır. Aynı şekilde 
2009 verilerine göre bu türden saldırılarda 72 kişi hayatını kaybederken 359 kişi de 
yaralanmıştır. Tüm bu tahammülsüzlük ve ötekini dışlamaya yönelik uygulamalar, mil-
liyetçi Ortodoks Rus toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama duygusunun giderek azal-
dığını ortaya koymaktadır. Zira bu konuda yapılan araştırmalar da yukarıda yapılan 
tespiti doğrular niteliktedir. Örneğin, Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi’nin yaptığı 
bir araştırmaya göre, Rus halkının %53’lük bir kısmı, toplumun son yıllarda hoşgörü 
konusunda kötü bir görüntü çizdiğini belirtmektedir (Верховский 2010: 7).

Sonuç

10. yüzyılda Müslümanlarla karşılaşan ve 13. yüzyıldan itibaren ise Müslüman-
ların etkisi altında yaşayan Rus toplumunun Müslüman ve İslam algısının, öteki batılı 
devletlere göre daha bilindik olduğu söylenebilir. Ancak unutulmamalıdır ki Rusların 
İslam ve Müslümanlar ile ilgili tasavvurunun temelinde İslam’ı kötüleyen kilise babala-



Rusya Federasyonu’nda Yabancı Karşıtlığı ve İslamofobi

758

rının kaleme aldıkları eserlerin izleri yatmaktadır. Lakin ister Çarlık dönemi ister SSCB 
zamanında, birden fazla etnik ve dini topluluğun Rus Devleti sınırları içerisinde yaşa-
mış olması, birlikte yaşama kültürünü belirgin bir noktaya taşımıştır. Ancak son 40 yıl 
içerisinde Rusların hem (SSCB dönemi) Afganistan tecrübesi (yenilgisi) hem de 1990 
sonrası Çeçenistan savaşları, ülkede bir İslam ve Müslüman karşıtlığının hortlaması-
na zemin oluşturmuştur. Bu duruma 2001 yılında gerçekleştirilen 11 Eylül saldırısı ve 
mütemadiyen Afganistan ve Irak’ın işgali ve bu işgalleri meşrulaştırmak adına gerçek-
leştirilen algı operasyonları doğal olarak Rus toplumunda olumsuz bir İslam ve Müs-
lüman imajının pekişmesine yol açmıştır. Buna paralel olarak Rusya Federasyonunda 
1990’lı ve 2000’li yıllarda yaşanan ekonomik kriz, yolsuzluklar ve bunun neticesinde 
ortaya çıkan işsizlik, milliyetçi Ortodoks Rus gençlerinin yabancılara yönelik saldırgan 
tutum sergilemelerine zemin oluşturmaktadır. Dünya ve Rus medya kuruluşlarını şid-
det ile İslam ve Müslümanları yan yana getirme çabası ve bazı Müslüman görünümlü 
örgütlerin terör faaliyetlerinde bulunmaları ve bu olayların hem dünya hem de Rus 
medyası tarafından İslamofobi çerçevesinde işlenmesi Rus toplumunda İslam ve Müs-
lüman karşıtlığının yükselmesine olanak sunmaktadır. Yukarıda örneklerini verdiği-
miz kamuoyu araştırmaları da bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. 

Sonuç itibarıyla Rusya Federasyonu gibi öteden beri Müslüman halklarla bir arada 
yaşama kültürüne sahip bir toplum, bu kazanımlarını heba etmemelidir. Çağın hasta-
lıklı bir ideolojisi olan ırkçılığı körükleyen İslamofobik eylem ve söylemlerin önüne ge-
çilmesi için gereken tedbirler ivedilikle alınmalıdır. Bu çerçevede özellikle medya kuru-
luşlarının İslam karşıtı söylem ve eylemleri ön plana çıkartan tutumları engellenerek, 
hoşgörü ve bir arada yaşama kültürü ön plana çıkartılmalıdır.

Kaynakça
Laruelle, Marlene, “How Islam Will Change Russia”, September 13, 2016, https://jamestown.org/

program/marlene-laruelle-how-islam-will-change-russia/, (06.05.2021).

Saifuddin Ahmed and Jörg Matthes, “Media representation of Muslims and Islam from 2000 to 2015: 
A meta-analysis, the International Communication Gazette 2017”, Vol. 79 (3), 2016, p. 219-244. 

Selçuk Kırtepe ve Esra Öztunç, “İslamofobi Kavramı Yerine İslamodium Kavramı”, Tokat İlmiyat Der-
gisi, 8/1 (Haziran 2020), s. 170.

Taras, Raymond, (2013) “Islamophobia Never Stands Still; Race, Religion, and Culture”, Ethnic and 
Racial Studies 36 (3), p. 417-433.

Umar, Mohammed, “Islamophobia in the Media”, BA in Islamic Studies, Markfield Institute for Hig-
her Education, Markfield: the United Kingdom, 2018. https://www.researchgate.net/publica-
tion/329365444 (07.05.2021).



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

759

Verkhovsky, Alexander, “Who is the Enemy Now? Islamophobia and Antisemitism Among Russian 
Orthodox Nationalists Before and After September,” Patterns of Prejudice, Vol. 38, No. 2, 2004, 
p. 127-143.

Алексей Малашенко, “Ислам В России Каков Он Есть”, Ислам для России, М, 2007.

Верховский А.М, Ксенофобия Свабода Сообщества и Антиэкстремизм в России в 2009 г, 
Ежегодных докладов Информационно-аналитического Центра СОВА, Москва, март, 
2010.

И. И. Винникова, “Анализ Уровня Исламофобии Среди Студентов Санкт-Петербурга”, 
Модернизация Сферы Образования И Науки С Учетом Мировых Научно-Технологических 
Трендов Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической 
конференции г. Белгород, 13 июля 2020 г. с. 56-60.

Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993.

Ксенофобия в 2017 году, Левада-центр, 2017, https://www.levada.ru/2017/08/23/16486/ 
(15.04.2021).

Софья Рагозина, “Защищая “традиционный” ислам от “радикального”: дискурс исламофобии 
в российских СМИ”, Государство Религия Церковь, №2 (36), 2018. с. 272-298.



Avrupa’da İslamofobiyi Ölçmek: Bir İndeks Denemesi

760
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1. Giriş

İslam’a ve Müslümanlara yönelik artan düşmanlık günümüzün en büyük sorunla-
rının başında gelmektedir. Özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından, 21. yüzyılda dün-
yanın birçok bölgesinde Müslümanlar ayrımcılığa ve ötekileştirilmeye maruz kalmak-
tadır. Üstelik Müslümanlara karşı oluşturulan ön yargı ve nefret aynı zamanda İslam 
dinine dayandırılmak istenmekte ve İslam, Batı’da ve Hindistan gibi Asya ülkelerinde 
bu ülkelerin ihtiyaç duydukları sözde dış ya da iç tehdit olarak yerini almaktadır. 2010 
sonrası yaşanan “Mülteci Krizi” ve radikal terör örgütlerinin gerçekleştirdiği saldırılar 
gibi faktörler bilhassa aşırı sağ aktörler tarafından İslam’a mal edilmek istenmekte-
dir. Avrupa’da, Müslüman veya İslam karşıtı ajandalara sahip aşırı sağ partilerin (Hol-
landa’da Partij voor de Vrijheid [PVV], Avusturya’da Freiheitliche Partei Österreichs 
[FPÖ], Almanya’da Alternative für Deutschland [AfD]) güç kazanmasıyla birlikte bu 
tartışmalar da hız kazanmıştır. Ayrıca İslam karşıtlığı sadece siyasi partiler üzerinden 
değil aynı zamanda aşırı sağ gruplar ve hareketler üzerinden de inşa edilmektedir. İs-
lam’a ve Müslümanlara yönelik korkunun ve paranoyanın körüklenmesi, İslamofobi-
nin oluşmasına da etki etmektedir. Kültürel milliyetçiliğin ön plana çıktığı yeni aşırı 
sağ hareketler, bilhassa anti-semitizmden arınarak kendisini geleneksel aşırı sağdan 
ayırmaktadır. Buna karşın söylemlerinin merkezine Batı kültürünün ‘üstün’ ve İslam’ın 
‘bayağı’ olduğunu ortaya koyarak ve bu bağlamda İslam’a savaş açarak kimliklerine 
meşruiyet kazandırmak istemektedirler (Bjorgo, 2019). Siyasilerin söylemleri, İslam 
karşıtı gösteriler, geleneksel medya ve sosyal medya aracılığıyla İslam’a ve Müslüman-
lara karşı oluşturulan algı ve benzer gelişmeler sonucunda İslamofobi tüm dünyada 
artışa geçmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, akademi ve STK’lar bu soruna daha fazla eğil-

1 Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi, fikrettopal@sakarya.edu.tr, 
2 Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi
3 Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi
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mekte ve İslamofobi üzerine yürütülen çalışmaların nicelikleri ve nitelikleri her geçen 
gün artmaktadır. 

Literatürdeki temel problemlerin başında ise İslamofobinin konumlandırılması 
gelmektedir. İslamofobi üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde bu çalışmaların bü-
yük bir kısmının ampirik çalışmalar, medya temsillerinin analizi ve sosyo-psikolojik 
yaklaşımlar (Sayyid, 2014, s. 11) ve tekil ülke örnekleri (Helbling, 2012, s. 15) üzeri-
ne olduğu görülmektedir. İslamofobi kavramı hem akademide hem medyada genel bir 
terim olarak kullanılmakta ama hangi tutum ve/veya davranışların İslamofobik ola-
rak gösterilebileceği ya da derecelendirileceği üzerine ortak bir kanı bulunmamakta-
dır. İslamofobi çalışmaları genellikle tutumsal boyutu merkeze alarak çalışılmaktadır. 
Müslümanlara yönelik tutumlar bir toplumdaki bireylerin Müslümanlara yönelik ne-
gatif veya pozitif bakış açılarına yoğunlaşmaktadır (Wilkins-Lafflame 2018; Bleich ve 
Maxwell 2012; Strabac ve Valenta, 2012).  

Bu çalışma İslamofobinin sadece tutumsal boyuta indirgemeyeceğini ve çeşitli bi-
leşenleri olan çok boyutlu bir kavram olduğunu iddia etmektedir. Bu minvalde camile-
re gerçekleştirilen saldırılardan, Vandalizm ve başörtülü kadınlara yönelik psikolojik 
ve fiziksel tacizlere; siyasilerin ve toplumsal aktörlerin İslamofobik söylemlerinden, 
gazete ve haber kanallarının İslam karşıtı ifadeler ve görseller barındıran haber içe-
riklerine ve Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarına kadar bütün bu 
eylemler İslamofobik saldırılar olarak değerlendirilmektedir. Ancak yürütülen araştır-
malar genellikle dar bir çerçeveyi kapsamakta veya kamuoyunda sıkça tartışılmakta 
olan bir boyuta evirildiği zaman yani ‘popülerleştiğinde’ artmakta ve sonrasında hızlı-
ca sönümlenmektedir. Oysaki şahit olunan İslamofobinin gerçek boyutunun tam anla-
mıyla açığa çıkması için ortaya bir ölçme ve değerlendirme mekanizmasının konulması 
sorunu akademik olarak ortaya koyabilmek için elzem gözükmektedir. Böylece ince-
leme konusu olan ülkelerde İslamofobinin hangi boyutlarıyla yaşandığı daha açık bir 
şekilde ortaya koyulabilir. 

Bu çalışmada farklı boyutlarıyla birlikte ele alınan İslamofobi kavramına ilişkin 
çeşitli veriler bir araya getirilerek bir İslamofobi indeksi oluşturulmuştur. İndeksler 
günümüzde sosyal bilimlerde birçok alanda kullanılmakta, bu bağlamda çeşitli indeks-
ler üretilmektedir. Bu indekslerin temel özelliği ise farklı verileri bir araya getirerek 
önceden belirlenen kıstaslara göre bir sıralama yapmaktır. Bazı indeksler bu verileri 
belli istatistikler ve anketlerden temin etmekte bazısıysa uzman görüşüne başvurmak-
tadır. Bu çalışmadaki amaç da uluslararası indeksler gibi veri akışının sağlandığı ve 
göstergelerin basitleştirildiği bir İslamofobi indeksi geliştirerek bütünsel bir perspek-
tif sunmaktır.
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2. Teorik Çerçeve: İslamofobii Kavramı

İslamofobi terimi bu alanda en sık atıf alan çalışmalardan biri olan Runnymede 
Trust (1997, s.  4) raporuna göre İslam dinine karşı aslı olmayan bir düşmanlık olarak 
tanımlanmaktadır. Bu düşmanlığın Müslümanlara karşı ayrımcılık veya sosyal/politik 
alandan dışlanma gibi pratik sonuçları da olmaktadır. Bu raporun üzerinden 20 yıl geç-
tikten sonra yayımlanan bir diğer raporda ise (Runnymede, 2017, s. 7)  ilk tanımın 
yanında İslamofobi, ırkçılığın bir türü olarak Müslüman karşıtı ırkçılık şeklinde tanım-
lanmıştır. Biyoloji odaklı, genellikle ten rengini merkeze alan klasik ırkçılık çalışma-
larının yerini kültüre odaklanan modern ırkçılık çalışmalarına bırakmasıyla ırkçılığın 
kapsamı da değişmiştir. Bu perspektiften hareketle rapor İslamofobiyi de ırkçılığın bir 
türü olarak görmekte ve daha geniş bir perspektiften Müslümanlara karşı kamusal ha-
yatın herhangi bir alanında (sosyal, politik, ekonomik, kültürel vd.) temel hak ve öz-
gürlüklerinin kullanılmasını, uygulanmasını veya onlardan faydalanılmasını bozmaya 
veya geçersiz kılmaya yönelik amaç ve etkileri olan ayrımcı, dışlayıcı ya da kısıtlayıcı 
faaliyetler şeklinde tanımlamaktadır.

İslamofobi kavramının çerçevesi çizilirken onu sadece dini bir boyuta da sıkıştır-
mamak gerekmektedir. Hatta bu konuda İslam dini ile Müslümanlar arasında ayrım 
yapan yazarlar da bulunmaktadır. Örneğin Kaya (2015, s. 452) bir dine karşı olan ön 
yargının (yani İslam dinine karşı olan ön yargının), dini arka planından dolayı bireylere 
karşı olumsuz ön yargıdan farklı olduğunu düşünmektedir. Bu yüzden İslamofobiyi, 
Müslüman bireylere karşı dini arka planından dolayı olumsuz ön yargılar olarak ta-
nımlamaktadır. Böylece kavramın seküler Müslümanların kültürel pratiklerinden do-
layı karşılaştıkları ön yargıları da kapsadığını belirtir. Yani kavramın kültürel boyutunu 
merkeze alarak Müslüman veya Müslüman olduğu düşünülen bireylere yönelik ön yar-
gıları İslamofobik olarak tanımlamaktadır. Her ne kadar bu tanım Müslümanlara karşı 
ön yargının İslam dinine yönelik ön yargıların da bir neticesi olduğunu dışarıda bıraksa 
da kültürel boyuta vurgu yapması açısından önemlidir. Çünkü kültür, İslamofobi ça-
lışmalarının önemli bir boyutudur. Nitekim Batı’da İslamofobi kavramına yönelik ça-
lışmalarda Batılı toplumların önemli bir kesiminin Müslümanları kültürel değerlerine 
karşı bir tehdit olarak algıladığı görülmektedir (Çiftçi, 2012). Bu bağlamda İslamofobik 
anlatıların merkezinde Müslümanların demokrasi ve Avrupa kültürel değerleri karşı-
sında bir tehdit olarak görülmesi, bunun yanında aşırıcı bir yaşam pratiği ve güvenlik 
tehdidi olduğu fikri yer almaktadır (Merali, 2017). Schiffer ve Wagner (2011, s. 79) de 
İslamofobiyi tıpkı antisemitizm gibi bir ırkçılık türü olarak tanımlarken, “kültürel ırk-
çılık” kavramını kullanmaktadır. 
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İslamofobi, İslam’ın ve Müslümanların (grup veya bireysel) ön yargı ve basmaka-
lıp düşüncelere dayanılarak kabul edilmemesi olarak da tanımlanmaktadır. Ayrımcılık 
ve şiddet gibi fiziksel eylem gerektiren bir şekilde görülebileceği gibi aynı zamanda 
duygusal, bilişsel ve yargılayıcı bir şekilde de görülebilecek olan (Stolz, 2005, s. 548) 
İslamofobinin işte bu duygusal boyutu büyük oranda kültürel değerler ve korkular 
üzerinden şekillenmektedir. İslamofobi duygusal olarak genellikle korku ve bu duygu 
ile ilintili (endişe, rahatsızlık, tedirginlik vb.) kavramlar veya terörizm ve şiddet gibi 
kavramlar üzerinden okunmaktadır (Lee, Gibbons, Thompson ve Timani,  2009, s. 94). 
Kavramın bilişsel bir boyutu da bulunmaktadır. Büyük oranda medya ve politikacıla-
rın gündemde tuttuğu korkular ve kültürel ırkçılık tanımına uyan söylemler tarafından 
beslenen İslamofobi çok farklı boyutları ile ele alınması gereken bir kavram olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda İslam’ın “tehlikeli bir din” olduğuna dair inanç biliş-
sel bir inançtır (Lee ve diğerleri, 2009, s. 94). Müslümanları terörist olarak kodlayan 
yazılı ve görsel medya dili bu bilişsel inancın önemli besleyicileri arasında yer almak-
tadır. Kültürel boyut İslam’a karşı ön yargıların veya bilişsel inancın beslendiği alan ve 
aynı zamanda İslamofobinin en önemli açıklayıcısıdır. İslam dinine ve Müslümanlara 
yönelik tutum büyük oranda burada belirlenmektedir.

Tüm bunlar bize İslamofobi kavramının sadece dini bir ayrımcı eyleme indirgen-
memesi gerektiğini de göstermektedir. İslamofobi ırk, dil, cinsiyet ve etnik birçok ay-
rımcılığı beraberinde getirmektedir. Bununla beraber ırkçılık, cinsiyetçilik veya yaban-
cı düşmanlığı gibi birçok sebep de İslamofobiyi doğurabilmektedir (Trispiotis, 2019, s. 
10). Örneğin başörtülü bir kadına yönelik saldırı, hem cinsiyetçi hem de İslamofobik 
bir saldırıyı kapsayabilirken Müslüman bir Asyalıya yönelik saldırı hem ırkçılığı hem 
de İslamofobiyi kapsamaktadır. Bu durum İslamofobik bir saldırıyı ayırt etmenin ve 
tanımlamanın ne derece karmaşık ve zor bir şey olduğunu göstermektedir. 

3. İslamofobinin Farklı Boyutları

“Batı’da veya Dünya’da İslamofobi artıyor” denildiğinde çoğu zaman ya gündeme 
gelen saldırıların artışından (cami saldırısı, başörtülü birine yönelik davranış) ya dev-
letlerin inanç özgürlüklerini kısıtlayıcı yasaklarından (İsviçre minare yasağı, Fransa 
burka yasağı vd.) ya da çeşitli kurum ve kuruluşlarca yapılan anketlerde ortaya çıkan 
Müslümanlara yönelik negatif duygulardan bahsedilmektedir. Ancak İslamofobi bunla-
rın bütününü kapsamaktadır. Bu algı aslında kavramın birden çok boyutunun olmasıyla 
ilişkilidir. İslamofobi, yani İslam’dan duyulan korku, genellikle davranışsal ve tutumsal 
boyutlarıyla tanımlanmaktadır. Davranışsal boyut doğrudan onunla karşılaşan tarafın-
dan gözlemlenebilirken tutumsal boyut doğrudan gözlemlenememektedir. Davranış 
tutumun bir sonucu veya tutum davranışın belirleyicisi olabilir (Dekker ve Noll, 2009, 
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s. 2). Tutumsal boyut, bilişsel inancın bir çıktısıdır. Tüm Müslümanların terörist ya da 
potansiyel terörist olduğuna inanan bir zihin Müslümanlarla bir arada yaşamak iste-
meyecektir. Hatta daha ileri giderek zamanla bu zihinsel pozisyonunu Müslümanlara 
karşı aksiyona dökebilecektir. Dolayısıyla tüm bunlar bir şekilde beraber ele alınması 
gereken boyutlardır. 

Peki, Müslümanlar bu boyutlara nasıl ve ne şekilde maruz kalmaktadır? Müslü-
manlara ve İslam’a karşı negatif davranış biçimleri “düşmanlık, şiddet, reddetme, dış-
lama ve ayrımcılık” (Dekker ve Noll, 2009, s. 2) şeklinde görülebilir. Runnymede Raporu 
da (1997, s. 11) İslamofobinin “dışlama, ayrımcılık, ön yargı ve şiddet” olmak üzere 
dört farklı yönü olduğunu göstermektedir. Bunların büyük kısmı gözlemlenebilir olgu-
lar olarak çeşitli devlet mekanizmaları veya sivil kurum ve kuruluşlarca takip edilmek-
te ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır.ii

Tablo 1. İslamofobinin Boyutları

İS
LA

M
O

FO
Bİ

TUTUM DAVRANIŞ YAPISAL TOPLUMSAL SÖYLEMSEL

Algılar 

(Müslümanlara 
veya İslam dini-

ne yönelik)

Şiddet 

(Fiziksel saldırı, 
hakaret ve nef-

ret söylemi)

Devlet ve Aşırı 
Sağ Partiler

Aşırı Sağ Hare-
ketler

Medya

İslamofobinin farklı boyutlarının muhatabı her zaman Müslümanlar veya Müslü-
man olduğu zannedilenler olmaktadır. Bu çalışmada Tablo 1’de de görüleceği üzere 
farklı boyutlarda değerlendirilen İslamofobinin tutum boyutunu genellikle Müslüman-
lara ve İslam dinine yönelik negatif algılar şekillendirmektedir. Ön yargıları anlamanın 
bir aracı olarak kullanılabilecek tutum çalışmaları bireylerin bilişsel olarak bir arada 
yaşama isteğini göstermektedir. Dolayısıyla bireylerin Müslümanlarla zihinsel düzlem-
de kurduğu ilişkiyi anlamanın en önemli araçlarından birini tutum çalışmaları oluştur-
maktadır.

Davranış kategorisi fiziksel saldırı, hakaret ve nefret söylemi gibi farklı davranış 
tiplerinden oluşmaktadır. İslamofobi olarak nitelenen boyutların en görünür kısımla-
rından birini oluşturmaktadır. Kamusal alanda Müslümanlara yönelik bu farklı davra-
nış türleri bilişsel inancın pratik bir çıktısı olarak da okunabilir. Dolayısıyla bu boyut 
İslamofobi indeksinde önemli bir yer tutmaktadır.

Farklı boyutların aktörlerinin bir kısmı kendi varlığını İslamofobik söylemler veya 
davranışlar üzerinden meşrulaştırdığı için kendisi veya kendisi gibi grupların varlığı 
doğrudan bir değişken olarak ele alınmalıdır. Yapısal boyut içerisinde değerlendirile-
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cek olan devletlerin aldığı kararlar İslamofobik çıktıları üreten ana aktör konumun-
dadır. Ancak bu çıktılar yapılan değerlendirmelerde yukarıda bahsedilen tutumsal ve 
davranışsal boyut içerisinde yer bulamamaktadır. Örneğin başörtüsü yasağı İslamo-
fobik bir karardır ve Müslüman kadınları kamusal alandan dışlayarak ayrımcılık ya-
ratmaktadır. Ancak çeşitli kurumlarca açıklanan İslamofobik davranışsal verilerin içe-
risinde somut, doğrudan ve o anda etkilenen bir mağdur yaratmadığı için bu yasak 
kararı veri olarak değerlendirilmemektedir. Yani devletlerin İslamofobik kararları fiili 
bir mağdur yarattığı için yapısal İslamofobi aktörü olarak değerlendirilmelidir. Aşırı 
sağ partiler ve grupların günbegün söylemleri ve tespit edilemeyen eylemleri de onları 
ayrı bir şekilde ele almayı gerektirmektedir. Günümüz aşırı sağ parti ve gruplarının te-
mel karakteristik özelliklerinden birinin İslamofobi olduğunu düşünüldüğünde (Hafez, 
2014) aşırı sağ partilerin bir İslamofobi indeksi için kendi başına dahi ne kadar büyük 
bir anlam ifade ettiği söylenebilir. Norbert Hofer ve Geert Wilders gibi aşırı sağcı siyasi-
ler, ‘Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’ (European Commission aga-
inst Racism and Intolerance, [ECRI]) gibi kurumların uyarılarına rağmen söylemlerini 
sertleştirmekte ve Müslümanları açık hedef haline getirmek istemektedirler. Nitekim 
Dunn’un çalışması da (2021) mülteci karşıtı söylemlerin ve politikaların sahibi olan 
aşırı sağ partiler ile İslamofobi arasında bağlantı olduğunu göstermektedir. Ancak aşırı 
sağ partilerin durumu da yapısal boyuta işaret ettiğinden bu boyut içerisinde değer-
lendirilmektedir.

İslamofobik karakteristiği neredeyse su götürmez olan aşırı sağ partilere ek ola-
rak “PEGİDA” (Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar), “EDL” (English 
Defence League) ve “Identitäre Bewegung” (Kimlikçiler Hareketi) gibi toplumsal alanı 
domine etmeye çalışan grupların varlığı İslamofobiyi ölçmek için ayrıca ele alınmalıdır. 
Bu noktada bu aşırı sağ gruplara yönelik ilgi İslamofobinin toplumsal boyutunu gös-
termesi açısından önem arz etmektedir. Çünkü aşırı sağ hareketler bir yandan Avrupa 
“apolitik” seçmenini mobilize ederken diğer yandan da aşırı sağ partilere üye ve seç-
men kazandırılan bir katalizör işlevi yerine getirmektedir. Ayrıca aşırı sağ hareketlerin 
artan kitlesi ve oy potansiyeli de oy kaybetmemek adına merkez partilerin belli başlı 
ırkçı ve İslamofobik söylemleri üstlenmek durumunda bırakmakta, yeni siyasi merkez 
giderek aşırı sağa kaymaktadır.

Medyanın İslamofobik içerikleri nefret söylemi içerisinde özel çalışmalar dışında 
raporlanmadığı için farklı bir boyut olarak ele alınmaktadır. Bu noktada medya boyutu-
na ayrı bir parantez açılmalıdır. Batı’da medyanın İslam dinini ve Müslümanları temsi-
line ve çizdiği kötü imaja ilişkin çalışmalar Edward Said’in meşhur çalışması Medya’da 
İslam: Gazeteciler ve Uzmanlar Dünyaya Bakışımızı Nasıl Belirliyor’dan (1981) bu yana 
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giderek artmaktadır. Batı’da medya, İslam dinini veya Müslümanları kötü, zalim, cin-
siyetçi, terörist gibi birçok kavram etrafında resmetmektedir. Özellikle artan terörist 
saldırılar sonrasında daha sıklaşan bu temsil türleri Müslümanları doğrudan veya do-
laylı bir tehdit unsuru haline getirmektedir (Ahmed ve Matthes, 2017, s. 231). Bu tarz 
kötü temsillerin özellikle sinema ve televizyon dünyasında çok fazla olduğu da görül-
mektedir. Amerika’daki Homeland dizisinin Orta Doğu ülkelerini resmedişi ve İslam ve 
Müslümanlar hakkındaki basmakalıp düşüncelere dayalı temsil anlayışı İslamofobiyi 
besleyen medya temsillerine örnek olarak gösterilebilir. Ya da İspanya’da (Ali, 2020, s. 
14) devlet televizyonu, TV’nin en çok izlendiği saatte gösterilen bir belgeselde İslam di-
nini Devlet’ül Irak ve’ş Şam (DEAŞ) üzerinden sürekli terörizm ile ilintilendirilebilmek-
te, “Recm” gibi uygulamalar üzerinden İslam dinini anlatmaktadır. Şüphesiz bu temsil 
ile çizilen imaj ve anlatı biçimleri İslamofobik davranışları besleyen bir zihni ortaya 
çıkarmaktadır. Gündelik hayatta her zaman karşınıza çıkan bu imajlar, medyada bazen 
kasıtlı bazen de bilinçsiz bir şekilde üretilmektedir. Yine İspanya’da yalan haberler ve 
bilgiler üzerine yapılan bir çalışmada 2017-2020 yılları arasında dini azınlıklar ile ilgili 
141 yalan haber tespit edilirken bunun 100 tanesinin İslam ve Müslümanlar ile ilgili 
olduğu görülmektedir (Ali, 2020, s. 14). Bu tür yalan haberler sosyal medya gibi kont-
rolü zor bir ortamda artık daha sık karşımıza çıkmaktadır. Her gün doğruluğu kanıtlan-
mayan veya uydurulan onlarca yanlış İslamofobik bilgi ve haber dolaşıma girmektedir. 

Kısacası İslamofobi, Müslümanlarla yaşamak istemeyen bir vatandaştan, fiziksel 
saldırıda bulunan aşırı sağ gruplara, onları besleyen politik sistemden ve siyasi parti-
lerden medyaya kadar kamusal alanda gözlemlenebilecek aktörler olarak çeşitlendiği 
için boyutları da farklılık göstermektedir. Örneğin, Müslümanlara yönelik nefret suçları 
sadece sözlü ya da fiziksel saldırıya uğrayan mağduru hedeflememekte aynı zamanda 
mağdurun temsil ettiği topluluğa da mesaj verme amacı taşımaktadır. Müslümanların 
veya Müslüman olduğu addedilen kişilerin, kimliklerini saklama gereği göstermeden 
yaşamaları da bu saldırıların hedefi olmalarına kolaylık sağlamaktadır. Ayrımcılık, şid-
det ve dışlama gibi sosyal alanda karşılaşılan birçok fiziksel davranış çeşitli kurum ve 
kuruluşlarca raporlanmaktadır. Ancak devletlerin İslam dinine ve Müslümanlara yö-
nelik kısıtlamalar, aşırı sağ partilerin üzerinde baskı kurmaya başladığı siyasal alan, 
aşırı sağ toplumsal hareketler veya medyadaki İslamofobik söylem gibi farklı İslamo-
fobik boyutlar genellikle bağımsız bir boyut olarak ele alınmamaktadır. Bu alanlar da 
kamuoyunda haber niteliğindeki çalışmaların ötesine geçilememektedir. Bu sebeple 
kapsamlı bir indeks oluşturabilmek için İslamofobik bir eylemin, yukarıda sayılan tüm 
bu farklı boyutlarını yakalamak ülkelerin farklı düzeylerde İslamofobik olduğunu gös-
termesi açısından önemlidir. 
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4. Metodoloji: İslamofobiyi Ölçmek

İslamofobi çalışmaları literatüründe farklı ölçek çalışmaları yer almaktadır. Bu 
noktada yapılan çalışmalar genellikle kendi ölçeklerini oluşturan yazarlarca ortaya ko-
nulmaktadır. Lee vd. (2009) tarafından ortaya konulan “İslamofobi Ölçeği” bireylerin 
İslam’a ve Müslümanlara yönelik korku temelli tutumlarını ölçen psikometrik bir öl-
çektir. Dolayısıyla korku duygusunu merkeze alarak İslamofobi kavramının psikolojik 
temellerini anlamaya çalışmaktadır. Ernst ve Borstein (2012) tarafından geliştirilen 
“Müslüman Karşıtı Ön yargı Ölçeği” (Anti-Muslim Prejudice Scale) Müslümanlara ve 
İslam’a karşı çeşitli negatif tutumları ölçmeyi amaçlayan anket sorularından oluşmak-
tadır. Imhoff ve Recker (2012) İslam’a karşı ön yargılı (İslami ön yargı, Islamoprejudi-
ce) fikirler ile seküler temelli eleştiriler arasındaki farkı ortaya koymak için Runnyme-
de Trust’ın İslamofobi kavramını merkeze alarak “İslami ön yargı ve İslam’ın Seküler 
Eleştirisi Ölçeğini” (Scale for Islamoprejudice and Secular Criticism of Islam) oluştur-
muşlardır. İslam’a karşı kapalı fikirler olarak adlandırılan ön yargıları merkeze alarak 
oluşturulan bu ankette İslamofobik ön yargı ile İslam’ın seküler eleştirisi arasındaki 
farklılıklar ortaya konulmaktadır.

Amerika’da yaşayan Müslümanlara yönelik çeşitli çalışmalar yapan ve 2002 yılın-
dan bu yana faaliyet gösteren Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü (Institute for Social 
Policy and Understanding, ISPU) beş yıldır her yıl olmak üzere “American Muslim Poll” 
araştırması yapmaktadır. Bu araştırma sonucunda en yaygın beş basmakalıp düşünce 
üzerinden her yıl bir İslamofobi indeksi yayınlanmaktadır. Bu temel ön yargılara katıl-
ma düzeyleri ölçülerek bir sonuç ortaya konulmaktadır. Beş temel basmakalıp düşünce 
içerisinde şunlar bulunmaktadır; 

1- ABD’de yaşayan Müslümanların çoğu diğerlerine göre şiddete daha meyillidir.

2- ABD’de yaşayan Müslümanların çoğu kadınlara karşı ayrımcıdır.

3- ABD’de yaşayan Müslümanların çoğu ABD’ye düşmandır.

4- ABD’de yaşayan Müslümanların çoğu diğer insanlara göre daha az medenidir.

5- ABD’de yaşayan Müslümanların çoğu diğer Müslümanlar tarafından gerçekleş-
tirilen şiddet eylemlerinden kısmen sorumludur (ISPU, 2020).

Ernst ve Bolstein (2012) çalışmasında örneklem olarak ilk grupta 47 öğrenci ikinci 
grupta ise 62 öğrenci kullanarak, 10 tanesi Müslüman Karşıtı ve 10 tanesi Müslüman 
Yanlısı 20 maddeden oluşan “Müslüman Karşıtı Ön yargı Ölçeği” geliştirmişlerdir. Stra-
bac ve Valenta (2012) Norveç’te Müslümanlara karşı tutumu araştırdıkları çalışmala-
rında yine 1.000 kişiden oluşan bir örneklem kullanırken bu örneklemi rastgele iki 
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alt gruba ayırarak bu iki gruba farklı soru grupları sorarak gerçekleştirdikleri anket 
çalışmalarına göre Müslümanlara yönelik tutumun genel olarak göçmenlere yönelik 
tutuma nazaran daha olumsuz olduğu vd.  hipotezlerini test etmişlerdir. 

Görüldüğü üzere bu alanda yapılan araştırmalar genellikle İslam’a ve Müslümanla-
ra karşı ön yargılı tutumları ölçmeye yönelik çalışmalardır. Ancak yukarıda da görüldü-
ğü üzere İslamofobi kavramının sadece bir boyutunu oluşturan ön yargı (tutum) üze-
rinden yapılan çalışmalar sosyolojik ve politik olarak yükselen İslamofobiyi anlamak 
açısından yetersizdir. Sosyal bilimler alanında başkaca indeksler de kullanılmaktadır. 
Bu bağlamda demokrasi indeksiiii, barış indeksiiv, mutluluk indeksiv gibi çeşitli indeks-
lerin varlığı görülmektedir. Mezkûr indekslerde de görüleceği üzere bu çalışmalar fark-
lı verileri bir araya getirerek bir sıralama yapmaktadır. Peki, ama yukarıda bahsedildiği 
anlamıyla karmaşık boyutları olan İslamofobinin sağlıklı bir ölçümü nasıl yapılmalıdır? 
Tıpkı sayılan bu indeksler gibi veri akışının sağlandığı ve göstergelerin basitleştirildiği 
bir İslamofobi indeksi geliştirmek inceleme konusu olan ülkelerin İslamofobi düzeyini 
göstermek açısından önem arz etmektedir. Ayrıca İslamofobi kavramının sadece bir 
boyutunu oluşturan ön yargı (tutum) üzerinden inceleyen ölçeklere nazaran yukarı-
da gösterilen beş boyutu da yakalamaya çalışan daha kapsamlı bir İslamofobi indeks 
çalışması geliştirmek daha tutarlı sonuçlar üretecektir. Bu sayede İslamofobi meselesi 
birden çok boyutuyla değerlendirilebilecektir.

Bu çalışmadaki temel tez, İslamofobinin sadece tutumsal boyuta indirgenemeye-
ceği, hem tutum hem de çeşitli davranışları kapsayan yapısal, toplumsal ve söylemsel 
boyutları ihtiva eden çok boyutlu bir kavram olduğudur. Bu bağlamda İslamofobiyi “İs-
lam dinine ve Müslümanlara yönelik negatif tutum ve davranışlar bütünü” şeklinde 
şemsiye bir kavram olarak ele almaktayız. Bu tutum ve davranışlar bütününü beş bo-
yut oluşturmaktadır. Her bir boyut çalışmamızda aynı oransal ağırlığa yani %20’lik bir 
dilime karşılık gelmektedir. Bu ağırlıklar neticesinde indekste incelenen ülkelerin mev-
cut verileri ele alınarak oransal bir sıralanmaya gidilip nihai indekse ulaşılmaktadır. 

Bu indeks denemesi, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke ve İngiltere’de 2020 yılı için 
İslamofobinin durumunu dört ayrı kategoride (Çok Yüksek, Yüksek, Orta, Düşük) ölç-
meyi amaçlamaktadır. Geliştirilen indeks çalışması, incelenen ülkelerde İslamofobinin 
olup olmadığını değil ilgili ülkeler arasındaki düzey farklılıklarını göstermeyi amaçla-
maktadır. Her bir boyuta ilişkin olarak kullanılan veri setleri aşağıda yer almaktadır.

Davranış ve eylemlerden çok zihinsel ve algısal boyutun ele alındığı tutumsal bo-
yut yukarıdaki literatürde de görüleceği üzere çeşitli sorular üzerinden ölçülmektedir. 
Bu kapsamda tutumsal boyuta ilişkin veriler bu alanda çeşitli araştırmalar yürüten 
“Pew Araştırma Merkezi (Pew Research Center)” ve “AB Temel Haklar Ajansı (The EU 
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Agency for Fundamental Rights)” gibi çeşitli kurumlarca uygulanan anket sonuçlarıvi 
içerisinden alınmıştır. Bu alanda kullanılan sorular şunlardır;

– İslam’ın, ülkenizin kültür ve değerleriyle uyumu nasıldır?

– Sizce İslam şiddeti teşvik eder mi?

– Müslüman kişilerle bir arada çalışmak ister misiniz? 

– Çocuklarının Müslüman bir kişiyle birlikte olması hakkındaki görüşleri

Fiziksel saldırı, hakaret ve nefret söylemi gibi farklı “şiddet” türlerini bir araya geti-
ren toplam saldırı sayıları ilgili ülkelerin kamu kurumlarınca (Almanya İç işleri Bakan-
lığı, Gov.uk vb.) veya çeşitli sivil kuruluşlarca (Dokustelle, French Council of the Muslim 
Faith [CFCM]) hazırlanan raporlardan alınmıştırvii. Ancak fiziksel saldırı verilerine her 
bir AB üyesi ülke için ulaşma imkânı bulunmamaktadır. Bazı ülkelerde saldırı verileri 
sadece ihbar edilen vakalar üzerinden oluşturulurken, bazı ülkelerde nefret söylemi 
gibi suçlar fiziki saldırı suçlarından farklı olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda 
bazı ülkeler bu verileri kamuoyu ile paylaşmazken bazı ülkelerde ise sadece sivil kuru-
luşların hazırladığı raporlara ulaşılabilmektedir. Verilerine ulaşılamayan veya sağlıklı 
veri bulunmayan ülkeler için davranış boyutu indekse dâhil edilmeyip diğer boyutların 
ağırlıklı ortalaması arttırılmış, böylece dört boyut üzerinden bir sonuca ulaşılmıştır.   

Yapısal İslamofobik boyut, devletlerin ve onların karar mekanizmalarının ve siya-
sal partilerin İslam’ı ve dolayısıyla Müslümanlığı kamusal alanın dışına itmeye çalışan 
kararlarını içeren boyuttur. Bu boyutu yakalamak için GRI (Government Restrictions 
Index) indeksi kullanılmıştır. GRI, Pew Araştırma Merkezi tarafından 2007 yılından 
itibaren takip edilen “Hükümetlerin Din Üzerindeki Kısıtlamalarını” inceleyen bir in-
dekstir. İndeks her ülkenin yıllara göre hükümetlerinin din üzerindeki kısıtlamalarını 
çok yüksek, yüksek, ortalama ve düşük arasında sıralamaktadır. Başörtüsü yasağı gibi 
sadece İslam’ı ilgilendiren bir bağlamdan çok tüm dini konular üzerine yoğunlaşmak-
tadır. Ancak Avrupa’da dini kısıtlamaların büyük kısmı İslam’a ve Müslümanlara yöne-
lik olduğundan bu boyuta ilişkin verilerin buradan temin edilmesi indeksin yapısıyla 
uyumludur. Yapısal İslamofobinin aşırı sağ boyutunu yakalamak içinse aşırı sağ parti-
lerin oy oranları merkeze alınmıştır. Aşırı sağ partilerin sistem içerisindeki etkinliğini 
ölçmenin en önemli araçlarından biri oy oranlarıdır. AB ülkelerinde gerçekleşen son 
genel seçimlerde aşırı sağ olarak nitelendirilen (Örneğin: Fransa’da National Front, 
Hollanda’da PVV, Avusturya’da FPÖ, Almanya’da AfD) siyasi partilerin almış oldukları 
oy oranları yüzdesel olarak bu boyut içerisinde değerlendirilmektedir. Aşırı sağ par-
tilerin varlığı toplumsal alanı dinamitlediği için ayrı bir değişken olarak ele alınırken 
iktidara geldikçe veya parlamentodaki sayıları arttıkça etki derecesi de değiştiği için 
kendi içerisinde de farklılıkları olmaktadır. Ayrıca bu siyasi partilerin ve politikacıların 
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söylemlerinin halk nezdinde karşılık bulduğunu düşünerek diğer ana akım partiler ta-
rafından da sahiplenilmesi tehlikesi bulunmaktadır.

Toplumsal boyuta ilişkinse aşırı sağ toplumsal hareketleri her ülkede isim olarak 
bulmak mümkün olsa da üye sayıları, etkinlikleri ve diğer bilgileri hususunda şeffaflık 
söz konusu değildir. Ayrıca bu tarz oluşumlara şahsen üye olmasa da dışarıdan sempati 
duyanlar da önemli bir kesimi oluşturmaktadır. Bu noktada bu değişkeni daha şeffaf 
ve kullanılabilir bir hale getirmek için toplumsal alanda aşırı değerlerin hâkimiyeti-
ni ölçen ve Avrupa Toplumsal Değerler (European Social Survey) araştırmasının bazı 
sorularını kullanarak oluşturulmuş Demand For Right-Wing Extremism (DEREX) adlı 
indeks kullanmıştır. Aşırı sağ değerlerin toplumsal alandaki hâkimiyeti toplumsal ha-
reketlere yönelik muhtemel eğilimi de göstermesi açısından toplumsal boyut değişke-
nini yakalayabilmektedir. 

Medyadaki söylem boyutuna ilişkin geleneksel medya içerisinde yer alan gazetele-
re odaklanılmıştır. “lexisnexis” adlı dünya çapındaki birçok gazete haberine tam metin 
olarak çevrim içi ulaşmayı sağlayan veri tabanından ilgili ülkeler için taranan gaze-
telerde İslamofobik söylem yakalanmaya çalışılmıştır. Her ülkede 2020 yılı içerisinde 
taranan gazetelerde hem İngilizce hem de ilgili ülkenin kendi dilinde “İslam” ve “terör” 
ibarelerinin beraber kullanıldığı haberler İslamofobik söylem olarak nitelendirilmiş-
tir. İslam ve terör kavramlarının beraber kullanılmasının bir imaj kurgulama meselesi 
olarak ele alındığı çalışmalar mevcuttur (Özel, 2014; Keneş, 1998). Bu bakımdan bu iki 
kavramın beraber kullanıldığı içerikler İslamofobik bir söylem olarak değerlendiril-
mektedir. İslam ve terör ibarelerinin sıkça bir arada kullanıldığı içerikler İslam’ı doğru-
dan olmasa da dolaylı yoldan insanların zihinlerinde terör kelimesiyle bağdaştırmak-
tadır. Bazı medya kuruluşları dolaylı yollara da başvurmadan “Müslüman Teröristler” 
ya da “İslam Şiddet Dinidir” gibi içerikler üretse de çoğunlukla konvansiyonel medyada 
yaşanan bir terör saldırısının ardından saldırganın dinine referans verme noktasın-
da eğer saldırgan Müslüman kimliğe sahipse ya da öyle gözüküyorsa İslam ve Müslü-
man ibareleri haberlerde sıklıkla geçmektedir. Bilhassa olağan yaşantılarında değişik 
kültürler ile çok fazla etkileşimin iç içe geçmediği homojen toplumlarda bu toplumun 
dışındaki bireyler ve kültürler hakkında yapılan sık ve birbirini tekrarlayan olumsuz 
haberler, zihinlerde daha kalıcı bir yer edinmektedirler (Van Dijk, 1989). Bu durumun 
sonucunda İslam ve terörizmin ne kadar sık bir arada kullanıldığı İslamofobinin söy-
lemsel boyutu noktasında ipucu vermektedir. Buna ilişkin olarak İndekste yer alan bü-
tün ülkelerin önde gelen ulusal gazeteleri tek tek taranmış ve içerisinde İslam ve terör 
kelimelerinin geçtiği haberler ile sadece İslam’ın yer aldığı haberlerin bir oranlaması 
yapılmıştır.
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Tablo 2. Avrupa’da İslamofobi İndeksi Göstergeleri

Göstergeler Algılar Davranış Yapısal Toplumsal Söylemsel

Gösterge 
Açıklaması

İslam’a ve 
Müslümanlara 
yönelik negatif 

tutumlar.

Fiziksel saldırı, 
hakaret ve nefret 

söylemi içeren 
davranışlar.

1-) Devletlerin 
ve ilgili mekaniz-
maların İslam’ı 

ve Müslümanları 
kamusal alandan 

dışlaması

2-) Aşırı sağ parti-
lerin oy oranları

Aşırı sağ değer-
lere yönelik ilgi.

Medyanın 
İslam dinine ve 
Müslümanlara 

yönelik olumsuz 
haber içerikleri.

Gösterge 
Ağırlığı

%20 %20 %20 %20 %20

Gösterge 
Kaynağı

Pew, AB Temel 
Haklar Ajansı

Kamu Kurumları 
ve çeşitli STK’lar.

GRI ve Parti oy 
oranları

DEREX Lexisnexis

Gösterge 
Kaynağı Yılı

2019-2020 2019-2020 2017-2020 2017 2020

Tüm bu boyutlar Tablo 2’de bir bütün olarak görülebilir. Burada da görüleceği üze-
re çalışmada 2020 yılına ait veriler kullanılmaya çalışılmıştır. Ancak ulaşılamayan veya 
ilgili yerlerde 2017, 2018, 2019 verilerinin kullanılması gerekmiştir. Bunun yanında 
siyasal partilere ilişkin oy oranlarının kullanıldığı veriler her ülkede farklılık gösteren 
seçim dönemlerinden dolayı çeşitlilik göstermektedir. Çalışmada en güncel veriler in-
deksin girdilerine dâhil edilmiştir. Devletlerin tutumları gibi veriler ise her yıl değil 3-4 
yıllık aralıklarla yayınlanmaktadır. Çalışmadaki boyutların puanlama ağırlığı aynıdır. 
Bu puanlamalar neticesinde değişik kategorilerde farklı ülkelerin ön plana çıktığı gö-
rülmektedir. 

5. Bulgular ve Tartışma

İslam’a ve Müslümanlara yönelik tutum ve davranışların tüm boyutlarıyla değer-
lendirildiği indeks çalışmasına göre AB ülkelerinde İslamofobi farklı yoğunluklarda ve 
farklı türlerde ortaya çıkmaktadır. Tutumsal boyuta göre İslamofobinin yüksek çıktığı 
ülkeler, Müslümanların görece daha az sayıda yaşadığı ve özellikle “Mülteci Krizinin” 
ve DEAŞ terörünün aşırı sağ siyasiler ve gruplar tarafından İslam’a yönelik propagan-
da malzemesi olarak kullanıldığı ve medya aracılığıyla bu korkunun yaygınlaştırıldığı 
Doğu ve Orta Avrupa ile düzensiz Müslüman göçmenlerin yol haritası üzerinde bulu-
nan Akdeniz ülkelerinden oluşmaktadır. Nitekim AB’nin gerçekleştirdiği “Avrupalıların 
Ana Endişeleri” raporuna göre göç konusuna yönelik endişe 2014 yılında %20 seviye-
lerinden 2015’te %58’lik bir orana ulaşarak Avrupa toplumunun başta gelen endişesi-
ni oluşturmuştur (Eurobarometer 92, 2019). Takip eden yıllarda artan bir diğer endişe 
ise terör endişesi olmuştur. Her iki faktörü de lehinde kullanmak isteyen aşırı sağ olu-
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şumların mevcut Doğu ve Orta Avrupa ile Akdeniz ülkelerindeki yükselişi sonucunda 
İslam’a ve Müslümanlara yönelik olumsuz algıların arttığı görülmektedir.

Davranışsal boyutta öne çıkan ülkeleri ise toplumlarında Müslümanların daha 
yüksek oranda bulunduğu ve bir nevi Müslümanlarla yaşamaya daha alışkın ülkeler 
oluşturmaktadır. Örneğin Fransa, İngiltere ve İspanya gibi ülkeler tutumsal boyut bakı-
mından İslam’a ve Müslümanlara yönelik daha ılımlı bir görüş takınırken, davranışsal 
boyutta ise, tutumun tam tersine, özellikle fiziksel şiddet boyutunda, Müslümanlara 
yönelik nefret suçlarında ve yapısal boyutta daha yüksek düzeyde İslamofobik tepki 
gösterdiği gözlenmektedir. 

Tüm boyutların bir araya getirildiği indekste Tablo 3’te de görüleceği gibi bir sıra-
lama oluşmuştur. Bu sıralama dört grup şeklinde ele alınarak ülkeler “çok yüksek (24 
puan ve üzeri)”, “yüksek (20-24 puan arası)”, “orta (16-20 puan arası)” ve “düşük (16 
altı)” şeklinde sıralanmıştır.

Avrupa’da İslamofobinin çok yüksek yaşandığı ülkeler sırasıyla; Macaristan, Bul-
garistan, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İtalya ve Avusturya’dan oluş-
turmaktadır. Çoğunlukla Akdeniz veya Balkanlar üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalışan 
mültecilerin göç yolları üzerinde bulunan bu ülkelerin aynı zamanda tarihsel süreçte de 
Avusturya –Viyana Kuşatmaları dışarıda bırakılırsa- ve İtalya hariç Osmanlı hâkimiyetin-
de bulunmuş olmaları gözlemlenmektedir. Bu durum, İslamofobinin sadece güncel kriz-
leri içermediğini aynı zamanda tarihsel bir boyuta da sahip olduğunu göstermektedir.

Tablo 3. AB Ülkeleri ve İngiltere’nin Toplam İslamofobi Puanları  

Sıra Ülkeler Puan Sıra Ülkeler Puan
1 Macaristan 28,45625 15 Malta 18,80375
2 Bulgaristan 25,65625 16 İngiltere 18,62
3 Yunanistan 24,66875 17 İspanya 18,536
4 GKRY 24,34375 18 Finlandiya 18,3375
5 İtalya 24,2125 19 Lüksemburg 17,67875
6 Avusturya 24,096 20 Estonya 16,49375
7 Slovakya 23,76875 21 Almanya 16,426
8 Romanya 23,01875 22 Slovenya 16,41875
9 Letonya 21,59375 23 İrlanda 16,0625

10 Litvanya 20,75625 24 Portekiz 15,5625
11 Hırvatistan 20,31875 25 Danimarka 15,27
12 Polonya 20,111 26 Belçika 13,996
13 Çekya 19,25625 27 İsveç 12,316
14 Fransa 19,156 28 Hollanda 12,076
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Haritada da (Şekil 1) gösterildiği üzere dört ayrı kategoride değerlendirilen İsla-
mofobinin boyutunun yüksek olarak ulaşıldığı ülkeleri sırasıyla; Slovakya, Romanya, 
Letonya, Litvanya, Hırvatistan ve Polonya oluşturmaktadır. Yüksek kategorisinde de-
ğerlendirilen ülkelerin ortak özelliğini tutumsal boyutlarının yüksek olmalarının yanı 
sıra aşırı sağa yönelimlerinin artışta olması ve bilhassa toplumlarında Batı Avrupa ül-
kelerine kıyasla Müslümanların çok az bir oranda bulunması oluşturmaktadır. İndeks 
sonuçlarından da görüleceği üzere bir ülkede İslamofobinin yüksek oranda görülmesi 
o ülkede Müslüman nüfusun yoğun olarak bulunup bulunmamasıyla her zaman doğru-
dan orantılı değildir. Almanya’nın en az Müslüman nüfusa sahip Saksonya Eyaleti’nde 
İslamofobik bir aşırı sağ hareketi olan PEGİDA’nın kurulması da İslamofobiyle Müslü-
man nüfusun varlığının doğru orantılı olmadığının bir başka göstergesidir. 

Orta dereceli İslamofobinin yaşandığı ülkeleri Çekya, Fransa, Malta, İngiltere, İs-
panya, Finlandiya, Lüksemburg, Estonya, Almanya, Slovenya ve İrlanda oluşturmakta-
dır. Orta dereceli İslamofobi kategorisinde bulunan ülkeler genel olarak iki farklı gruba 
ayrılmaktadır; ilk olarak İngiltere, İspanya, Fransa ve İrlanda gibi tutum boyutunda AB 
ortalamasının altında İslamofobik konumda bulunurken diğer bir yandan GRI, aşırı sağa 
yönelim ve söylemsel boyut olarak İslamofobinin yüksek olmasından dolayı bu seviyede 
olan ülkeler ile tutum boyutu açısından yüksek sonuçların alındığı buna karşın yapısal ve 
söylemsel İslamofobi boyutu düşük seviyede olan Malta, Finlandiya, Slovenya, Estonya ve 
Lüksemburg gibi ülkeler bulunmaktadır. Bu noktada Almanya’ya ayrı bir parantez açmak 
gerekmektedir. Tutum boyutunda Almanya’da %24 ile AB ortalamasına (%26,5) yakın 
bir sonuç çıktığı görülmektedir. Çok sayıda göçmen kökenli Müslümana ev sahipliği ya-
pan ülkelerden biri olan Almanya, yine çok sayıda Müslümanın yaşadığı İngiltere, Fransa 
ve Hollanda gibi ülkelere göre İslamofobik tutum boyutunda daha yüksek bir noktada 
bulunmaktadır (Sırasıyla İngiltere ve Fransa’da bu oran %17 olarak çıkarken, Hollan-
da’da %19 olarak çıkmıştır). Dolayısıyla Almanya tutum bakımından bu ülkelerden farklı 
değerlendirilmelidir. Almanya özelinde milyonlarca Müslümanla on yıllardır beraber ya-
şanması yine de tutumsal boyutta fark edilir bir azalmayı beraberinde getirmemiştir. Bu-
nun ayrıca Alman kültürel hayatının dış kültürlere kapalı oluşu ve eğitim sisteminde kısa 
zaman önce yapılan reformlara kadar birçok ayrımcı söylem içeren ders materyalinin 
bulunması göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda 
Danimarka ve Avusturya gibi ülkelerde de Almanya’ya benzer (puan olarak olmasa da 
puanların geldiği boyutların oranları bakımından) sonuçlar çıktığı görülmektedir. Çok 
sayıda İslamofobik saldırının yaşandığı Almanya İslamofobik tutum ve davranış olarak 
yakın bir görüntü sergilemektedir. Diğer yandan yapısal boyuttaki değişkenlerin diğer 
AB ülkelerine nazaran daha tarafsız olması Almanya’yı yüksek dereceliden ziyade orta 
derece İslamofobik ülkeler arasında tutmaya yetmektedir.



Avrupa’da İslamofobiyi Ölçmek: Bir İndeks Denemesi

774

Şekil 1. AB ülkelerinde İslamofobi Haritası

Orta dereceli ülkeler arasında İspanya’da tutumsal boyutta İslamofobi oranı düşük, 
davranışsal ve aşırı sağa yönelim oranları yüksek çıkarken iki gruba ayırdığımız orta 
dereceli ülkelerde diğer gruptakilerde ise tutumsal boyutun davranışa göre yüksek ol-
duğu gözlemlenmektedir. Dolayısıyla İspanya’da toplumsal algı açısından diğer AB ül-
kelerine nazaran İslam’a ve Müslümanlara İngiltere ve Fransa örneklerinde olduğu gibi 
daha ılımlı bir yaklaşım olduğu gözlemlenirken, bir diğer Akdeniz ülkesi olan İtalya’da 
ise tutumsal boyutun örnek verilen ülkelerden çok daha yüksek sonuçlar vermesi neti-
cesinde İslamofobik boyut açısından da “Yüksek” olarak derecelendiği görülmektedir.

Verilerimize göre düşük dereceli İslamofobinin yaşandığı ülkeleri; Portekiz, Da-
nimarka, Belçika, İsveç ve Hollanda oluşturmaktadır. Bu ülkeler arasında Portekiz ha-
riç Kuzey ve Batı Avrupa’da konuşlanmış olmaları ve aralarındaki komşuluk ilişkileri 
dolayısıyla birbirlerini etkileme ve trendleri takip etme yönünde benzer gidişatlar iz-
lemeleri göze çarpmaktadır. Ayrıca tarihsel olarak dinlere karşı liberal tutumları da 
İslamofobinin düşük çıkmasında önemli toplumsal etkenlerden biri olarak değerlen-
dirilebilir. Portekiz’in öne çıkmasında GRI ve aşırı sağ partilerin oy oranlarının fazla 
yüksek olmaması etki etmektedir. 
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Tüm veriler ışığında ortaya çıkan harita (Şekil 1) incelendiğinde Doğu ve Orta Av-
rupa ülkelerinin büyük bir kısmının koyu kırmızı renkte olduğu görülmektedir. Harita-
da dikkat çeken bir diğer nokta İslamofobinin yüksek çıktığı ülkelerin, çoğunlukla 2015 
mülteci akını sırasında ana göç yollarını oluşturan Orta ve Doğu Akdeniz ile Batı Balkan 
Rotası üzerinde bulunan ülkeler olmalarıdır. Dolayısıyla bu ülkelerde aşırı sağ ve med-
ya tarafından körüklenen mülteci korkusunun aynı zamanda İslamofobik boyutlara da 
ulaştığı görülmektedir. Bunun yanında unutulmamalıdır ki İslamofobinin sürdürülme-
si ve kendisini sürekli yenilemesinin önemli etkenlerinden birinin de tarihsel olgular 
olduğu gerçeğidir. Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin uzun süre Osmanlı İmparatorluğu 
bünyesinde var oldukları ve ulus-devlet oluşturma sürecinde kimlik siyasetlerini Hris-
tiyanlık-İslam çatışması üzerinden kurmaları o coğrafyadaki İslamofobinin derecesini 
de etkilemektedir. Batı Avrupa ülkeleri arasında ise özellikle Fransa’daki İslamofobi 
endişe verici boyutlardadır. Tutumsal boyut açısından en düşük oranların çıktığı Fran-
sa’da İslamofobi davranış, yapısal ve söylem boyutuyla ön plana çıkmaktadır ki bu du-
rum Fransız Devrimi ve Fransız Aydınlanmasının dinlerle olan ilişkisiyle de bağlantılı 
gözükmektedir.

6. Sonuç

2010 sonrası artan İslamofobi, Avrupa’nın en önemli sorunları arasında yer al-
maktadır. İslamofobi üzerine yapılan araştırmaların ise bu sorun alanına yönelik ça-
baları yüzeysel kalmaktadır. Genellikle tek bir boyutu ele alan İslamofobi literatürü 
karşısında bu çalışma daha bütünlüklü bir bakış açısı ortaya koymaya çalışmaktadır. 
Bu yüzden çalışmanın uzun vadeli hedeflerinden en önemlisi veri standardizasyonunu 
sağlamaktır. Her yıl düzenli olarak bulunulabilecek veri setlerini indekse dâhil etmek 
veya bu veri setlerini üretmek çalışmanın uzun süreli bir indeks olmasını sağlaması 
açısından önemlidir. Bu sayede her sene yeniden değerlendirilebilecek sonuçlara göre 
AB ülkelerindeki veya indeksin ana beş boyutunu oluşturan göstergelere ait verileri 
bulunabilecek herhangi bir ülkedeki İslamofobinin farklı boyutları arasındaki deği-
şimleri de gözlemlenebilecektir. Bu değişimler aynı zamanda tüm boyutlarda yaşanan 
azalış ve artışları da kapsayacaktır. Böylece her ülkede artış ve azalışların ne ölçüde 
meydana geldiği ve bu değişimleri neyin tetiklediği hakkında da kamuoyu fikir sahibi 
olabilecektir. 

Toplumda, medyada veya akademide tartışılan İslamofobi çoğu zaman gündemin 
yönlendirmesi neticesinde karşımıza çıkmaktadır. Söz gelimi o anda yaşanılan cami 
saldırısı veya bir aşırı sağ parti liderinin İslamofobik söylemi üzerinden yaşanan bu 
tartışmalar çabucak sönümlenmekte ve kaybolmaktadır. Bu durum İslamofobiyi Müs-
lümanların hayatının her anında karşılaştığı bir olgu olmaktan çıkarmakta ve önemini 
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hafifletmektedir. Oysa Avrupa’da yaşayan Müslümanlar veya Müslüman olduğu düşü-
nülen kimseler hemen hemen her gün farklı bir şekilde İslamofobik tutum ve davra-
nışlara maruz kalmaktadır. Bu bağlamıyla İslamofobi sadece dini motivasyonla ortaya 
çıkan bir ayrımcılık olmaktan öte kültüre içkin bir ırkçılık türü olarak düşünülebilir. 
İslamofobik davranışların failleriyse kimi zaman bireyler, kimi zaman siyasetçiler, kimi 
zaman kurumsal olarak devlet ve medya gibi çeşitli aktörlerden oluşmaktadır. Dolayı-
sıyla İslamofobi çok boyutlu bir şemsiye kavram olarak düşünülmelidir. Bu çalışmada 
ele alınan boyutlar temel olarak beş başlık etrafında toplanmıştır. Bahsedildiği üzere 
bu boyutların ilkini Müslümanlarla bir arada yaşamak istemeyen veya İslam’a yöne-
lik negatif ön yargıları bulunanları anlamaya yönelik tutumsal boyut oluşturmaktadır. 
İkinci olarak Müslümanlara yönelik dini ve kültürel saikli fiziksel saldırı, hakaret ve 
nefret söylemi gibi şiddet içerikli eylemleri barındıran davranış boyutu oluşturmakta-
dır. Üçüncü olarak aldığı kararlarla İslamofobik sonuçlar üreten devletler ve bu siste-
min taşıyıcısı olan aşırı sağ partilerin oluşturduğu yapısal boyut bulunmaktadır. Ayrıca 
devletlerin dine yönelik tutumları ve aşırı sağ partilerin varlıkları da belirleyici olmak-
tadır. Özellikle aşırı sağ siyasi partilerin söylemlerine içkin bir şekilde günbegün kar-
şımıza çıkan İslamofobi yapısal bir duruma işaret etmektedir. Dördüncü olarak birey-
lerin İslam’a ve/veya Müslümanlara karşı negatif tutumlarının bir bütününü oluşturan 
aşırı sağ gruplara yönelik ilgi gelmektedir. Toplumsal boyut olarak adlandırdığımız bu 
boyutta PEGİDA, EDL veya Kimlikçiler Hareketi olarak adlandırılan aşırı sağ gruplara 
yönelik ilgi düzeyi bulunmaktadır. Bu alanda artan ilgi siyasal alanda karar alıcıları 
da etkilemekte veya doğrudan seçimlerde karşılığını bularak siyasal karar alma me-
kanizmalarına aşırı sağ partileri getirmektedir. Son olarak da medyanın İslamofobinin 
önemli bir üreticisi olduğu gerekçesiyle söylemsel boyut gelmektedir. Hem geleneksel 
hem de yeni medyada çeşitli şekillerde İslamofobik içerikler üretilmektedir.

Ülkelerdeki İslamofobinin ölçülmesi bağlamında İslamofobinin farklı boyutlarına 
yönelik veri setleri çeşitli kurum ve kuruluşlarca çeşitli bağlamlarda paylaşılmaktadır. 
Kimi araştırma şirketleri belirli dönemlerde İslam’a ve Müslümanlara yönelik negatif 
tutumları ölçmektedir. Kimi kurumlar da her yıl İslamofobik davranışları, cami saldırı-
larını, nefret söylemlerini paylaşmaktadır. Tüm bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek çe-
şitli çalışmalara konu olmaktadır. Bu bağlamıyla yayınlanan çeşitli verileri İslamofobi 
kavramının teorik çerçevesini genişletip bir araya toplayarak bütüncül bir İslamofobi 
indeksi meydana getirmek bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Farklı boyutların 
bir arada değerlendirilmesi araştırmacıları tek bir boyuta hapsolarak yapılacak kes-
kin söylemlerden azade kılacaktır. Kısacası çalışma İslamofobinin bir siyah/beyaz ay-
rımından ziyade bir derece meselesi olarak okunması gerektiğini farklı boyutları bir 
araya getirerek göstermektedir.
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Çalışmanın bulguları da klasik söylemlerin ötesinde bir yere işaret etmektedir. 
Nitekim en yüksek düzeyde İslamofobinin gözlemlendiği ülkeler arasında genellikle 
Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göç dalgasının üzerinde kalan Macaristan, Bulgaristan, Yu-
nanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İtalya ve Avusturya gibi ülkeler bulunmaktadır. 
Buna karşın bir ülkede tüm boyutlarıyla düşük İslamofobiye rastlamak çok zordur. Ya 
davranış boyutu ya yapısal boyut ya da medyada İslamofobi farklı düzeylerde şekillen-
mektedir. İngiltere’de tutumsal olarak pozitif sonuçlara rastlamak mümkünken Müslü-
manlara yönelik en yüksek şiddet, hakaret, nefret söylemi sayısına rastlamak da müm-
kündür. Ya da Doğu Avrupa ülkelerinde davranış boyutu yüksek düzeyde seyretmezken 
tutum ve yapısal boyut ön plana çıkmaktadır. Bu noktada ilgili ülkelerde özellikle dav-
ranışsal boyuta ilişkin veri temin etmeye yönelik faaliyetlerin arttırılması durumunda 
farklı sonuçlar yakalamak mümkün olacaktır. 

İslamofobi görünürlüğü arttıkça bu alanda yapılacak çalışmalar da artacaktır. Li-
teratür açısından önemli sorunların başında verileri temin etmek gelmektedir. Verileri 
kendi üretmeyen çalışmalar bu bağlamıyla farklı kurum ve kuruluşlara bağlı kalmakta-
dır. Bu noktada farklı metotlarla yapılacak ve tüm boyutları bir arada değerlendirmeyi 
sağlayacak İslamofobi çalışmaları, dünyada yaşanan İslamofobik tutum ve davranışları 
daha kapsamlı anlamak açısından önemlidir. İleride yapılacak çalışmalar açısından bu 
boyutlara ilişkin veri üretmek, yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkacak yeni bo-
yutlar eklemek ve tüm boyutları yeniden formüle edebilecek metotlar geliştirmek ge-
rekebilir. İslamofobi çalışmalarının geleceğini indeks ve ölçülebilir veri çalışmalarına 
kanalize etme ortaya sistematik bir tablo koyulması açısından önem arz etmektedir. 

Son Notlar
i. İslamofobi kavramına ilişkin birçok tartışma yürütülmektedir. Bu kapsamda İslamofobi kav-

ramının değil “İslam düşmanlığı” kavramının kullanılması gerektiğine ilişkin bir eğilim olduğu 
görülmektedir. İslamofobi kavramının özellikle Batı’daki gelişmeler göz önüne alındığında İs-
lam’a ve Müslümanlara yönelik tavırları ifade etmede yetersiz kaldığını, bu tutum ve davranış-
ların “fobinin” ötesine geçtiğini ve ayrıca “fobi” ifadesinin “elde olmadan, istemsizce korkma 
hali” gibi bir anlama gelmesi sebebiyle “örtük” bir masumlaştırma ifadesi olduğu düşünülmek-
tedir. Ancak bu şerhe rağmen uluslararası literatürde büyük oranda İslamofobi kavramının 
kullanıldığı gerekçesiyle metnin yazarları da bu kavramı kullanmıştır.

ii. Bu noktada her ne kadar güvenilir olmasa da ilgili kurum ve kuruluşların veri setlerinden baş-
ka bir şey bulunması zor gözükmektedir. Bunlar arasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teş-
kilatı (AGİT, [OSCE]), ilgili ülkelerin devlet kurumları, çeşitli anket şirketleri (Pew Araştırma 
Merkezi, Gallup) vb. bulunmaktadır. Aynı şekilde tutumsal boyutuyla da İslamofobik tutumlar 
yine çeşitli çalışmalara ve anket araştırmalarına konu olmuştur (Dekker ve Noll, 2009; Pew 
Research, 2018).
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iii Bkz: Democracy Index 2020. Erişim Adresi: https://www.eiu.com/n/campaigns/democra-
cy-index-2020/

iv Bkz: Erişim Adresi:  https://www.visionofhumanity.org/maps/#/
v Bkz: Erişim Adresi:  https://worldhappiness.report
vi Kuşkusuz çok çeşitli kurumlarca her yıl tekrar edilen ve tutumsal boyutu ölçen farklı sorular 

bulunmaktadır. Ancak bu noktada ilgili ülkelerin İslamofobi tutumunu anlamak açısından bu 
sorular yeterli görülmektedir.

vii Bu noktada AB içerisindeki her ülkenin İslamofobik şiddete yönelik kaydının olmadığı belirtil-
melidir.
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Batı Medyasının İslamofobiyi Besleyen Cihad Anlayışı
Muhammet KARAOSMAN1

1. Giriş

Tebliğimi kısaca üç başlık altında sunmaya çalışacağım: Öncelikli olarak Batı med-
yasında İslamofobinin oluşum sürecini ele alacağım. İkinci olarak Batı medyasında İs-
lamofobiyi besleyen unsurlara değineceğim. Son olarak cihad ayetlerinden hareketle 
Kur’an’ın cihad anlayışının ne olduğunu ortaya koyacağım. Tebliğin Batı medyası ile 
ilgili kısmı gözlem ve tarama, Kur’an-ı Kerim ile ilgili bölümü ise analiz yöntemiyle 
yapılacaktır. Araştırmanın bulguları göz önüne getirildiğinde şöyle bir tablo ile karşı 
karşıya kalınmaktadır: Batı medyası, günümüzde var olan şiddet yüklü terör örgütle-
rini cihad ayetlerinin pratiğe dönüşümü olarak görmektedir. Bu örgütlerde geçmişte 
Medine’de devlet olma siyasetinin bir gereği olarak girişilen cihad uygulamalarını dinî 
bir emir gibi telakki ederek örnek alıp uygulamaya koymaktadırlar. Dolayısıyla Kur’an’ı 
Kerim’in cihad ile ilgili ayetlerini yanlış anlama ve çarpıtma hususu, Batı medyası ile 
bu şiddeti yöntem olarak kullanan örgütlerin ortak noktasını oluşturmaktadır. Bütün 
bunların sonunda İslamofobi olgusu Batı dünyasında kendine yer bulmakta zorlanma-
maktadır.

Aslında bu durum en genel anlamda Batı’nın varoluşsal bir problemidir. Batı dün-
yasının zamansal ve mekânsal konumlandırmalarında her zaman bir ötekileştirme 
vardır. Bunu kendini merkezde ve özne olarak konumlandırıp kendi dışındaki dünyayı 
nesneleştirerek yapmaktadır. Böylelikle Batı, nesneleştirdiği dünyayı yönetmekte ve 
sömürmektedir. Söz konusu olan varlığını öteki ve çatışma üzerinden devam ettirmeye 
çalışan Batı dünyasıdır (Edward 1998:26-27, 59-69, 75). Fransız filozof Roger Garaud-
y’in deyimiyle dünya tarihinde bir kaza olarak nitelenen bir Batı dünyasından bahset-
mekteyiz. Daha net ifade edilecek olunursa bu durum Batının ayıplarını ve günahlarını 
öteki üzerinden örtme çabasıdır. Halklarının dikkatleri üretilmiş ve kurgulanmış olan 
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düşman figürüne çekilerek idari başarısızlıklar ve ülke içi birlik tesis edilir. Dolayısıyla 
İslamofobi gerçeği Batı’nın kendisini öteki üzerinden kurgulanmasına bağlı olarak de-
ğerlendirilebilecek bir olgudur.

2. 21. Yüzyıla Kadar Olan Süreçte Batı Dünyasında İslamofobi İzlenimleri

İslamofobi terimi her ne kadar son yıllarda özellikle Batı medyasında yaygın bir 
şekilde kullanmaya başlansa da İslamofobi yani bir nevi İslam düşmanlığı/Müslüman 
hazımsızlığı anlamına gelebilecek söz ve uygulamalara İslam’ın ortaya çıkışından bu-
güne dek her tarihte rastlamak mümkündür (Alıcı 2019:413; Edward 1998:91-92). Adı 
konulmasa da ve etkisi zaman zaman artıp-eksilse de Müslümanlar her zaman; özellik-
le Kutsal Kitap’a inanan kimseler, putperestler ve inançsızlar tarafından sözlü, yazılı ve 
fiili saldırıya uğradılar. 

İslam düşmanlığı/Müslüman hazımsızlığı şeklinde ortaya çıkan İslamofobi’nin 
tarihi serüveni şu şekilde ortaya konulabilir: Hz. Peygamber, Allah’tan almış olduğu 
Risalet görevini tebliğ eder etmez İslamofobi anlamında değerlendirilebilecek söz ve 
fiillerle karşı karşıya kaldı. Mekke müşriklerinin Ebû Cehil, Ebu Leheb, Ebû Süfyan ve 
Velid b. Muğire gibi elebaşları her fırsatta Hz. Peygamber’e ve yeni Müslüman olan-
lara dil uzatmaktan çekinmediler. Daha sonra Medine’de Yahudiler ve münafıklar fır-
sat bulduklarında Hz. Muhammed’i ve Müslümanları karalamaya çalıştılar. Dört hali-
fe, Emeviler, Endülüs Emevileri ve Abbasiler devrinde İran, Irak, Suriye, Mısır, Yemen, 
Endülüs, Kudüs ve Kıbrıs gibi yerlerde İslam’ın son derece hızlı bir şekilde yayılması 
Batı dünyasının özellikle Hristiyan âleminin dikkatini çekmiştir. Dolayısıyla bu olgu-
nun Batı dünyasında ortaya çıkışı, bugün İspanya olarak bilinen yer Endülüs bölge-
sinin Müslümanlar tarafından fethedilmesine götürülebilir. Bununla beraber Büyük 
Selçuklularla birlikte Anadolu’nun Müslüman yurdu haline gelmesi ve Osmanlılar 
döneminde İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesi de Batı dünya-
sının bir türlü kabullenemediği ve içine sindiremediği gelişmelerdir. Endülüs’ün fet-
hedilmesi, Hristiyanların Reconquista denilen ülküleriyle İspanya’nın çok kanlı bir 
biçimde yeniden ele geçirilmesine, içinde bulunduğumuz Anadolu topraklarının ve 
Kudus’ün Müslümanlaşmasının hazmedilmemesi ise haçlı seferlerinin yapılmasına ne-
den olmuştur. Aynı zamanda tüm bu askeri ve siyasi saldırıların yanında Hristiyan din 
adamlarının ve Batılı düşünürlerin eserlerinde İslam’ın önlenemez serüveni itibarsız-
laştırılmaya ve gölgelenmeye çalışıldı. Bu doğrultuda Oryantalistlerin, Hristiyan teo-
logların yaptığı çalışmalarda ve Batı Klasiklerinin bir kısmında genelde İslam; özelde 
Kur’an ve Hz. Peygamber’in hayatı son derece olumsuz bir şekilde tasvir edilmektedir. 
Dolayısıyla bugün Batı dünyasında İslam karşıtlığı (anti-islamism), İslamofobi veya  
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Türk karşıtlığı (anti-Turks) gibi kavramlarla ifade edilen olgu, büyük oranda Ortaçağ’da 
oluşturulmuş Müslüman imajından etkilenmiştir.

2.1. Batı Dünyasının Temel Referans Kitaplarındaki İslam ve Müslüman Tas-
virleri

Batı dünyasının yaşamış olduğu Aydınlanma, Rönesans ve Reform gibi önemli de-
ğişimlere öncülük ve bayraklık eden birçok düşünür, filozof ve teoloğun eserlerinde 
İslam ve Müslümanlarla ilgili tasvirler hiç de iç açıcı değildir. Bu eserlerde İslam Dini 
savaşla, Müslümanlar da kabalık ve şehvetperestlikle özdeşleştirilir.

Örneğin 14. yüzyılın meşhur yazarlarından İtalyan Dante İlahi Komedyası adlı 
eserinde İslam Peygamberi Hz. Muhammed’i (sav) cehennemin en son katmanlarına 
yerleştirir. Yine aynı şekilde Hz. Peygamber’in damadı ve dördüncü halife Hz. Ali’yi de 
cehennemin sekizinci katmanıyla cezalandırır (Akman 2017:197).

Tüm zamanların en büyük şairi ve tiyatro yazarı olarak bilinen Shakespeare’in 
eserlerinde Türklerle ilgili toplam 34 referans bulunmaktadır. Bu atıfların istisnasız 
hepsinde Türkler dolayısıyla Müslümanlar son derece kötü bir şekilde tasvir edilmiş-
ler. Batı dünyası nezdinde Türk ismi Müslüman anlamını tedai ettiriyordu. Shakes-
peare’in Türkler hakkında eserlerinde sıkça başvurduğu talihsiz ifadelerden bazıları 
şunlardır: “Sünnetli köpek, yalancı, iğreti, ürkütücü, vahşi, sapkın, barbar, uğursuz ve 
şehvet düşkünü” şeklindeki kötü sıfatların yanında “Türk’ü sakalından tutup çıkarmak, 
Türk burnu, alçak Frikyalı Türk, gerçekten doğru söylüyorum yoksa Türk olayım, Allah 
benim cezamı versin anlamında Allah beni Türk etsin, neden kavga ediyorsunuz, Türk 
oldunuz da mı bu kadar barbarsınız?, eğer Türk olmadıysan hiç kimseye güvenme” gibi 
yakışıksıksız ifadeler (Akman 2017:145,153).

17. yüzyıl düşünürlerinden Pascal ise Les Pensées adlı Fransızca eserinde Hz. Mu-
hammed (sav) ile Hz. İsa’yı karşılaştırarak Hz. Muhammed’in (sav) sahte peygamber 
olduğunu ileri sürer (Kalın 2007:96, 97).

Aydınlanma düşünürlerinden Voltaire Fanatisme ou Mahomet le Prophéte adlı oyu-
nunda Hz. Muhammed’i kabalık, sahtekarlık ve şehvet düşkünlüğü ile özdeşleştirir.(Ka-
lın 2007:98)

20. yüzyıl ekonomist ve sosyologlarından Max Weber de İslam’ı ön yargılı bir bi-
çimde değerlendirmektedir. O, İslam’ın kadınlar, lüksler ve mülkiyet konularında hazcı 
bir ruha sahip olduğunu ileri sürmektedir. Buna göre İslam’ın ortaya çıkışında şehirli 
aydın sınıfından ziyade ganimet, fetih ve cinsel arzuların tatminini esas alan bedevi sa-
vaşçıların rolünün büyük olduğunu iddia etmektedir (Kurt 2010:6, 7; Turner 1997:37, 
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39). İlginçtir Bernard Lewis’de Türkler’in İslam anlayışını imanı savaş narası, akidesi 
silah çağrısı olan bir savaşçılar dinine benzetmektedir (Lewis 2007:12).

2.2. Oryantalistlerin Doğu ve Müslümanlarla ilgili yapmış oldukları çalışmalar

Batı dünyasında İslamofobinin tarihine yapmış olduğumuz yolculukta karşımıza 
çıkan alanlardan biri de Oryantalistlerin Kur’an ve Hz. Muhammed ile ilgili yapmış ol-
dukları çalışmalardır. Bu eserlerde daha çok Kur’an, Hz. Muhammed’in bir eseri olarak 
gösterilerek onun kaynağı bulandırılmaya çalışılır. Ayrıca Kur’an’dan alıntılanan ayet-
ler anlamından ve bağlamından uzaklaştırılarak ve çarpıtılarak okura sunulur. Müsteş-
riklerin yoğunlaştıkları diğer bir husus ise Hz. Muhammed’in evlilikleridir. Günümüz 
evlilik algısından hareketle 7. Yüzyıl Arabistan Yarımadasındaki evliliklerine değer bi-
çilerek Hz. Peygamber’e haksız ithamlarda bulunulur.

Kur’an’ı Kerim söz konusu olduğunda oryantalistlerin sıkça başvurdukları çarpıt-
ma ve yanıltma örneklerinden biri hiç şüphesiz ayetleri eksik paylaşmaktır. Doğru an-
lamayı sağlayacak bölümler ayetlerin öncesinden ya da sonrasından kırpılarak okur ya 
da araştırmacılar İslam ve Kur’an ile ilgili yanlış bir kanaat taşımaya sevk edilir. Bunun 
tipik örneği “Onları yakaladığınız yerde öldürün; sizi çıkardıkları yerden siz de onları 
çıkarın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Harâm civarında onlar sizinle savaş-
madıkça siz de orada onlarla savaşmayın. Şayet sizinle savaşmaya kalkışırlarsa o zaman 
onları öldürün. İşte kâfirlerin cezası böyledir!” (Bakara 2/191) âyetinin tercümesinde 
görülmektedir. Niketas bilinçli olarak ayette bulunan savaşın gerekçelerinin yer aldığı 
bölümleri atlayarak, sadece “onları yakaladığınız yerde öldürünüz” kısmını okurlarıyla 
paylaşmıştır (Kees Versteegh’ den naklen Çap 2021:32). 

Son zamanlarda Kur’an-ı Kerim’i yakma girişimlerinin izlerinin kendisinde bulu-
nabileceği bir oryantalist de Don Martinus Alfonsus Vivaldus’tur (ö. 1605). O, Özcan 
Hıdır’ın “Silahsız Haçlı Savaşı Oryantalizm” (Bkz. Canatan ve Özcan 2007) nitelemesini 
haklı çıkartacak bir şekilde “Muhammed’in Kitabı okumak için değil, alay edilmek ve 
aşağılanmak içindir. Kur’an nerede bulunursa yakılmalıdır” çağrısında bulunmaktadır 
(Reland’ dan naklen Çap 2021:46). Nitekim bu doğrultuda Batı'da birçok Kur’an-ı Ke-
rim’i yakma grişiminde bulunulmuştur (Anne-Françoise 2020; TRT Haber 2019).

2.3. Hristiyan Teologların İslam ile İlgili İddiaları

Hakikatte, İslam’ın öngörülemeyecek oranda hızlı bir şekilde yayılması öncelikle 
Hristiyanları tedirgin etmiştir. Her ne kadar Yahudilik, Mecusilik, Hinduizm ve Budizm 
gibi dinler olsa da hâkim ve baskın din Hristiyanlık olduğu için İslam’ın hızlı bir şekilde 
ilerleyişi daha çok Hristiyanları rahatsız etmiştir. Bu durum, Hristiyanlığın siyasi etki-
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sinden kaynaklanmakla birlikte bunda Müslümanların, ağırlıkta Hristiyan topraklarına 
doğru bir yayılımının da etkisi olduğu görülmektedir. 

Siyasi ve coğrafi sebeplerin yanında teolojik sebepler de Müslüman Hristiyan ay-
rışmasına neden olmuştur. Müslümanlar “son ilâhi din” ünvanına sahip olmaları dola-
yısıyla bir nevi Hristiyanların ellerinden bu ünvanı almış oldu. Bununla kalınmadı Hris-
tiyanlık tahrif edilmiş bir din olarak görüldü. Dolayısıyla genel olarak Batı dünyasında 
özel olarak Batı medyasında İslamofobi temellerinin atılmasında Hristiyan teologlar 
önemli bir etkiye sahiptir. 

İslam ile ilgili iddia, iftira ve karalamalarını eserlerine alan Hristiyan teologların ilki 
olarak nitelendirilebilecek kişi Yuhanna ed-Dimeşkî’dir (649-749). Onun İslam ile ilgili 
kaleme aldığı eserin hacmi küçük olsa da etkisi büyük olmuştur (Taşpınar 2001:24). 
O İslam’ı sapık bir mezhep olarak niteleyerek insanları hile ile dinden çıkardığını ileri 
sürmektedir. Yuhanna ed-Dimeşkî, yalancı bir peygamber olarak tanıttığı Hz. Muham-
med’in yaymış olduğu inancın kaynağını Eski ve Yeni Ahid’e dayandırmaktadır. Ayrıca 
o Hz. Muhammed’in aile hayatına da dil uzatarak onun Hz. Zeynep ile evliliğini kendisi-
nin uydurduğu bir boşama türüne bağlamaktadır (Taşpınar 2001:33-39).

Bir diğer Hristiyan teolog Nicholas, Kur’an’ın aslının olmadığını onun Katolikler 
nezdinde sapık bir mezhep olarak görülen Nusteri Hristiyanlığına ve Yahudi danışman-
larına dayandığını iddia etmektedir. Hristiyan teolog Balthasar Hübmaier ise Türklerle 
ilgili şöyle bir açıklama yapar: “Bir Türkü ya da sapığı, amellerimizle, yani kılıçla yahut 
ateşle ikna etmemiz mümkün değildir. Bunun tek yolu sabır ve duadır. Bu yüzden Tan-
rı’nın hükmünü sabırla beklemek zorundayız” (Kalın 2007:94, 96).

Önceleri Katolik kilisesinin sıkı bir takipçisi iken oradan ayrılıp Protestanlık mez-
hebini kuran Martin Luther (1483-1546), Türk ve Müslümanlara yönelik çok ağır it-
hamlarda bulunur. O, İslam’ın savaş yoluyla yayıldığı inancına sahiptir. Luther, şeytanın 
gücüne benzettiği İslam’ı Hristiyan inancını yok etmekle kalmayıp dünyevi idaresini 
ortadan kaldırdığına inanmaktadır. O, aynı zamanda Hz. Muhammed’i Yahudilik ve 
Hristiyanlık ile ilgili birçok gerçeği yanlış anlayan cahil bir derlemeci olarak niteler 
(Canatan ve Özcan 2007:157-59).

3. Günümüzde Batı Medyasında İslamofobiyi Besleyen Unsurlar

Dünya tarihine dikkatli bakıldığında İslamofobinin bir takım siyasi ve askeri ge-
lişmelerle sıkı bir ilişki içerisinde olduğu görülecektir. Batı, ikinci dünya savaşı sonrası 
girilen soğuk savaş sürecinde önce kızıl tehlikeyi kendine düşman belledi.1989’da Ber-
lin duvarının yıkılması ve 1990 sonrasında Doğu Bloku’nun parçalanmasından sonra  
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komünizm bir tehdit olmaktan çıktı. Onun yerine ise hâlâ yürürlükte olan yeşil tehlike 
ile Batı kendini konumlandırmakta ve varlığını “yeni öteki” İslam ile belirlemektedir. 

1950 sonrasının diğer bir özelliği Batıya yönelik yoğun bir iş gücü göçünün olması-
dır. Bunların çoğu da Müslümanlardan meydana gelmektedir. Müslümanların Batı coğ-
rafyasını oluşturan hemen hemen her yerde özellikle kubbeli ve minareli camiler inşa 
etmesi; okullar ve eğitim merkezleri açması; federasyon, vakıf ve dernek teşkilatları 
kurması ev sahibi ülkelerin vatandaşlarının dikkatini çekmiştir. Bütün bu girişimler 
bir nevi dîni ve kültürel işgal olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Batı şehirlerinde hemen 
hemen her fırsatta Müslümanların sakal ve başörtüsü gibi sembollerle arz-ı endam et-
mesi iyice korkuları körüklemiştir (Köse 2009:26-27).

21. yüzyılın başlarında Müslümanlarla ilgili bir diğer kırılma noktası 11 Eylül ikiz 
kuleler saldırısıdır. 2001 yılında el-Kaide’nin Amerika’da düzenlemiş olduğu ikiz kule 
saldırılarının ardından Orta Doğu’ya yeniden dizayn verme hareketi başlatıldı. Döne-
min Amerikan başkanı George W. Bush, bu hareketi teröre karşı bir haçlı savaşı olarak 
nitelemiştir (Peter ve Pope 2001). Bu söz sehven ağızdan çıkan bir söz değildi. Son de-
rece bilinçli ve tarihi referanslar içeren bir ifadeydi. Bu tarihten sonra İslam ülkelerini 
savaş arenasına çevirmesi de bu sözün sağlamasını çok acı bir şekilde ortaya koymak-
tadır. İslamofobi terimi daha çok bu saldırıdan sonra kullanmaya başlandı denilebilir 
(Lean 2015:19-20; Tarhan 2009:110-11). 

Batı medyası Müslümanların başlarına gelen olumsuz durumları görmezden ge-
lerek de İslamofobiyi beslemektedir. Bu duruma Belçika’da din görevlisi olarak bulun-
duğum sırada bizzat şahit oldum. Görev yaptığım caminin önünde bulunan gönderde 
bulunan bayraklara yönelik bir saldırıyla karşılaştık. Gerekli yerleri bilgilendirmemize 
rağmen yerel ve ulusal basında bu olay haber konusu yapılmadı (Duruel 2011). Yine 
aynı şekilde Müslümanlıktan Hristiyanlığa dönen çok az sayıdaki kişilerin maruz kal-
dığı uygulamalar son derece abartılı bir şekilde verilirken diğer dinlerden İslam’a ge-
çenlerin karşı karşıya kaldığı uygulamalardan hiç söz edilmemektedir. Avrupa’daki 
bazı şehirlere saldırı düzenlendiğinde bazı televizyonlar alt yazı olarak özellikle literal 
olarak okunduğunda yanlış anlaşılabilecek ayetleri yayınlamaktadırlar. Bu durumda 
barışı teşvik eden ayetler hiç paylaşılmamaktadır. 

3.1. Ayrıştırıcı ve Kışkırtıcı Bir Üslup

Batı dünyasında şiddeti yöntem olarak kullanan örgütlere mensup Müslümanların 
yapmış oldukları eylemlere “İslami terör”, bu eylemi yapanlara da “Müslüman terörist” 
denilerek dikkatler eylemi yapanların dinine çekilmektedir. Sanki bu eylemler İslam’ın 
bir gereği ve tavsiyesi gibi yapılmaktadır izlenimi verilmektedir. Aksine Hristiyan ya 
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da Yahudi bir kişi tarafından gerçekleştirilen bir eylem haberleştirilirken sadece kişinin 
adı-soyadı ve doğum yeri ile bilgiler verilmekle yetinilir.

Avrupa Birliği’nin hemen hemen her ülkesinde daha çok siyaset çevresinden ol-
mak üzere İslam ve Müslümanlarla ilgili talihsiz açıklamalar her geçen gün artmakta-
dır. Bu açıklamalar Müslümanların psikolojilerini etkilemekle beraber Gayri Müslimler 
nezdinde olumsuz bir imaj oluşmasına neden olmaktadır.

Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders’in İslam ile ilgili ayrıştırıcı ve şeytan-
laştırıcı üslubu bu duruma verilebilecek örneklerden biridir. Öyle ki Geert Wilders, seç-
menlerine “İslam’dan Arındırma Bakanlığı”nın kurulacağını vaat etti (Berretta 2021).

Bir diğer Avrupa Birliği ülkesi Fransa Cumhurbaşkanı’nın “İslam, dünyanın her 
yerinde kriz yaşıyor” (Magnard 2020) ifadesi durumu gayet net bir şekilde ortaya koy-
maktadır. Macron, aynı zamanda Hazreti Muhammed’e yönelik karikatürleri yayım-
lamaktan vazgeçmeyeceklerini belirtmekten çekinmemiştir (Steve 2020). Fransa’nın 
muhalefet partilerinden Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen ise İslam’a yönelik 
tahammülsüzlüğünü her fırsatta dile getirmekten çekinmemektedir (Franck 2021). 

Avrupa’nın başkenti Belçika’da Vlaams Belang (VIaams Blok) Partisi’nin İslam ve 
Müslümanlarla ilgili haddi aşan açıklamaları ibret alınacak ve hayret edilecek türden-
dir. Sözü edilen bu parti; dinlerinden dolayı Müslümanlarla uyum içinde olunamaya-
cağını, dolayısıyla onlarla birlikte yaşamanın imkânsız olduğunu ileri sürmekte, kin ve 
dışlama mekânları olarak tasvir ettikleri camilerin hepsinin kapatılmasını istemekte 
ve sadece Brüksel’de bir tane caminin bulunabileceğini ifade etmektedir (Bkz. Aydın 
ve Yardım 2008:24-28).

Avrupa’nın hemen hemen her ülkesinde, Amerika, Avusturalya ve Kanada gibi ül-
kelerde bu tür ifadeleri rahatlıkla dillerine dolayan siyasetçilere rastlamak mümkün-
dür. Dolayısıyla bu söylemlerle yönlendirilen seçmenler de İslamofobik uygulamalara 
başvurabilmektedir.

3.2. Cihad Ayetlerini Yanlış Yorumlamak

Cihad ayetleri Batı medyasında genellikle iki şekilde kendine yer bulmaktadır: Bi-
rincisi Euro-İslam projesinin bir uzantısı olarak cihad ayetlerini toptan devre dışı bıra-
kan bir İslam ve Kur’an anlayışıyla, ikincisi Kur’an’da yer alan cihad ile ilgili ayetlerin 
literal bir okumaya tabi tutulmasıyla gerçekleşmektedir.

Dünya tarihine çok geniş bir perspektiften bakıldığında aslında vahiy kaynaklı din-
ler ile pagan kültürünün bir çekişmesi olduğu görülür. İnsanlığın ilk yerleşim yerleri 
Orta Doğu toprakları Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi İbrahimî dinlerle putperest 
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hâkimiyetine son verdiler. Ancak dünyada nüfus itibariyle birinci sırada olan Hristiyan-
lıkta geçmişten günümüze pagan kültürünün izlerini bulmak mümkün olmakla birlikte 
günümüzde çok farklı bir veçheye bürünmüştür. Geçmişte putlara yönelik ilgiler şimdi 
çok daha farklı dünyevi unsurlara evirilmiştir. Bu açıdan bakıldığında Hristiyanlık va-
hiy kontrolü ve rehberliğinden çıkmış olup seküler bir hal almıştır. Euro-İslam proje-
siyle de İslam Dini vahiy etkisinden uzaklaştırılarak her türlü dünyevi yönlendirmeye 
açık bir hale getirilmeye çalışılıyor. Bu proje çerçevesinde İslam da haksızlığı önleme, 
zalime karşı hakkını arama ve her türlü olumsuzlukla mücadele etme boyutları olan 
cihad görevinin askıya alınması istenmektedir.

Batı medyasında Euro-İslam fikrini ilk dillendirenlerden biri olan Bassam Tibi’ye 
göre Avrupa’da bulunan Müslümanlar Avrupa’daki İslam’ı reforme edebilirler. Bu çer-
çevede “Müslümanlar, Avrupalılaşma ve çoğulculuğu kuşatma üzerine temellenmiş 
‘Euro-İslam’ kavramı öncülüğünde cihad ve dava gibi şeriatın bazı unsurlarını terk et-
meleri gerekmektedir ve bu yapılabilir” (Bassam Tibi’den naklen Dağ 2018:176). 

Euro-İslam projesinin yanında Fransa İslam’ı gibi isimlendirmelerle ilgili ülkelerin 
İslam anlayışına hitap eden yaklaşımlarda mevcuttur. Bu doğrultuda Fransa’da yapılan 
çalışmalarda Kur’an’da yer alan bazı hükümlerin çıkarılması gerektiği ileri sürülmüş-
tür (Dağ 2018:180).

Amerikalı Patrick Marks adında papaz bir Youtuber; “İslam, Kutsal Savaş ve İsla-
mofobi hakkında açıklama yaptığı videosunda İslam’ın beş ilkesini açıkladıktan sonra 
bazı Müslümanların bu beş şart kadar önemli olduğunu düşündüğü bir yükümlülüğe 
de yer verir: O da kutsal savaş diye bilinen cihaddır. Bazı Müslümanlara göre cihad ne-
fisle ve dünya zevkleri ile mücadele etmektir. Müslüman olmayanları öldürmek demek 
değildir. Bununla beraber cihadın Müslüman olmayanları öldürmek anlamına geldiğini 
düşünen oldukça Müslüman olduğunu belirtir. Büyük ihtimalle Kur’an Bakara sûresi 
190. ayet de “Sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın, fakat aşırılığa sapmayın; 
Allah aşırılığa sapanları sevmez.” denildiği için onlar bu şekilde düşünüyorlar diye açık-
lama yapar. Marks, Bakara sûresi 190 ve Enfâl Sûresi 12. ayetlerle ilgili olarak “bunlar 
yalıtılmış ya da değiştirilmiş ayetler değil. Bu ayetler, Peygamber Mubammed’in hayatı 
ve onun hadislerine bakılınca cihadın günaha karşı iç mücadele hakkında olup dışarı 
çıkıp Müslüman olmayanları öldürmek olmadığını söylemek oldukça zorlaşıyor. Kendi-
ne sormalısın ‘birisi neden kelimenin tam anlamıyla böyle ayetleri olan birinden kork-
mamalı’. En nihayetinde bu ayetleri ciddiye alan Müslümanlar çıkıp Paris’te 129 kişiyi 
öldürdüler ve 400’ den fazla kişiyi yaraladılar. ABD’ de bu ayetleri ciddiye aldığını söy-
leyen teröristler 11 Eylül 2001’de ikiz kulelere saldırıp 3000’ e yakın insanın ölümüne 
neden oldular. Hatta o teröristlerden birisi valizine ‘bunu neden yaptığımı anlamak is-
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tiyorsan 9. sureyi oku’ şeklinde bir not bıraktı.” Kur’an’da 9. sure Tevbe 29. ayetin meâli 
ise şu şekildedir: “Ehl-i kitap’tan Allah’a ve âhiret gününe inanmayan, Allah ve resulü-
nün yasakladığını yasak saymayan ve hak dine uymayan kimselerle, yenilmiş olarak ve 
kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın” (Patrick Marks 2015).

Euro-İslam ve Fransa İslam’ı gibi coğrafi etiketli İslam anlayışlarında cihad ayetleri 
tamamen devre dışı bırakılmak istenirken burada ise ayetlere son derece literal yak-
laşılarak yanlışa düşülmektedir. Ayetlerin anlamlarını tersyüz eden ve manipüle eden 
bir diğer grup ise aşırı şiddet kullanmayı kendilerine amaç edinmiş DEAŞ, el-Kaide ve 
Boko Haram gibi örgütlerdir.

3.3. Şiddeti Yöntem Olarak Kullanan Terör Örgütlerinin Cihad Anlayışı ve Bu 
Doğrultuda Yapmış Oldukları Eylemler

Masum sivillere yönelik canlı bomba eylemlerini bile cihad olarak değerlendire-
bilecek kadar gözü dönmüş bir kitle hedefine ulaşmak için her yolu kendine mübah 
görebileceği gibi cihad ayetlerini de manipüle etmekten geri durmayacaktır. Nitekim 
bu doğrultuda bu örgütlerin gerek basılı yayınlarında gerekse sözlü açıklamalarında 
çokça örnekle karşılaşmak mümkündür.

DEAŞ, Müslümanları cihad ayetleri kapsamı altına sokabilmek için önce Irak ve Su-
riye toprakları üzerinde kontrol altında tuttukları bölgeleri İslam toprakları ilan ettiler. 
Bu bölgelerin dışında kalanları ısrarla kendi bölgelerine davet ettiler. Bazı hadisleri 
kendi görüşleri doğrultusunda kullanarak Müslümanları kontrol ettikleri topraklara 
hicret etmeye ve burada gerçek İslam’ı yaşayabilmek için cihada çağırdılar. Kendi tabir-
leri ile hilafeti altında tuttukları bölgenin dışında kalıp davet çağrısına icabet etmeyen 
herkesi düşman, müşrik ve kâfir ilan ettiler. Bu bölgelerde İslam’ın yaşanmadığını iddia 
ettiler. Bu yüzden kontrol altında tuttukları bölgenin dışındaki her yer ve herkes ile 
savaş hali söz konusudur. Onlara göre bu bölgeler “tağut” diye isimlendirdikleri idare-
ciler tarafından yönetildikleri ve bu ülkelerde İslam yaşanmadığı için buralara saldırı 
meşrudur (Göksun ve Salihi 2018:26).

Deaş’ın Arapça süreli yayınlarından en-Nebe dergisinin 47. sayısının kapak fotoğ-
rafının altında “müşrikleri yakaladığınız yerde öldürün” ifadesi yer almaktadır (Göksun 
ve Salihi 2018:26, 27). Bu ifade Bakara 2/191, Nisa 4/89, 91 ve Tevbe 9/5. ayetlerde 
farklı bağlamlarla aynen geçmektedir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber ve ashabının 
düşmanları olan müşrikleri hedef alan bu ayetler çok rahat bir şekilde sloganlaştırılıp 
mü’min-kafir ayırımı yapmaksızın kendileri dışındaki herkese yöneltilebiliyor. 
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Örgütün Türkçe yayını Konstantiniyye dergisinin 2. sayısında “Gerek Hafif Gerekse 
Ağır Olarak Savaşa Çıkın” adlı makalede Tevbe suresinin 41. ayeti ile ilgili olarak Ebu-
bekir Bağdadi’nin Musul’da yaptığı bir konuşma şu şekilde aktarılmıştır: “İslam dini 
hiçbir gün barış dini olmadı. İslam dini savaş dinidir. Zira sizin peygamberiniz âlemlere 
rahmet olarak kılıçla gönderildi ve sadece Allah’a kulluk edilene kadar savaşmakla emr 
olundu” (Göksun ve Salihi 2018:40).

Deaş’ın bir diğer propaganda aracı Dabıq adlı dergide 2015 Kasım Paris saldırıları 
ile ilgili şu ifade yer almaktadır: “Onlar Hilafeti tanıyana kadar bu saldırılar devam 
edecektir” (Göksun ve Salihi 2018:43). Burada tırnak içindeki ifadede referans alınan 
Bakara sûresinin 193. ayet meali ise şu şekildedir: “Hiçbir zulüm ve baskı kalmayın-
caya ve din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son vere-
cek olurlarsa, artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır.” Ayette yer alan zulüm, baskı 
ve fitne ifadesi kaldırılarak onun yerine sözde hilafetin tanınmasının getirilmesi şiddeti 
yöntem olarak kullanan örgütlerinin başvurduğu çarpıtma yollarına iyi bir örnek teşkil 
etmektedir. 

4. Kur’an’ın Ortaya Koyduğu Cihad Anlayışı

Objektif bir şekilde incelendiğinde Kur’an-ı Kerim’in resmettiği cihad anlayışının 
ne Batı medyasının ne de şiddet yüklü terör örgütlerinin cihad anlayışlarıyla örtüştüğü 
görülür. Cihad ile ilgili ayetler sîret eşliğinde ele alındığında doğru anlamaya dolayısıy-
la muradı ilahiye ulaşma imkânı artmaktadır. Aksi takdirde ilgili ayetler literal bir oku-
maya tabi tutulduğunda manalarının ve hedeflerinin tersyüz edilmesi muhtemeldir. Bu 
yüzden Hz. Muhammed (sav) ve ashabının bu ayetlerin nazil olmasından önce ve sonra 
ne yaptıklarını ortaya koymak gerekmektedir. Bu itibarla tebliğimizde cihad ile ilgili 
ayetlerin bu veriler ışığında incelenmesi önem arz etmektedir.

Tebliğimizin önceki bölümlerinde referans olarak başvurulan cihad ile ilgili ayet-
lerden biri de Tevbe sûresinin 5. ayetidir: Haram aylar çıkınca, müşrikleri bulduğunuz 
yerde öldürün, esir alın, kuşatın ve onları her geçit yerinde gözetleyin. Şayet tövbe eder-
ler, namazlarını kılarlar ve zekâtlarını verirlerse artık onları serbest bırakın. Allah bağış-
layıcıdır. Bu ayet Hicretin 9. senesinde Tebük seferi dönüşünde nâzil olmuştur. Tebük 
gazvesi dönüşü gelişmelerinden biri de Hz. Peygamber’in, Hz. Ebu Bekîr’i hac emiri ta-
yin ederek yaklaşık 300 kadar Müslümanı hac yapmak üzere Mekke’ye göndermesidir. 
Yalnız, Hz. Ebu Bekir’in Medine’den ayrılmasından bir müddet sonra Tevbe suresinin 
ilk dokuz ayetlik kısmı nâzil oldu. Hz. Peygamber, yeni nâzil olan Tevbe suresinin bu 
dokuz ayetlik kısmını tebliğ etmek, müminlerden başka kimsenin cennete giremeye-
ceğini, bundan sonra artık hiçbir müşriğin hac yapamayacağını, Kabe’nin çıplak tavaf 
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edilemeyeceğini, antlaşması olanların antlaşma sürelerine kadar geçerli olduğunu ve 
olmayanlara da dört ay daha süre verildiğini bildirmek üzere Hz. Ali’yi görevlendirdi. 
Hz. Ali de hac günlerinde Hz. Peygamber’in kendisini gönderdiğini söyleyerek Mina’da 
ayağa kalkıp bu hususları ilan etti (İbn Hişâm 2005:484-86). Bu ayetler ültimatom ola-
rak işlev görmüştür. Nitekim bu ayetlerin nâzil olmasından sonra ne Hz. Peygamber 
zamanında ne de dört Halife devrinde müşriklere yönelik herhangi bir girişim olma-
mıştır (Karaosman 2020:135). Dolayısıyla bu ayet kullanılarak İslam Dini hakkında 
olumsuz bir algı oluşturulamaz. Hz. Muhammed savaş Peygamberi, İslam’da kılıç dini 
olarak nitelendirilemez. Her ne kadar ayetin lafzında müşrikleri öldürmeye, esir alma-
ya, kuşatmaya ve gözetlemeye yönelik emirler olsa da ayetin ilk muhatapları Hz. Mu-
hammed ve ashabın uygulamaları, bu ayetin doğru anlaşılması için yeterli ve doyurucu 
bir bilgi vermektedir. 

Ayetlerin lafzında yer alan bu ifadeleri anlamak için şöyle bir benzetme yapılabilir: 
Örneğin bugün devletimiz hain terör örgütü PKK ve onun türevleri PYD-SDG-YPG v.s ile 
bir mücadele içerisindedir. Bunları bertaraf etmek için zaman zaman hem yurt içinde 
hem yurt dışında kümelendikleri belli noktalara operasyonlar yapmaktadır. Bu vesi-
leyle devletin üst kademeleri tarafından “Kandili vurun”, “Oranın altını üstüne getirin” 
gibi verilen harekât emirleri çok değil elli yüz sene sonra zaman ve mekân şartların-
dan kopuk bir şekilde okunduklarında yanlış anlaşılabilirler. Bu operasyonlara veya o 
bölgenin tarihi ile bir araştırma yaparken sadece sonucu belirten haber metinlerine 
odaklanıldığında ister istemez yanlış anlama söz konusu olacaktır. Kur’an’da yer alan 
cihad ile ilgili ayetlerin tamamı incelendiğinde aynı durum geçerlidir. Ancak biz iki ör-
nek daha vererek bu bahsi bitirmek istiyoruz.

Anlamı tersyüz edilen cihad ile ilgili ayetlerden biri de Bakara sûresi 190-193. 
ayetlerdir: Sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın, fakat aşırılığa sapmayın; 
Allah aşırılığa sapanları sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün; sizi çıkardıkları 
yerden siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Harâm civarın-
da onlar sizinle savaşmadıkça siz de orada onlarla savaşmayın. Şayet sizinle savaşmaya 
kalkışırlarsa o zaman onları öldürün. İşte kâfirlerin cezası böyledir! Eğer onlar vazgeçer-
lerse, artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Al-
lah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın; fakat vazgeçerlerse, artık zalimlerden başkasına 
saldırmak yoktur. 

Yukarıda paylaşılan Bakara 2/190-193. ayetler, Kur’an’da yer aldığı bütünlük için-
de okunmaya çalışılsa yanlış anlamalardan uzak kalınabilir. Ancak önceki bölümlerde 
geçtiği üzere genelde bu ayet pasajının yanlış anlamaya imkân verecek şekilde önceki 
ve sonraki ayetlerden kopuk olarak bir ayet paylaşımına gidilmektedir. Mesela o pa-
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sajdan sadece… Onları yakaladığınız yerde öldürün… ayetinin paylaşılması buna örnek 
olarak gösterilebilir. Bu da ister istemez okuru yanıltmaktadır. Kur’an’ı derinlemesine 
inceleme imkânı olmayan okurların zihnine olumsuz bir cihad algısının yerleşmesi-
ne neden olmaktadır. Oysa ayet grubunun önünde Müminlerle savaşan kimselere sa-
vaş açılabileceğinden ve üstelik aşırıya kaçılmaması gerektiğinden bahseden ayetler 
bulunmaktadır. Devamında ise Mescid-i Hâram civarında müşriklerin Müminlerle sa-
vaşmaması durumunda onlarla savaşılmaması istenmektedir. Kur’an içi bağlama bile 
dikkat edildiğinde yanlış anlama ve algılama ortadan kalkabilmektedir. Kur’an dışı bağ-
lam ile ise doğru anlama ve algılama imkânı çok daha mümkün olmaktadır. Şöyle ki bu 
ayetler Hudeybiye antlaşması sonrası Umretu’l-Kadâ seferi hakkında nâzil olmuştur. 

Hudeybiye Antlaşması sonrası yapılan Umretu’l-Kazâ seferinin siyasi-askeri ko-
şullarını incelemek dış bağlam hususunda bize yardımcı olacaktır. Antlaşma gereği 
Müslümanlar ancak gelecek yıl umre yapabileceklerdi. Müslümanlar bu doğrultuda Hz. 
Peygamber’in talimatıyla gerekli hazırlıkları yaptılar (Küçükaşcı 2012:153-55). Ancak 
içlerinde müşrikler hakkında bir korku vardı. Çünkü müşriklerin yine umre yapma-
ya izin vermeyeceği ya da Müminlere saldıracağı hususunda söylentiler vardı. Bu du-
rumda nasıl hareket edecekleri konusunda netleşmiş bir kanaatleri yoktu. İşte Bakara 
2/190-193. ayetler Müminlere olası durumlarda nasıl hareket edeceğini göstermek-
tedir. Herhangi bir olumsuzluk olmadığında da asla Müminlerin savaşa yeltenmemesi 
gerektiği vurgulanmaktadır. Dolayısıyla saldırıya bağlı meşru müdafaa hakkı çerçeve-
sindeki emir ve tavsiye niteliğindeki bu ayetler hiçbir kesimin art niyetli emellerine 
referans olamaz. (Karaosman 2020:108-109).  

Kur’an’da cihad’a izin verilmesi ile ilgili ayet de yine aynı meşru müdafaa anlayı-
şı kapsamında değerlendirilmelidir: Saldırıya uğrayanlara zulme mâruz kaldıkları için 
savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kadirdir. Onlar sırf ‘Rabbimiz 
Allah’tır’ dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir (Karaman 
vd. 2014:Hâc 22/39-40). Hem ayetlerin iç bağlamı hem de dış bağlamı bu meşruiyeti 
ortaya koymaktadır. Diğer ayetlerde olduğu gibi objektif bir bakış açısıyla okunduğun-
da ayetlerin meâli bile birçok şeyi anlatmaktadır. Bugün de Birleşmiş Milletler Antlaş-
ması’nın 51. Maddesi (Anonim t.y.); saldırıya ve zulme uğrayan kimselere meşru mü-
dafaa hakkını vermektedir. Cihada izin veren ayetlerde de tam da bu gerekçeleri ihtiva 
etmektedir. Dolayısıyla bu ayetlerin mahza tercüme eksenli okunması dahi okurların 
doğru anlama ulaşmalarına yeterli gelmektedir.

Şu var ki ayetler dış bağlamları ile birlikte okunduğunda muradı ilahi daha iyi an-
laşılmaktadır. Bu ayetlerin öncesinde Mekke’de 13 yıl Müslümanlar her türlü zulüm 
ve işkenceye tabi tutuldular. Ev ve arazilerine el konuldu. Rahat bir nefes almak ve 
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inanmış oldukları değerler çerçevesinde bir hayat yaşamak amacıyla çeşitli yurt ara-
yışlarından sonra Medine’ye hicret ettiler (Hamidullah 1980a:159-161; İbn Hişâm 
2005:101-102, 159-160; es-Süheylî 1971:90-99, 290). Müşrikler, Müslümanları Mek-
ke’de rahat bırakmadığı gibi Medine’de de rahat bırakmadı. Medine’nin ileri gelenle-
rine mektuplar yazarak Hz. Muhammed’i ve ashabını zor duruma sokmaya çalıştılar 
(Hamidullah 1980b:217; Şulul 2014a:452-453, 2014b:399-400). Bütün bunların ne-
ticesinde başlangıçta hem maddi haksızlıkları telafi hem de olası durumlarda savun-
ma ve saldırı amaçlı savaşma izni olmak üzere Hâc sûresinin 22/39-40. ayetleri nâzil 
oldu. Nazil olan ayetlerin akabinde bu amaçlar doğrultusunda seriyye ve gazveler baş-
lamış oldu. Bu seriyye ve gazveler sosyo-kültürel bağlamları ile incelendiğinde hiçbir 
anlama ve algılama problemi ortaya çıkmamaktadır. Fakat günümüzün savaş algıları 
ile geçmişte yapılan savaş biçimlerini doğru anlamak her zaman mümkün olmayabilir. 
Örneğin Abdullah b. Cahş Seriyyesi veya Ebu Süfyan idaresindeki kervana saldırı giri-
şimleri bunlara örnek verilebilir. 7. Yüzyıl Hicaz yarımadası şartlarında kervana saldırı 
bir savaş türü idi. Bu yüzden müşriklerin Hz. Muhammed ve ashabının “kervanlarımıza 
saldırıyorlar” diye bir eleştirileri olmamıştır. Şu var ki Abdullah b. Cahş Seriyyesi’nde 
geçmişten beri Araplar arasında var olan haram aylarda savaşmama ilkesi yanlışlıkla 
da olsa çiğnendiği için bir eleştiri söz konusudur (İbn Hişâm 2005:200). Sanılanın ak-
sine kervana yönelik saldırı biçimi kritik edilmemiştir (Mahmudov 2010:58-61). Oysa 
günümüz algısına göre bu tür bir girişim çok rahat bir şekilde çapulculuk ve yağmacılık 
olarak görülebilmektedir. Bu da ister istemez haksız değerlendirmelere yol açmakta-
dır. Bu yüzden geçmişte Hz. Peygamber ve ashabının yapmış oldukları tüm seriyye ve 
gazveler yerinde ve zamanında incelendiklerinde doğru bir okuma, anlama ve algılama 
mümkün olmaktadır. 

Sonuç

İlk etapta Müslümanlar cihad bilinciyle hareket ederek İlayi Kelimetullah dü-
şüncesini tüm dünyaya yaymak istediler. İslam’dan mahrum olan toprakların İslam’a 
açılması anlamına gelen fetih ruhu onları Batı dünyasının merkezlerine götürdü. Bu 
doğrultuda Batı dünyasında İtalya’nın Sicilya, bugün İspanya sınırları içinde bulunan 
Endülüs, Anadolu ve Balkanların fethinden dolayı kaynaklanan İslam ve Müslüman 
korkusu karasal yayılmadan kaynaklandığı söylenebilir. Bu süreç, Osmanlı Devleti’nin 
zayıflamasına kadar devam etti. 1950 sonrasında ise Batıya göç eden Müslümanların 
dîni ve kültürel yayılmasından ve şiddeti yöntem olarak kullanan terör örgütlerinin 
eylemlerinden kaynaklanan bir korku söz konusu idi. Bu korku halen aktif bir şekilde 
varlığını devam ettirmektedir. Bu ikinci aşamada Müslümanların bir genişleme ya da 
yayılma niyet veya düşüncesi bulunmamaktadır. Bilakis Batı dünyasının özellikle Av-
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rupa’nın iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla gelmiş olduğu topraklarda dinini ve 
kültürünü bir şekilde yaşama isteği söz konusudur. Ancak bu aşamada Müslümanların 
Batı topraklarında sayısal artışından kaynaklanan bir kaygıyı da dikkate almak gerek-
mektedir. Bu sayı bizzat göç eden Müslümanlar ve mühtedilerden meydana gelmekte-
dir. Batı dünyasında doğum oranları özellikle göçmen Müslümanlar arasında yüksek 
çıkmaktadır. Dolayısıyla Batı dünyası gelecek yıllardaki nüfus oranlarını göz önünde 
bulundurarak bir korku geliştirmektedir. 

İslamofobi terimi her ne kadar son yıllarda özellikle Batı medyasında yaygın bir 
şekilde kullanmaya başlansa da İslamofobi, yani bir nevi İslam düşmanlığı/Müslüman 
hazımsızlığı anlamına gelebilecek söz ve uygulamalara İslam’ın ortaya çıkışından bu-
güne dek her tarihte rastlamak mümkündür. Ancak günümüzde birlik-beraberlikten 
yoksun İslam ülkelerinin son derece güçsüz olmasının yanı sıra Batı dünyasının ça-
ğımızın en etkili silahlarından olan “medya gücünü” elinde bulundurması nedeniyle 
Müslümanlar İslamofobi ile daha çok karşılaşmakta ve o gerçekle birlikte yaşamak zo-
runda bırakılmaktadır.

Batı dünyasında Müslümanların karşılaştığı gerek fiili gerekse yazılı ve sözlü sal-
dırıları tamamen sıfırlamak mümkün gözükmemektedir. Ancak bu saldırıların etkisini 
zayıflatma adına birkaç unsura değinmekte fayda vardır: Öncelikle bu tür saldırılara 
karşı en güzel cevap güçlü olmaktan geçmektedir. İslam dünyası dolayısıyla Müslüman-
lar her türlü açıdan güçlü olduğunda her ne kadar “bu karalamalar, leke çalmalar” bı-
çak keser gibi kesilir diyemesek de etkilerinin azalacağını söylemek mümkündür. 

Sivil toplum örgütleri ve resmî kurumlar aracılığı ile Batı medyasına ve yönetimde 
olan kişilere şu gerçeği de hatırlatmakta fayda vardır: Batı’da yaşayan Müslümanlar 
olarak “biz biz olursak bizden size bir zarar gelmez. Yok, eğer biz başka bir biz olmaya 
zorlanırsak biz mutlu ve huzurlu olamayız. Dolayısıyla bizden hiç kimseye fayda gel-
mez. Müslümanların gündelik hayatını kısıtlayan uygulama ve adımlar bizi biz olmak-
tan çıkaran girişimlerdir. Bu yüzden bu girişimlerden bir an önce vazgeçilmesi gere-
kir. Aksi takdirde cihad ayetlerini yanlış anlayan kimselere fırsat ve malzeme verilmiş 
olur. Hiçbir toplum tüm üyelerini tam anlamıyla kontrol altına tuttuğunu iddia edemez. 
Batı'da yaşayan Müslüman toplumun içinde aşırı diye nitelendirilebilecek bir kesimin 
olduğu da muhakkaktır. Bunlar literal bir bakışla cihad ayetlerini anlayıp uygulamaya 
kalkışmaktadırlar. Bu grubun şiddet uygulamalarının izah edilecek savunulacak bir ta-
rafı bulunmamaktadır. Çünkü haksızlık başka bir haksızlıkla giderilemez. Böyle bir hak 
arayışı meşru değildir. Ancak onların yanlış yorumlama, algılama ve uygulamalarına 
zemin olabilecek söylem ve adımlardan da kaçınmak gerekmektedir. Müslümanların 
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gündelik hayatını sınırlayan onları itibarsızlaştıran girişimler radikalizmi önlemekten 
ziyade beslemekte olduğunun artık farkına varılması gerekmektedir. 

Batı’da oluşan güvensizliğin nedeni İslam ve Müslümanlar değildir. Öyle olsaydı 
Müslümanların Batı'da var oldukları tarihten itibaren güvensiz ortamın olması gerekir-
di. Hâlbuki üretilen ve Müslümanlara fatura edilen bu kargaşa ortamının çok uzun bir 
geçmişi bulunmaktadır. Oysa Müslümanlar bir asrı aşkın bir zamandır Batı'da yaşamak-
tadırlar. Batı dünyası, birlikte yaşama hususunda İslam ülkelerinin çok gerisinde kalmış, 
hatta son yıllarda bu makas iyice açılmış bulunmaktadır. Yukarıda çok az örneğini pay-
laştığımız şiddet içerikli söylemlerle şiddet yüklü eylemler neredeyse senkron bir du-
rum arz etmektedir. Bu durumda taraflara düşen şey şiddete varan söylem ve eylemler-
den uzak duracak bir yol tutmaları olacaktır. Biz Müslümanların tarihte farklı kültür ve 
uygarlıklarla birlikte yaşama tecrübesi Batı dünyası için bir örnek teşkil edebilir. Ancak 
dünyevi ihtiraslar olumlu değerler etrafında bir hayat sürmenin önüne geçmektedir. Bize 
düşen ise yersiz ve haksız korkuları olanları iyilik havuzunda boğmak olacaktır.
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Dinsel Dışlayıcılığın Bir Algısı ve İmajı Olarak İslamofobi
Saim GÜNDOĞAN1

1. Giriş

İnsan kavramını tecrübe, tarih ve sosyal etkinlikler şeklinde ayıran anlayış, dün-
yayı da “Doğu-Batı” biçiminde bölmüştür. Bu meyanda Hristiyanların Avrupa’nın hem 
mirasıyla hem de mahiyetini tekvin eden değerleriyle kendinden olmayan medeniyet-
lere, kültürlere “öteki” muamelesi uyguladığı söylenebilir. Başka bir deyişle, Avrupa’yı 
coğrafî bir mekândan ziyade kültürel bir kıta şeklinde kabul eden ve Antik Yunan’da 
felsefenin de sistematize edilmesiyle birlikte akıl kavramı, Yunan ruhu ve mirasıyla 
nemalandığını devamlı olarak ifade etmek suretiyle Avrupalılık düşüncesini kuvvet-
lendiren Batılıların anılan görünümü, kendinden olmayanlara dair tavır ve davranış-
lara yansımaktadır. Tek tipçi olan bu anlayış, genelde ötekinin düşmanlığına, spesifik 
olarak ise İslamofobiye sebep olur. Bu bakımdan Müslümanlar, tarihsel, dinî ve medeni 
kimliklerinden dolayı bir “ötekileştirme” ile karşı karşıya kalırlar. İslamiyet’in temel 
değerleri göz ardı edilerek dünya genelinde İslâm dinine mensup olanların “potansiyel 
terörist” şeklinde gösterilmesi gibi birtakım algı ve imajlar oluşturulur. Bunun gibi algı 
ve imajlarla “öteki” üzerinden tek hâkim olma hırsı ve kendi kimliklerini dayatma ar-
zusu içinde bulunan Batılılar, kendi amaçlarına ulaşabilmek için bir İslâm düşmanlığı 
anlayışı ortaya koymuştur. Nitekim onlar, tarihin farklı dönemlerinde olduğu gibi, gü-
nümüzde kitle iletişim araçları vasıtasıyla “ifade özgürlüğü” bahanesiyle İslâm dininin 
temel değerlerine saldırmaktadır. Bunun temel sebebi, Batılıların İslâm dinini yalnızca 
bir din ya da ideoloji olarak değil, tarihsel bir medeniyet ve kültür olarak görmeleridir. 
Onlar, İslâm coğrafyasının bu yönünü bir tehdit olarak değerlendirmiş ve bu sebeple 
Müslümanlara yönelik söz konusu tavır ve politikalar ortaya koymuşlardır. Bu açıdan 
İslamofobi, geçici bir konu veya sadece bir korku olmaktan çıkıp tarihsel ön yargılar ile 
harmanlanmış bir ötekileştirme düşüncesidir. Dolayısıyla bu anlayış, yeni değildir; an-
cak günümüzdeki birtakım tezahürleri güncel olarak değerlendirilebilir. Özetle, Hris-

1 Dr. Öğr. Üyesi, Hakkâri Üniversitesi, saimgundogan@hakkari.edu.tr
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tiyan dünyası, İslâm dinini, felsefî, dinî ve siyasî bir meydan okuma ve rakip olarak 
görmektedir. Bunun temel sebebinin Hristiyanların benimsediği kurtuluş yaklaşımının 
kendilerinden olmayanlara yönelik bakış açısından kaynaklandığı söylenebilir. Bura-
dan hareketle, bu anlayışın dinsel dışlayıcılık yaklaşımının bir algısı sonucunda ortaya 
çıktığı ifade edilebilir. Böylelikle İslamofobinin beslendiği nedenlerden felsefî ve teolo-
jik nedenler gündeme alınacaktır. Çünkü bu çalışmada temel problem olarak öne sürü-
len husus, İslamofobi olgusunun felsefî ve dini dayanakları olan dinsel dışlayıcılığın bir 
algısı ve imajı olduğunu ileri sürmektir. Bunun için çalışmada öncelikle İslamofobi kav-
ramı ve ardalanı kısaca ele alınacak, daha sonra İslamofobinin temel kaynaklarından 
biri olarak tespit edilen dinsel dışlayıcılık kavramının özü üzerinde durulacak ve daha 
sonra dinsel dışlayıcılık modelinin eleştirisi yapılacaktır. Nihayetinde bu çalışmanın te-
mel amacı olan İslamofobinin felsefî, dinî ve tarihî kökenlerinin yine felsefe yardımıyla 
İslamofobiye dair söylem ve eylemlerin temellerine karşı argüman geliştirilmesi ola-
rak ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

2. İslamofobi Kavramı ve Ardalanı

İslamofobi, “İslâm” ve “fobi” kelimelerinden meydana gelen ve Oxford Sözlüğü-
ne göre ilk kez 1991 yılında kullanılan bir kavramdır. İslamofobinin başlangıcına dair 
hangi tarihin temel alınacağı hususunda farklı yaklaşımlar mevcuttur. Kimi görüşlere 
göre İslamofobi, İslâm’ın ilk yıllarına dayanırken; kimilerine göre ise Haçlı Seferleriyle 
birlikte İslâm toplumlarının Hristiyan Batı toplumlarıyla karşı karşıya gelmesiyle baş-
lar. Bu konuda İslamofobinin kökenlerinin “anti-semitizm”in kökeni ile açık bir şekilde 
paralellik gösterdiği hipotezi yaygındır. Bu hipoteze göre, İslamofobinin kökenleri İs-
lâm’ın ortaya çıkışıyla birlikte ortaya konulmuştur (Firestone, 2010: 45). Ancak İsla-
mofobi, belli bir varsayıma göre başlatılamaz. Çünkü İslamofobi gibi anlayışlar, zaman 
zaman Avrupa-merkezli Hristiyan teolojisi tarafından ortaya konulmaktadır.           

En genel ifadeyle İslamofobi, “İslâm dinine karşı kin, nefret, düşmanlık ve ön yargı-
yı” ortaya koyan evrensel bir olgudur. Bu olgu, dinî, felsefî, sosyolojik, siyasî, iktisadî ve 
kültürel gibi birçok alandan faydalanan bir yapıya sahiptir. Sözü edilen alanlarla bağ-
lantılı olarak İslamofobiyi ele almak, bu çalışmanın sınırları dışındadır. Ancak kavram-
sal anlamda, İslâm dininden ve Müslümanlardan uzak durmak, korkmak, çekinmek ve 
hoşlanmamak biçiminde izah edilen mantık dışı bir kaygıdan esinlenerek birbirinden 
farklı söylem ve tavırlar bütününden meydana gelen bir olgu olarak kabul edilir. Ayrıca 
ötekileştirme, stereotipler, ayrımcılık, ırkçılık ve ön yargı gibi kavramlarla ifade edilen 
İslamofobi, dinî, kültürel, tarihî ve “yabancı düşmanlığı (xenophobia)” gibi nedenler-
den dolayı küresel bir olgu haline gelmiştir (Kar, 2017: 201; Güngör, 2016: 286). Günü-
müzde yapılan kimi bilimsel çalışmalar, bu değerlendirmeleri kanıtlar niteliktedir. Ör-
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neğin, Ahmet Yemenici ve Özcan Güngör tarafından ele alınan “A Critical Approach on 
the Statictical Perception of the Islamophopy in the West” (Yemenici&Güngör, 2018) 
isimli çalışmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Çalışmada Batı’da İslamofobi algısı-
nın belirtilerinin nasıl ortaya çıktığı güncel istatistiklerle ortaya konulmuştur. Amerika 
Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya ve İngiltere örneklerinden hareketle, İslamofobi 
algısının hem bireysel hem de toplumsal bir olgu haline geldiği izah edilmektedir. Ha-
san Gökmen tarafından kaleme alınan “Hollandalı Politikacı Geert Wilders’ın ‘Fitna’ 
Filmi Çerçevesinde Bil Algı ve İmaj Olarak İslamofobi” (Gökmen, 2018)  isimli çalışma-
da ise İslamofobi algısının kitle iletişim araçları vasıtasıyla zihinlere nasıl kazılmaya 
çalışıldığı hususu öne sürülmeye çalışılmıştır. Çalışmada yapılan değerlendirme ve tes-
pitlere göre, “Fitna” filminde İslam ve Müslüman’a yönelik sert saldırılar oluşturulmuş 
ve açıkça “terör” ve “terörist” kavramları isnad edilmiştir. Dahası, Batı toplumlarının 
tarih boyunca oluşturmaya çalıştığı oryantalist algı, imaj ve anlayışlar ile İslam’ın şid-
detle bir tutulması olgusu sıklıkla vurgulanmıştır. Bütün bunlar, gerçeğinden koparıl-
mak suretiyle Kur’ân ayetleri ve çarpıtılıp kırpmayla ele alınan bazı Müslüman düşü-
nürlerin söylemleri şiddet görüntüleri eşliğinde bir “algı” inşası çerçevesinde seyirciye 
sunulmuştur. Bu algı, ötekileştirici ve nefret oluşturucu bir üslupla derinleştirilmiş ve 
böylelikle İslam ve Müslüman, şiddetle ilişkili bir vahşi olarak gösterilmeye çalışılmış-
tır. Filmde dikkat çekilen bu hususların Batı toplumunda büyük bir etki yarattığı söyle-
nebilir. Nitekim çalışmada elde edilen veriler sonucunda, İslamofobiye dair tavırların 
hızla yükseldiği, İslam ve Müslüman karşıtlığının siyasi ve kitle iletişim araçları aracılı-
ğıyla kışkırtıldığı, bu tavrın ise bir algı inşası ve imaj oluşturmaya dönük kontrollü bir 
hal olduğu sonucuna varılmıştır. İslamofobiye neden olan bütün bu nedenlerle birlikte 
dinsel dışlayıcılık da İslamofobinin hem dinî, hem felsefî hem de tarihsel açıdan temel 
kaynakları arasında gösterilebilir. 

İslâmiyet tarih sahnesinde hızlı gelişen bir dindir. Bu durum, öteki dinler tarafın-
dan bir tehdit olarak görülmüştür. Örneğin, VII.-VIII. yüzyıllarda İslâm dünyası, Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika’nın ciddi bir bölümünü hâkimiyeti altına almıştır. Bu gelişme, İs-
lâm’ın Hristiyanlar tarafından dinî-siyasî bir rakip olarak algılanmasına sebep olmuştur 
(Buehler, 2014: 124). Böylelikle Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında ilk karşılaşma-
lar başlamış olup, nihayetinde Haçlı Seferleri de başlamıştır. Sözü edilen karşılaşmala-
ra, Müslümanların İspanya’da Endülüs’ü ele geçirmesi, ileriki yüzyıllarda gerçekleşen 
Haçlı Seferleri, İstanbul’un fethi gibi olaylar örnek olarak gösterilebilir (Rodinson, 
1983: 15; Kirman, 2010: 26). Bu ve benzeri hadiseler, Hristiyanlar tarafından İslâm 
dininin “yeni bir düşman” ve bir “öteki” olarak belirlenmesine neden olmuştur. Örne-
ğin, 1993 Eylül’ünde The New York Times gazetesi, İslâm’ı, “Büyük bir tehdit ve tehlike” 
olarak manşetlere taşımış (Hollingworth, 1993: 9 Eylül) ve aynı yıl Prof. Huntington,  



Dinsel Dışlayıcılığın Bir Algısı ve İmajı Olarak İslamofobi

800

“The Clash of Civilizations (Medeniyetler Çatışması)” isimli makalesinde Hristiyanlığın 
en büyük “düşman”ı olarak İslâm’ı işaret etmiştir (Huntington, 1993: 24).

Teolojik, felsefî ve tarihi bir ardalana sahip olan İslamofobi, İslâm karşıtı tavırları 
ve söylemleri ortaya koymak suretiyle yakın dönemlerde daha fazla kullanılmaya baş-
lanan bir kavram şeklinde ifade edilmektedir. Nitekim Huntington’un “Medeniyetler 
Çatışması” ile F. Fukuyama’nın “Tarihin Sonu” (Fukuyama, 2016) teorileri, Müslüman 
göçleri, İran ihtilali, 11 Eylül ve Avrupa şehirlerindeki saldırılar, İslamofobinin yaygın 
bir hale gelmesine sebep olmuş ve bu bağlamda İslâm’a, İslâm’ın temel değerlerine, 
Müslümanlara yönelik saldırılar, saplantılar, absürd korku ve endişeler ortaya çıkmıştır 
(Buehler, 2014: 130). Bütün bunların temeli ise Hristiyan ontolojisi tarafından olgun-
laştırılmış görüş ve uygulamalara dayanmaktadır. Nitekim Hz. İsa’nın ölümünden sonra 
süreklilik kazanan ve adeta bir ideoloji anlayışına dönüşen Hristiyanlığın “öteki (ler)” 
ile oluşturduğu ilişkinin temel özelliği, İslamofobinin teolojik kökenlerini filizlendir-
miştir. Hristiyanlığın bu anlayışı, “öteki” hakkında manipülasyonlar üreterek varlığını 
meşrulaştırma, otoritesini sağlama ve daha güçlü olma gibi unsurlara dayanmaktadır. 
Anılan anlayıştan hareketle, birtakım “öteki” listesi hazırlanmakta ve Hristiyanlar bu 
listenin başına İslâm’ı ve Müslümanları koymaktadır. Böylelikle İslâm’ın dinî inancı, 
değerleri, kültürü ve yaşam şekli hedef alınmakta ve nihayetinde bütün bu öğelere dair 
bir “nefret” oluşturulmaktadır. Bu nefret, Müslümanlara yönelik terörist, vahşi, baskıcı, 
barbar, ahlaksız, etik davranmayan ve şiddet yanlısı gibi niteliklerle zihinlere yerleş-
tirilmeye çalışılmıştır. Bu durum dine yönelik bir ırkçılık şeklinde ifade edilir. Çünkü 
İslâm, “din olarak değersiz” bir konumda algılanmak istenmektedir (Kalın, 2012: 194; 
Kar, 2017: 203). Sözgelimi, Kilise babalarının sonuncusu olarak ikrar edilen Yuhannâ 
ed-Dımaşkî (ö. 749), Bilginin Kaynağı isimli eserinde İslâm’ın mahiyetinde sapkın öğre-
tiler bulunduğunu ve “Deccal’ın Habercisi” olduğunu ifade eder (Harman, 2013: 581).

Gelinen aşamada İslamofobinin kısaca tarihî ve teolojik kökenleri ifade edilmiştir. 
Şimdi İslamofobinin kısaca felsefî temelleri üzerinde durulacaktır. 

Aydınlanma felsefesi ve modern bilim, kilisenin varlığını sarsmış ve hatta yıkma 
noktasına getirmiştir, ancak Hristiyanlık teolojisinin ve ontolojisinin Batı mülahazaları 
üzerindeki tesirini tamamen yok edememiştir. Bu nedenle Hristiyanlık, Avrupa hüviye-
tinin aslî faktörlerinden biri olagelmiştir. Hristiyanlığın bu geniş otorite ve yelpazesi, 
Batı felsefesi ile organik bir bütünlük oluşturarak İslamofobi gibi anlayışları teolojik 
bir özellik gibi ortaya koymuştur. Bu özellik, farklı zamanlarda farklı şekillerde öne sü-
rülmüştür. Örneğin, Hz. İsa’nın ölümünden sonra Yahudiliğe ve Yahudilere karşı olum-
suz bir tavır takınılmış ve hatta Hz. İsa’nın ölümünden Yahudiler sorumlu tutulmuş ve 
bu nedenle onlar, “Tanrı Katili” kabul edilmişlerdir (Adam, 2000: 199-200; Kızılkaya, 
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2012: 626). Bu anlayış, “anti-semitizm” şeklinde kavramsallaştırılmış, kuşaktan kuşa-
ğa aktarılmış ve Kutsal Kitap’ta Hristiyan teolojisinin bir yaklaşımı şeklinde şöyle ifade 
edilmiştir: “Pilatus ‘Öyleyse Mesih denen İsa’yı ne yapayım?’ diye sordu. Hep bir ağız-
dan ‘Çarmıha gerilsin!’ dediler. Pilatus, ‘O ne kötülük yaptı ki?’ Onlar, daha yüksek sesle 
‘Çarmıha gerilsin!’ diye bağırıp durdular. Pilatus, elinden bir şey gelmediğini, tersine, bir 
kargaşalığın başladığını görünce su aldı, kalabalığın önünde ellerini yıkayıp şöyle dedi: 
‘Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu işe siz bakın!’ Bütün halk şu karşılığı ver-
di: ‘O’nun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun!’” (Kutsal Kitap, 
Matta 27: 22-25) Hristiyanlığın Yahudiliğe karşı ileri sürdüğü bu mücadele, kendisi gibi 
bir inanca mensup olmayanları “öteki”, “farklı”, “başka”, “yabancı” gibi sıfatlarla nite-
leyerek “ötekileştirme” olgusunu “kategorik bir imperaktif”e dönüştürme hedefidir. 
Diğer bir deyişle, Hristiyanlığın kendini “salt iyilik”, “salt sevgi ve merhamet” merkezi 
göstermek suretiyle “diğerleri”ne dair korku, nefret gibi olumsuzlama algısı ve imajı 
oluşturmaktır. İslâm ve Müslümanlar söz konusu olduğunda, bu algı ve imaj İslamofobi 
şeklinde öne sürülür. Kızılkaya’nın haklı tespitine göre sözü edilen korku ve nefret duy-
guları, Hristiyanlığın Yahudilik veya İslâm ile kurduğu bağda zihniyet; İslâm’ın ortaya 
çıkmasıyla “zaman” ve karşılaşma noktasından itibaren ise “mekân” seviyesi ortaya 
çıkmıştır (Kızılkaya, 2012: 626, 637). Nitekim İslâm’ı sözü edilen duygular bağlamında 
nesneleştiren algı ve özellikle Ortaçağ’da yaygınlaştırılan ve o zamandan günümüze 
dek süren olumsuz bir İslâm ve Müslüman imajı oluşturulması için teolojik ve felsefî 
argümanlara başvurulmuştur. Örneğin, “Yüzyıllar boyu Hristiyan gelenek İslâm’a, Hris-
tiyanlıkla aynı sahalarda hak iddia ettiği için rahatsız edici bir hareket gözüyle baktı. 
Başarıları ne olursa olsun, bu, kötü silahlanmış, ilkel bir misafirden başka bir şey değildi, 
bütünüyle basit ve gelişmemiş doktrinlere sahipti. Dünyadaki başarısı hakikatinin delili 
değil, fakat hakikate rakip oluşunun deliliydi, nüfuz edilemeyen hikmetleriyle Tanrı’yı da 
içine alan ebedî bir skandaldı, silahlandırarak, eğiterek şeytanın ve yalanın zaferini ha-
zırlamıştı” (Cuayyıt, 1995: 19). 

İslamofobinin sahip olduğu zihinsel içerik ve İslâm’a dair bu betimlemeler, Batı 
Hristiyan geleneğinden uzak bir düşünce değildir. Nitekim felsefî ve bilimsel dayanak-
larını Antikçağ’dan alan Batı düşüncesi, “diğerleri”ni ötekileştirme ve yok sayma pers-
pektifini yadsımaz (Guenon, 2013: 29). Sözgelimi, Antikçağ’ın sistemli filozoflarından 
Aristoteles (M.Ö.ö.322), özgür şekilde doğan Yunanlıların köle olarak doğan Asyalılar-
dan daha seçkin olduğunu ifade eder, bu nedenle Yunanların, diğer toplumları yönet-
mesi gerektiğini öne sürer (Aristotle, 1999: 70). 

Batı felsefe tarihinde İslâm ve Müslümanlara yönelik söz konusu dışlayıcı ve öte-
kileştirici anlayış, yalnızca Aristoteles’ten ibaret değildir. Bu konuda birçok filozofun 
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yaklaşımını örnek vermek mümkündür, ancak birkaç filozofun konu hakkındaki yak-
laşımları ele alınacaktır. Müslümanlara karşı Hristiyanlığı savunmak için eserler ve 
apolojiler yazan St. Thomas Aquinas (ö.1274), İslâm’ın, Hz. Peygamber’in ve Müslü-
manların ortaya koyduğu delillerin kavrayışı düşük olan insanların anlayabileceği ma-
sal, hikâye ve uydurmalardan ibaret olduğunu söyler. Çünkü ona göre Hz. Peygamber, 
eşkıya, zorba hükümdar, yalancı, sihirbaz, hilekâr, dolandırıcı ve ikiyüzlü biridir; Müs-
lümanlar ise aptaldır (Aquinas, 1975: I/6:4; Tarakçı, 2006: 210; Çetinkaya, 2011: 124-
126). Ayrıca İngiliz bilim insanı ve filozof Roger Bacon (ö.1292), İslâm dinini sapık ve 
irrasyonel bir din olarak nitelerken; Hz. Peygamber’i ise büyücü, psikolojik olarak has-
ta, şehvet düşkünü, Hristiyan düşmanı, “deccal” ve sahte bir Peygamber sıfatlarıyla an-
latır (Hourani, 2001: 48-49; Kalın, 2007: 72-73). Fransız filozof Blaise Pascal (ö.1662), 
İslâm dininin Hristiyanlığa düşman bir din olduğunu ve Hz. Peygamber’in ise insanları 
kasten öldüren, Hz. İsa’yı ondan üstün gören, sıradan, komik ve sahte bir peygamber 
olarak ifade eder (Kalın, 2007: 73, 96-97; Hourani, 2001: 52). Alman Profesör ve teo-
log Martin Luther (ö.1546), İslâm’ı “Deccal”ı temsil eden bir şiddet hareketi şeklinde 
tanımlarken, İslâm inancından dolayı ise Türklere karşı sürekli olarak mücadele veril-
mesi gerektiğini vurgular (Kalın, 2007: 102; Hourani, 2001: 27). 18. yüzyılda Fransız 
filozof Voltaire (ö. 1778) İslâm dinine yönelik olumsuz düşüncelerin oluşmasında ciddi 
bir etken olmuştur. Çünkü o, bir yandan İslâm dinin “insan tabiatına aykırı şeyler” ba-
rındırdığını söylerken öte yandan İslâm dinini ve Müslümanları küçümsemek için ise 
“Muhammetçilik” kavramını kullanır. Bu kavram bağlamında Hz. Peygamber’in üstün 
yeteneklere sahip olmadığını, sanat ve metottan uzak kaldığını, cinsel arzularının öne 
çıktığını ve dünyayı sarsan bir sahtekâr olduğunu öne sürer (Kula, 2010: 31-34). 

Burada ifade edilen düşünceler, İslâm dinini, Hz. Peygamber’i ve Müslümanları 
“hiçe sayan”, ötekileştiren ve hatta düşmanlaştıran bir felsefî ardalana dayanmaktadır. 
Nitekim geçmişten günümüze kadar Batı dünyasının İslâm dinine ve temel değerleri-
ne yaklaşımı, söz konusu felsefî dayanakların oluşturduğu imaj ve algının sonucunda 
şekillenmiştir. Bu sistematik tavır, sadece toplumları değil, bireylerin eğilimlerini, dü-
şüncelerini ve davranışlarını da belirlemektedir. Sözgelimi John Locke (ö.1704), insan 
zihnini “üzerinde hiçbir yazı bulunmayan, beyaz bir kâğıda” benzetir (Locke, 2000: 
133-134). Ancak bilimin, felsefenin ve değerin bizzat üreticisi, merkezi ve delili konu-
munda yer alan insan, söz konusu imaj ve algılarla, deyim yerindeyse zihnini kirletir, 
tarafsız, objektif, bütüncül, eleştirel ve sorgulayıcı düşünemez. Bu durumda egoizmin 
arzuları doğrultusunda “öteki”ni düşünmeksizin her türlü düşünce, söylem ve eylem, 
mubah ve meşru hale gelir. Böylelikle W.F.Nietzsche (ö.1900)’nin enerjik, gergin ve 
saldırgan olarak atıf yaptığı “sarışın canavar” anlamındaki insan modeli yaygınlaşır 
(Nietzsche, 2010: 44) ve “kendine insan” anlayışı, özgürlük olarak kabul edilmek sure-
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tiyle “başkası” yok sayılarak planlı-programlı ve “istendik” kötülükler yapılmaya baş-
lanır. Bu kötülükler, zorla başkasına hükmetme, “öteki”ni dışlama adına şiddeti, savaşı 
meşru görme ve “güç istenci”nin ötesinde kalan her şeyin delilik olarak idrak edilmesi 
(Nietzsche, 2007: 86)  şeklinde ortaya çıkar. Bu durum ise spesifik anlamda İslâm dini-
ne ve değerlerine karşı “düşmanlık”, “yabancılık” ve şiddet temelli anlayışların tarihsel, 
teolojik ve felsefî açıdan ilham kaynağı olmasına sebep olur. 

Dolayısıyla İslamofobi kavramı, Batı felsefesi ile Hristiyan teolojisinin bir karakte-
ristiği olarak meydana gelmiştir. Çünkü İslâm ile kurulan bağ, Müslümanlara yönelik 
dışlayıcı, ötekileştirici, ırkçı gibi yaklaşımlarla kurulmuş ve nihayetinde İslâm dini ve 
mensupları “terör” veya “terörizm” sıfatlarıyla anılmıştır. Böylelikle İslamofobi, kulla-
nışlı bir alet olarak görülmüştür. Doğrusu bu anlayış, İslamofobinin temel kaynakların-
dan birinin de dinsel dışlayıcılık olduğuna işaret eder.    

3. İslamofobiye Neden Olan Bir Etken Olarak Dinsel Dışlayıcılık 

Dinsel dışlayıcılık, doğruluk, kurtuluş, özgürleşme, insanın kendini gerçekleştir-
mesi veya dinin temel ve nihai gayesi olarak her ne düşünülüyorsa onun, sadece tek 
bir dinde bulunduğunu ve sadece o din aracılığıyla kazanılabileceğini savunan yakla-
şımdır. Bu yaklaşımın temelinde öteki dinlere mensup insanların, dinî yaşamlarında 
samimi, ahlâkî davranışlarında dürüst ve dinlerinde kimi doğru inançlara sahip olsalar 
bile, kendi dinleri aracılığıyla kurtuluşa eremeyecekleri düşüncesi bulunmaktadır. Ni-
tekim Hristiyanlığın en azından onbeş asırlık tutumu, bütün insanların, şayet kurtulu-
şa ermek istiyorlarsa, Hristiyan olmaları gerektiği fikrine bağlıdır. Buradan hareketle, 
Batı dünyasında dinsel dışlayıcılıktan söz edildiğinde, akla gelen din Hristiyanlık ol-
maktadır. Çünkü dinsel dışlayıcılık, Kitab-ı Mukaddes’te yer alan metinlere dayandırı-
lır. Zira Ortaçağın farklı dönemlerinde Papalığın yayınladığı deklerasyonlarda kiliseye 
katılmayanların, ebedî olarak Cehennemde kalacakları ifade edilir. Bu anlayış, “Kilise 
dışında kurtuluş yoktur.” dogmasıyla özetlenmiştir (Peterson vd., 2012: 383; Marshall, 
1993: 11). Ayrıca bu dogma, Katolik Kilisesi İlmihali’nde açık bir şekilde geçmektedir 
(Fitzgerald, 2007: 289).  Kilise ya da Hristiyanlık dışında kurtuluş olanağı olmadığını, 
yani bu dairenin ötesinde kalanların ebedî cehennemde kalacaklarını iddia eden söz 
konusu dogmanın, günümüzde Protestan fundamentalistler ve radikal evanceliklerle, 
II. Vatikan Konsili öncesi zihniyeti barındıran kimi Katolikler arasında bulunabilmek-
tedir (Hick, 1988: 120-121). Modern Hristiyan teolojisinde ve din felsefesinde Hristi-
yan dışlayıcılığının temsilcisi Protestan teolog Karl Barth (ö. 1968) gösterilir. Ona göre 
“Sadece tek bir vahiy vardır. İsa Mesih’ten ayrı olarak ve onsuz, Tanrı ve insan ve onların 
birbiri ile ilişkisi hakkında kesinlikle hiçbir şey söyleyemeyiz” (Peterson vd., 2012: 384).
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Dışlayıcılığın temel tezleri değerlendirildiğinde üç temel özellik ortaya çıkmak-
tadır. Bunlardan birincisi, tek bir dini mutlak kabul edip öteki dinleri kurtarıcılık ve 
doğruluk sahasının dışına itmektir. Kurtuluşu yalnızca bir din sağlar, “öteki dinler” terk 
edilmelidir. Bu bakımdan “Kilise dışında kurtuluş yoktur.” dogmasını ilk kez yöntemsel 
olarak kullanan Kartaca piskoposu Aziz Kipriyanus (ö.258) örnek olarak gösterilebi-
lir (Adam, 2002: 78,81). İkincisi, peygamber veya din kurucusu, ilâhî faaliyetin biricik 
mahallidir. Bu, Hristiyanlar için Hz. İsa’dır. Hristiyanlara göre Hz. İsa, Tanrı ile vahiy 
aracılığıyla konuşur ve O’nun varlığını görür. Bu nedenle, yalnızca ilâhî elçi olan Hz. 
İsa’ya ve onun öğretilerine inanmakla ya da onun belirttiği türden söylem ve yaptığı ey-
lemlerde bulunmakla kurtuluşa erişilebilir (Peterson vd., 2012: 384). Bu hususta Yeni 
Ahit’te Tanrı ile barışmanın ve Tanrı’nın gazabından kurtulmanın İsa Mesih sayesinde 
olabileceği vurgulanmaktadır (Kutsal Kitap, Pavlus’tan Romalılar’a Mektup 572: 5/10). 
Üçüncüsü ise insanların bu tek dine davet edilmelerinin ontolojik ve epistemolojik 
olarak zorunlu olmasıdır. Hristiyanlar bunu daha çok Hristiyanlığı yayma gayretini ve 
misyonerlik hevesini izah etmede kullanır (Yaran, 2010: 225-226). Kutsal Kitap’tan şu 
ifadeler bu özelliğe örnek olarak dile getirilebilir: “Sizi Mesih’in lütfuyla çağıranı bıra-
kıp değişik bir müjdeye böylesine çar-çabuk dönmenize şaşırıyorum. Gerçekte başka bir 
müjde yoktur. İster biz, ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde 
bildirirse, lanet olsun ona” (Kutsal Kitap, Pavlus’tan Galatyalılar’a Mektup: 1/6-9).

Gelinen aşamada dinsel dışlayıcılık, yalnızca bir dinin doğruluk, kurtuluş ve gelenek-
lerinin biricik hakikat olduğunu savunan anlayış olarak öne çıkmaktadır (Quinn, 2001: 
57). Geçerli tek hakikatin bir tek din olduğunu iddia eden bu model, “öteki dinler”in yan-
lış olduğunu ve yalnızca hakikati içerisinde taşıyan dine bağlı olanların gerçek kurtuluşa 
ereceklerini savunur (Aslan, 1998: 146-147; Arıcan, 2011: 42). Bir başka deyişle, dışla-
yıcılıkta yalnızca tek bir doğru din bulunmaktadır ve bu dinin ötesinde mevcut olan dinî 
gelenekler, normlar, inançlar doğru değildir. Bu nedenle öteki dinlere mensup olanların 
hakikate, kurtuluşa ve doğruluğa ulaşması için savundukları dinden, dinî gelenek ve de-
ğerlerinden vazgeçmesi gerekmektedir. Tek hâkim olan dinî gelenek ve değerler, sadece 
bir dinin özünde bulunmaktadır. Bu açıdan Tanrı tarafından kabul edilmenin şartı da söz 
konusu dine mensup olmaktan geçer. Çünkü diğer dinlerin mensupları, dindarlıklarında 
samimi olsalar, ahlaken dürüst, erdemli ve etik kurallara riayet etseler bile kendi dinleri 
vasıtasıyla kurtuluşa eremeyeceklerdir. Kurtulmak için biricik yoldan haberdar olmaları 
ve onu kabul etmeleri zorunludur. Bu sebeple Tanrı nazarında gerçek bir dindar olmak 
ve hakikate ulaşmak için bütün insanların tek gerçek olan bu dine mensup olmaları ve 
onun zorunluluklarını ifa etmeleri gerekir (Hick, 2002: 22).
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Batı düşüncesinde dinsel dışlayıcılık anlayışının temelinde yer alan inanç veya din 
Hristiyanlık dinidir. Köylü’nün belirttiğine göre, dini gelenek mensuplarının ekseriye-
ti tarafından Hristiyanlığın dinsel dışlayıcılık modelini yansıttığı kabul edilir (Köylü, 
2001: 59). Bu bakımdan Hristiyanlık, yegâne ve tek iman, doğruluk ve kurtuluşun ola-
bileceği bir inanç sistemi şeklinde ifade edilir. Sözgelimi, Cennet’e sadece Hristiyanlığa 
mensup olanlar girecektir. Çünkü Cennet yalnızca onlar için vardır. Bu zihniyet, Hristi-
yanlar tarafından saklanmamış ve hatta kimi resmî kayıtlarda açık bir şekilde onaylan-
mıştır. Örneğin, Floransa Konsil’inde bu anlayış, katı bir şekilde şöyle izah edilmiştir: 
“Katolik Kilisesi’ne bağlı olanlar hariç, Yahudiler, heretikler ve bölücüler için kurtuluş 
yoktur ve onlar şeytanın ve onun yardımcılarının hazırladığı sonsuz ateşte kalacaklardır. 
Fakat ölmeden önce Kilise’ye katılanlar, kurtuluşa ererler” (Rowe, 1993: 176). Böylelikle 
tekelci anlayışa göre, ilâhî olana, mutlak hakikate gerçek manada yanıt veren biricik 
din Hristiyanlık’tır. Dolayısıyla anılan anlayışın temel argümanı, insanlığın kurtuluşu 
Hristiyanlık dinin öngördüğü Tanrı’nın rolüne bağlıdır (Knitter, 2002: 19). Doğrusu, 
Kitab-ı Mukaddes’te bu argümana kapı aralayan birçok ifade bulunmakla birlikte, “İsa, 
‘Yol, gerçek ve yaşam Ben’im’ dedi. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez” 
(Kutsal Kitap: Yuhanna, 14/6) ifadesi iyi bir örnek teşkil etmektedir.

Hristiyanlıktaki dinsel dışlayıcılık veya tekelcilik, öteki dinler söz konusu olduğun-
da, tarih boyunca Hristiyanlığın en çok başvurduğu modellerden biridir. Hristiyanlar, 
kendi tekelci anlayışlarını farklı yöntem veya kavramlarla sürdürmektedirler. Örneğin, 
Hristiyanlık tekelleştirilirken, spesifik olarak İslâm dini daha fazla ötekileştirilme gi-
rişimleri ile karşı karşıya bırakılmış ve bu anlayış, dışlayıcı tutumun bir algısı ve ima-
jı sonucunda İslamofobi kavramı ile ortaya konulmuştur. Burada, dinsel dışlayıcılığın 
bir algısı ve imajı sonucunda İslamofobinin yaygınlık kazandığı görülmektedir. Ancak 
dinsel dışlayıcılığın eleştirisi yapıldıktan sonra söz konusu algı ve imajların felsefî ve 
teolojik dayanaklarının genel-geçer olmadığı ve İslamofobinin kaynaklarının “taraflı” 
ve “temelsiz” olduğu ortaya çıkacaktır. 

4. Dinsel Dışlayıcılık Eleştirisinin İslamofobiye Etkileri

Günümüzün karmaşık dünyasında, yalnızca bir dinî görüşü kabul edip diğerlerini 
görmezden gelmek veya yok saymak teolojik, felsefî ve sosyolojik argümanlar açısın-
dan uygun değildir. Modern zamanlardaki kitle iletişim araçları, turizmin yaygınlığı, 
uluslararası platformdaki bilgi göçleri, iş dünyasındaki yakın ilişkiler, insanlar arasın-
daki ilişki kurmanın kolaylaşması gibi unsurlar bütün dünyada bir “kültürel bütünleş-
me” meydana getirdi. Bu ağ ve bağ, çeşitlilik ve çokluk gibi kavramlarla ifade edilebilir. 
Bu bakımdan insan ve toplumlarda olduğu gibi, tarihte örnekleri olduğu üzere, dinler 
arası diyaloglar geliştirildi. Dinler, birbirinden bağımsız olmadı, onların kaynakları ve 
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gelişmeleri birbiriyle iç içedir. Sözgelimi, Yahudilik, kendine has hususiyetçiliği geliştir-
di; Hristiyanlık, Yahudilikten doğup gelişti; İslâm her ikisiyle de irtibat halinde ilerledi; 
Budizm, Konfüçyanizm ve Taoizm ile bir etkileşim yoluyla gelişti. O halde, tarihsel bir 
bakış açısıyla dinler, birbirinden bağımsız olarak tasavvur edilemez. Bu noktada akla 
şu soru gelir: “Herhangi bir dinin mensubu kendi dinin hakikatlerini nasıl ifade etmeli 
ve diğer dinlerin doğruluk iddialarına nasıl yaklaşmalıdır?” Bu soruda, bir kişinin bir 
başkasının bağlı olduğu şeye yönelik yaklaşımı vurgulanmaktadır. Bu yaklaşım, hangi 
inançları kabul etmenin aklî olduğu ile ilgili olduğu için epistemolojik; neyin var oldu-
ğuna dair hususa dikkat çektiği için de ontolojik bir yaklaşımdır. Anılan yaklaşımı belir-
lemek, muhtelif dinlerdeki doğruluk iddialarını incelemekten geçer. Yaklaşımı ortaya 
koyan soruyu soran kişi, öteki insanların dinî iddialarını anlamaya, dinin müntesip-
lerinin hayatında ne gibi bir öneme haiz olduklarını yorumlamaya ve onlara atfedilen 
doğruluğu eleştirel bir şekilde değerlendirmeye çalışmaktadır. Bununla birlikte, diğer 
insanlara nasıl davranılması gerektiği sorusu ise ahlâkî bir sorudur. Kişi, mensubu ol-
duğu dinin ortaya koyduğu hoşgörü, adalet, ölçülülük, anlayış ve merhamet gibi er-
demleri bağlamında şekillenen ahlâkî hükümlerin gerektirdiği şekilde muamele etme-
lidir. Burada dinsel dışlayıcılık yaklaşımının teolojik, epistemolojik ve ahlâkî açılardan 
eleştirilebileceğine işaret edilmektedir. Teolojik açıdan bakıldığında, birçok kişi, öteki 
dinlere mensup olanların sırf belirli bir dinin kendisini duymamış veya hakikat ile kur-
tuluşu emredilen şekilde aramamış olduğu için mahkûm edilmesini, ötekileştirilmesini 
anlamlı bulmaz. Epistemolojik açıdan da kimi insanlar henüz “hak olan din” ile karşı-
laşmamış olabilir. Bu sebeple Tanrı’nın amacı olan gerçek öğretiyi bilmeyen veya buna 
ulaşmayan kişiler bulunabilir. Bu bakımdan hangi inancı kabul etmenin aklî olduğu 
hususu veya muhtelif dinlerdeki doğruluk iddialarını incelemek ile ilgili soruşturma-
lar epistemolojik içeriklidir. Ahlâkî açıdan ise ahlakın temel erdemlerine göre hayatını 
idame eden, bu hayatı Tanrı’ya ve başkalarına adayan insanlar her dinde bolca vardır. 
Bu durumda hususî bir dinin aracılığını kabul etmeyen, öğretilerinin veya geleneğinin 
peşinden gitmeyen ve Tanrı’yı belirli bir şekilde düşünmeyen kişiler başarısız mı ol-
dular? İddia edilen hakikat ve kurtuluşu hiçbir şekilde öğrenemeyen ve hatta bunları 
kavramaktan aciz olan kişilerin mahkûm edilmesi Tanrı için bir adaletsizlik durumu 
oluşturmaz mı? (Peterson vd., 2012: 380-382)

Söz konusu soruların cevabı, dinsel dışlayıcılık kavramı eleştirel bir şekilde ele 
alınınca ortaya çıkar. Kavram, Amerikan Teolog Paul F. Knitter (d.1939), Teolog Gavin  
D‘Costa (d.1958), İngiliz filozof John Hick (ö. 2012) ve Kanadalı din bilimci Wilfred 
Cantwell Smith (ö. 2000)’in düşüncelerinden hareketle eleştirilecektir. 
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Şimdi, sırasıyla dinsel dışlayıcılık modelini eleştiren düşünürler ele alınacaktır. Bu 
düşünürlerden biri olan Knitter’a göre, İsa’nın mutlak kabul edilip yalnızca Hristiyanlık 
anlayışından yola çıkılarak, İncil perspektifiyle öteki dinleri dışlamak, kendi içinde çe-
lişmez bir mahiyet taşısa bile objektiflik ve felsefî temellendirme çerçevesinden tenkit 
konusu olacaktır. Zira onun dikkat çektiği üzere, modern İncil eleştirileri, İncil’in mutlak 
gerçeklik içermediğini ve vahiyle birlikte tek gerçek dinin Hristiyanlık olduğu yönünde 
öne sürülen kristolojinin mantıklı olmadığını ortaya koyar. Bu nedenle Knitter, dışlayıcı-
lığı savunanların gerçeklik iddialarıyla yüzleşmeleri gerektiğini vurgulayarak sözü edi-
len iddiaların evrensel bir nitelik taşımadığını ifade eder. Bir başka deyişle, her din öteki 
dinlerden üstün olmaksızın kendi iddialarının gerçek olduğunu öne sürmeli ve biricik 
gerçek veya mutlak gerçek iddialarından vazgeçmeleri gerektiği kavranmalı ve kabul 
edilmelidir. Bu bakımdan Hristiyanlar, öteki dinlerdeki evrensel gerçekliğin ehemmiyeti-
ni yadsımaksızın İsa’nın belirleyici rolünü savunabilirler (Knitter, 1994: 93).

Dinsel dışlayıcılığı eleştiren bir diğer düşünür olan D‘Costa, “Tanrı’nın evrensel 
sevgisi ilkesi” anlayışından hareketle dinsel tekelciliği tenkit etmektedir. O, Tanrı’nın 
sıfatlarından olan merhamet ve sevgiden hareketle ilâhî sevginin Kutsal Ruh vasıta-
sıyla tüm dinlerde bulunduğunu öne sürer. Onun düşüncesinde, İsa, Tanrı’nın biricik 
vahyi ise kendisinden önce/sonra yaşamış veya İsa’yı duymayanların cezalandırılaca-
ğı yönündeki bir söylem evrensel sevgi ilkesiyle uyuşmaz. Bu sebeple o, tüm dinlerle 
diyalogun zorunluluğuna dikkat çeker. Ancak bu diyalog, dışlayıcı bir tutumdan uzak 
olmak durumundadır (D‘Costa, 1990: 20). 

Şimdi, dinsel dışlayıcılık modelini sistemli olarak eleştiren Hick ve Smith’in görüş-
leri ele alınacaktır. Hick, dinsel dışlayıcılığı ilk etapta ahlâkî açıdan eleştirir. Ona göre 
kurtuluşa kavuşacak kimselerin en önemli yönü ahlaken dürüst olmalarıdır. Onun dü-
şüncesinde, özellikle Hristiyan dışlayıcıların diğer dinlere mensup olanların herhangi 
bir niteliğine bakmaksızın ve onları anlamak için çaba vermeksizin Hristiyanlık dışın-
daki, ahlaklı, iyi veya kötü bütün dinî geleneklerin mensuplarının erdemli özelliklerini 
görmezden gelmek veya yok saymak büyük bir yanılgıdır. Nitekim ona göre dinlerin 
en aslî amaçlarından biri ahlaklı ve iyi bireyler yetiştirmekse, bu husus neden yalnızca 
Hristiyanlıkla sınırlı olsun? Doğrusu Hick, dinlerdeki ahlâk kuramlarının birbirine ya-
kınlığına vurgu yaparak aralarında çok ciddi farklılıklar olmadığını işaret etmektedir. 
(Hick, 1995: 29-32). Hick’in bu görüşlerine benzer bir görüş, Smith tarafından ortaya 
konulur. Ona göre, iman kavramını bazı kimseleri dışlayıcı bir anlayışla ele almak, küs-
tahlık ve Tanrı’nın Mesih’teki davranışlarının gerçek anlamını saptırmaktır. Bu neden-
le, spesifik olarak Hristiyanlıkta olmak üzere, dışlayıcılığı teşvik eden öğretiler geliştir-
mek insanlar arasında derin ve kronik ayrılıklar meydana getirir. Zira Hz. İsa’nın büyük 
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bir ısrarla dikkat çektiği tevazu gibi erdemlerle yaşamak anlayışı, dışlayıcılıktan ötürü 
Hristiyan kibrinin ahlak dışı tavrının doğmasına sebep olur (Arıcan, 2011: 47). Bu du-
rumda Hristiyanlık dininin öteki dinleri dışlayıcı bir tutumla ele alması ve bu bağlam-
da birtakım öğretiler ve anlayışlar ortaya koyması hem dinin özüne hem de teolojik 
ve ahlâkî açıdan uygun görünmemektedir. Örneğin, sözü edilen anlayış İslamofobi gibi 
yeni yaklaşımların ortaya konulmasına sebep teşkil etmektedir. Ancak Hick’in eleştirisi 
bağlamında İslamofobiye zemin hazırlayan dışlayıcı yaklaşımların ahlak dışı olduğunu 
söylemek mümkündür. Bu bakımdan İslamofobi, zorlayıcı, baskıcı bir zihniyetin ürünü 
olarak şekillenir. Çünkü bütün insanlığın kendisini bilmesini, sevmesini ve kendisine 
boyun eğip ibadet etmesini amaçlayan Tanrı, vahyini, emirlerini yalnızca belirli bir kişi 
(ler), zaman, mekân, toplum, bölge ya da kültürle sınırlayıp neden başkalarının öteki-
leştirilmesine, düşman olarak belirlenmesine ve kurtuluşa hiçbir şekilde ulaşmaması-
na karar versin? Smith’in yaptığı eleştiri, bu sorunun cevabını açıklayacak bir öz içerir. 
O, bu tarz anlayışları küstahlık, dinin aslî unsurlarına aykırılık ve insanların birbirine 
düşmanlık beslemelerine neden olduğu bağlamında değerlendirir ve tenkit eder. Do-
layısıyla dışlayıcı anlayıştan hareketle zihinlere yerleştirilmek istenen İslamofobi gibi 
söylemler, Batı dünyasında üretilen ve rakip olarak görülen medeniyetlere karşı din, 
felsefe, bilim, ekonomi, kültür, sanat, tarih gibi alanlarda kullanılmak üzere ortaya ko-
nulan bir argümandır. Bu argümanın etkili bir şekilde kullanıldığı yadsınamaz bir ger-
çektir. Bu etkinliğin sağlanması için teolojik ve felsefî temellere başvurulmuştur. Ancak 
yine felsefî yaklaşımlar sayesinde bu temellerin sarsılabileceği ve bütün insanlığın ge-
leceği için söz konusu ötekileştirici yaklaşımların bertaraf edilmesi gerektiği yönünde 
argümanlar geliştirilmelidir. Dinlerin özünde bulunan en aslî unsur da bu paradigma-
ları çağrıştırmaktadır. Sözgelimi, dinsel dışlayıcılığın temel savlarından biri olan ve İs-
lamofobinin dayanaklarını oluşturan “öteki”ne yönelik ileri sürülen hoşgörüsüzlük ve 
kibir, teolojik anlamda makul olarak kabul edilemez. Çünkü bu zihniyet, dar düşünceli 
bir anlayış olmakla birlikte sonsuz gerçeklik sıfatını barındıran tek varlık olan Tan-
rı’nın temel gayesine aykırıdır. 

Hick, dinsel dışlayıcılığı eleştirmeye devam eder. Onun eleştirisine göre, dışlayı-
cılıktan hareketle diğer dinlere mensup olan insanları bir çatı veya dinin hâkimiyeti 
altına toplama girişimi başarısızlıkla sonuçlanır. Çünkü dışlayıcılık argümanlarından 
hareketle, “tek bir doğru ve mutlak din” veya “hak din” olma iddiasına ulaşmak müm-
kün değildir. Ona göre din, bir yaşam formudur. Nasıl ki yemek yemek, su içmek ve 
insanın günlük ihtiyaçlarını karşılamak doğal ve gerçek ise din de doğru veya yanlış 
olarak değil, bir yaşam şekli olarak kabul edilmelidir. “Bilinçli tecrübe etme şekli olan 
bu dine” girmek, kişinin hür iradesine bağlıdır (Hick, 1989: 140). Aksi takdirde dinin 
özü ve hakikati idrak edilemez. 
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Anılan bağlamda Hick, dinsel dışlayıcılığı dört farklı şekilde eleştirir. Bunlardan bi-
rincisi, yalnızca bir dinin doğru ve kurtuluşa götüren, o dine mensup olanların erdemli, 
ahlaklı olduğu, öteki dinlerin inanç, ahlak ve yaşam şekli açısından tamamen yanlış 
ve hiçbir surette kurtuluşa götüremeyeceği yönündeki modelin kabul edilemeyeceğini 
öne sürer. Ona göre, Hristiyan dışlayıcılığı, Hz. İsa’nın Hakikate’e ve kurtuluşa ermek 
için biricik yol olduğu iddiasına dayanır. Ancak bu iddia, ne felsefî ne sosyolojik an-
lamda kabul edilir. O, bu noktada şu soruları sorar: “Kutsal gerçeklik yalnızca bir dinin 
tekelindeyse neden birden fazla dinî gelenek vardır ve bu dinî gelenekler bazı konu-
larda neden taban tabana zıt şeyler ifade etmektedir? Bütün dinî geleneklerin menşei 
aynı kutsal gerçeklik ise dünyada neden kutsal kitaplar mevcuttur? Neden Yahudilik, 
Hristiyanlık ve İslâm tek Tanrı anlayışını savunurken, Hinduizm ya da Budizm farklı bir 
Tanrı tasavvuruna sahiptir? Hristiyanlığın öne sürdüğü hakikat, gerçeklik veya kurtu-
luş Budizm açısından aynı doğrultuda doğru mudur?” Hick, bu sorulara, Mevlânâ’nın 
Mesnevî isimli eserinde geçen “fil hikâyesi” ile yanıt verir. Bu hikâyeye göre, Hindis-
tan’dan getirilen bir fil karanlık bir alana konulur. Bu hayvanı görmek isteyen kişiler 
oraya gelirler, karanlıktan ötürü fili görmezler ve bu şekilde ona temas ederler. Filin 
hortumuna dokunan fili bir oluğa, kulağına elleyen yelpazeye, ayağına temas eden ise 
direğe benzetir. Filin farklı yerlerine temas eden herkes, kendince bir karara varır. 
Ancak aydınlık yahut oraya gelen kişilerin yanında bir ışık olsaydı, herkes fili bütün 
olarak görecek, onun ne olduğu hususunda yanılgıya düşmeyecek, görüş farklılıkları 
olmayacak ve herkes gerçek bilgi sahibi olacaktı (Mevlânâ, 1988: C. III, 101-102, B. 
1259-1269). Hick’e göre sözü edilen tasvirler, herkesin görüş açısının ve derinliğinin 
aynı olmadığı ve file ait dokunulan kısımlar bilinmediği için doğrudur. Bu bakımdan 
filozof, farklı dinî yapıları file temas edenlere benzetir. Bireyler, mensubu olduğu dinin 
savunduğu kutsal gerçekliği kabul eder. Dolayısıyla bu yaklaşımlardan her biri kendi 
bakışıyla haklı yönlere sahip olsa bile asla diğer bütün anlayışları reddeden bir tek an-
layış doğruluk, gerçeklik ve kurtuluş iddiasında bulunamaz. Bu düşünceden hareketle 
Hick, dinsel dışlayıcılığı gereksiz bulur. Bu nedenle de dinsel dışlayıcılığın mantıklı, fel-
sefî ve teolojik dayanağı olmadığını ifade eder (Hick, 1988: 138-121).  

Hick’in dinsel dışlayıcılığa yönelik bu eleştirisi, İslamofobinin de gerçek anlamda 
felsefî ve teolojik temellerinin olmadığına bir dayanaktır. Çünkü nihayetinde İslamofo-
bi, Hristiyan dışlayıcılığın bir modelidir. Bu modelin yansımaları, Hick’in eleştirisinin 
de karşılık geldiği stereotip (kalıp yargılar) kavramı üzerinden ifade edilebilir. İnsan 
beyninde, kalbinde ve duygularında “yerleştirilen resimler” şeklinde ifade edilebilecek 
stereotipler, “dış sosyal gerçekliğin basitleştirilerek algılanmasını kolaylaştıran ve biz 
istesek de istemesek de zorunlu olarak devreye giren eksik şematik temsiller” olarak 
tanımlanır. Böylelikle stereotipler, kişilerin algılama ve yargılamalarına dayanak sağlar 
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ve yanlış ve istenmedik durumlara sebep teşkil eder. Çünkü stereotipler, gerçekliğin 
neliğini sorgulamaz. Bir başka deyişle, birey, kendisine hazır olarak sunulan şeyi oldu-
ğu haliyle “gerçeklik” olarak kabul eder. Bu durum ise “öteki” ile ilgili karar verilirken, 
ön kabullerden ve “istendik yargılardan” dolayı zihinlerde önceden meydana gelen 
şemalarla ve temsillerle hareket edilir. Yani “objektif gerçeklik” yok edilmeye çalışılır. 
Böylelikle öteki grup veya gruplar ile ilgili inanışlar veya bir grubun ismi duyulduğu 
vakit zihinlerde çağrışım yapan nitelikler ortaya çıkmaya başlar. (Yapıcı, 2017: 3). Bu 
noktada, Hick’in dinsel dışlayıcılığa yaptığı eleştiriden hareketle, İslamofobinin bes-
lendiği zihniyete işaret eder. Bu zihniyet, stereotiplerin sahip olduğu algı bağlamında 
ortaya konulabilir. Zira İslamofobinin stereotiplere dayanan bir şeklinin olduğu söy-
lenebilir. Nitekim Hristiyanların İslâm’a ve Müslümanlara dair her türlü olumsuz algı, 
ötekileştirme ve düşmanlık gibi değerlendirmeler, bu çerçevede okunabilir. 

Hick, dinsel dışlayıcılığı “Tanrı’nın sevgi ve merhametiyle ötekinin tamamen yok 
sayılmasıyla nasıl bağdaşacağı” sorusu üzerinden eleştirir. Daha açık bir ifadeyle, Hris-
tiyan dışlayıcılığı, Hristiyanlığın “Tanrı’nın evrensel sevgi ve merhamet Tanrısı oldu-
ğunu, tüm insanlığın yaratıcısı ve babası olduğunu ve bütün insanların nihai iyiliğini 
ve kurtuluşunu murat ettiği” yönündeki temel savlarıyla çelişmektedir. Bu durumda, 
tüm insanlığı kurtarmak isteyen sevgi Tanrı’sının, buna rağmen insanlığın kurtuluşu-
nu, yalnızca belli bir azınlığın bu kurtuluşa erebileceği şeklindeki iddia kabul edile-
mez. Çünkü bu iddia, bir paradokstur ve bu şekilde kabul edilen bir Tanrı yaklaşımı, 
Hristiyanlığın Tanrı inancı ile bağdaşmaz. (Hick, 1988: 138-121). Bu çelişkiye rağmen, 
İslamofobinin söz konusu bağlamda savunulması kabul edilemez. Çünkü böylesi bir 
anlayış, ancak İslâm dinine yönelik bir ön yargıdan kaynaklanabilir. Zira Hristiyan 
dışlayıcılığı, kendi temel değerleriyle çelişme pahasına rağmen, spesifik olarak İslâm 
dinine ve Müslümanlara yönelik olumsuz duygular beslemek, olumsuz yakıştırmalar 
yapmak ve hatta olumuz algı, tavır ve imaj yaratmak gibi amaçlar içerir. Bu bağlamda 
İslamofobi açısından oluşturulmak istenen ön yargılar, kişilerin benlikleriyle entegre 
edilmeye çalışılmaktadır. İşte, Hick’in buradaki eleştirisi, İslamofobinin, sözü edilen 
paradoksa rağmen, ön yargılarla devam ettirilmesine karşılık geldiği söylenebilir. 

Hick’in dinsel dışlayıcılık anlayışına yönelttiği üçüncü eleştiri, “din seçiminde do-
ğumun etkin olması ile Tanrı’nın adaleti konusudur.” Onun ifade ettiğine göre, bir kişi-
nin benimsediği din, büyük ölçüde onun doğduğu veya yaşadığı toplumun sahip olduğu 
dindir. Hal böyle olunca, gerçek, doğru olan ve kurtuluşa götüren dinin bilinmediği, 
yaşanmadığı, bunun yerine başka dinî bir geleneğin içselleştirildiği bir çevrede dün-
yaya gelen ve yaşayan bir kişinin, tamamıyla kendisinin tercih etmediği böylesi bir du-
rumdan ötürü kurtuluştan mahrum olması, acaba Tanrı’nın adaletiyle bağdaşabilir mi? 
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Hick, bu soruya “bağdaşmaz” yanıtını verir. Çünkü onun düşüncesinde, insanların be-
nimsediği, inandığı ve savunduğu dini çoğunlukla kişinin doğduğu yer ve çevre belirle-
mektedir (Arıcan, 2011: 57). Hick’in dinsel dışlayıcılığa yönelik bu eleştirisi, İslamofobi 
açısından ele alındığında akla “ayrımcılık” kavramı gelir. Çünkü Hristiyan dışlayıcılığın 
İslamofobiye yönelik algı ve imajının, Müslümanların doğduğu mekândan ziyade, daha 
çok politik, siyasi ve ekonomik gibi unsurlara dayandığı ifade edilebilir. Bunu gerçek-
leştirilmesi için ayrımcılık kavramına başvurularak, İslâm dini başta olmak üzere, din-
ler arasında çatışmalar çıkarılması amaçlanmıştır.

Hick, dinsel dışlayıcılık anlayışını Hristiyanlıktaki teslis inancı üzerinden de eleş-
tirir (Teslis inancı hakkında ayrıntılı bilgi bkz. Waardenburg, 2011). Ona göre, teslis 
inancı ve onun uzantısı olan “inkarnasyon inancı” kişileri Hristiyan dışlayıcılığına gö-
türür. Çünkü bu inanca göre, Hz. İsa, Tanrı’nın insana inkarnasyon olduğu şeklinde 
tasavvur edildiğinde, Tanrı’nın göndermiş olduğu bir din olan Hristiyanlık dışındaki 
din müntesiplerinin kurtuluşundan söz edilemez. Bir başka deyişle, Hristiyanlık anılan 
şekilde değerlendirildiğinde biricik din kabul edilmekle birlikte, öteki dinlerden üstün 
olma prensibini taşır. Bu doktrin bu haliyle kabul edilemez. Çünkü ona göre, bu doktrin, 
lafzî anlamdan öte, metaforik anlamda kabul edilmelidir. Dahası, İsa Mesih, kendisinin 
Tanrı olduğunu iddia etmemiştir. Bu iddia, Hristiyanların tarafından sonradan ortaya 
konulan Hristiyanlığa ait bir doktrin veya inanç esası şeklinde dillendirilen bir iddiadır. 
Ancak bu yaklaşım, Hristiyanlığın temel inanç ve öğretileriyle bağdaşmaz. Aksi takdir-
de Hristiyanlık, başlı başına dışlayıcı bir tutum içinde bulunan bir din olur. Doğrusu 
böylesi bir Hristiyanlık anlayışı, bir yandan Haçlı Seferleri’nin temel sebep ve sonuç-
larına, Hristiyanlık teolojisinin felsefî ve teolojik anlamda basite indirgenmesine yol 
açarken, öte yandan Hristiyanların üstünlük kompleksi, anti-semitizm ve “öteki” ola-
rak belirlenen dünya ülkeleri ve dinlerinin sömürülmesine, düşman olarak görülmesi-
ne sebep olabilecek ahlâkî bir problem doğurur (Hick, 1993: 80). Hick’in bu eleştirisi, 
Hristiyan dışlayıcılığın bir algısı ve imajı sonucunda İslamofobinin ortaya çıktığının bir 
delilidir. Çünkü teslis inancına göre, Hz. İsa bir yandan her şeye gücü yeten ve her şeyi 
bilen gibi ilâhî niteliklere sahipken, öte yandan bir insan olarak kabul edilir. Ancak bu 
anlayış, başlı başına paradoks içermektedir. Hristiyanların dünyaya egemenlik kurmak 
ve genelde diğer tüm dinleri, özelde ise İslâm dinini ötekileştirmek adına Hz. İsa’ya 
birtakım ilâhî sıfatlar yüklenir. Ancak bunun ne felsefî ne de teolojik olarak mantıklı ve 
kabul edilebilir bir yanı yok. Dolayısıyla anılan anlayışla İslâm dinini ve Müslümanları 
ötekileştirme gayreti, duygusal, keyfi, gerçek anlamda felsefî ve teolojik dayanaklardan 
yoksun, üstünlük egosu içeren düşüncelerden ibarettir.
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Sonuç 

Bir kimsenin inandığı dinin gerçek, doğru, haklı ve kurtuluşa götüren bir din oldu-
ğuna kanaat getirmesi ahlâkî ve epistemik açıdan kabul görebilir. Bununla birlikte, aynı 
kişinin mensubu olduğu dinin temel inancı ve aslî prensipleriyle örtüşmeyen başka 
bir din ile ilgili teorik ve pratik anlamda yeterli araştırmaları yaptıktan sonra, bu dini 
kimi dayanaklarla kabul etmeme hakkına sahip olabilir. Bir diğer deyişle, diğer dinlerle 
karşı karşıya kalınınca kişinin sahip olduğu inancı bırakmasına, bu inancın iddia ettiği 
doğrulardan, gerçeklikten veya kurtuluştan vazgeçmeye dair bir zorunluluk söz konu-
su olmamalı, aksine mensubu olduğu dinin tüm realitelerini yeniden gözden geçirmek 
kaydıyla ona sımsıkı bağlanması daha uygun olandır. Bu anlayışın hâkim olması için bir 
kimsenin her şeyden önce savunduğu inanç ile öteki inançlar arasındaki temel ente-
lektüel değer ve dinamikleri bilmesi gerekir. Bir inanç kendini böylesi temeller üzerine 
inşa etmelidir. Ancak bütün bunlara rağmen, bütün diğer dinleri dışlayıcı bir tutum içe-
risine girmemelidir. Özellikle de dinsel dışlayıcılık modelini merkeze alıp diğer dinleri 
ötekileştirme, yabancılaştırma ve İslamofobi gibi söylemler, düşünceler ve eylemlerle 
hareket etmemelidir. Çünkü din söz konusu olduğunda, ortaya konulacak yaklaşım bir 
inanç meselesinden ibaret olmalıdır. Aksi takdirde herhangi bir dinin tekelleştirilerek, 
genelde öteki dinlere ve müntesiplerine özelde ise İslâm dinine yönelik ayrımcılık, ırk-
çılık, basmakalıp yaklaşımlar, hoşgörüsüzlük, sosyal, siyasal, kültürel yaşamdan dışla-
ma gibi anlayışlar, teolojik ve felsefî anlamda gerçek bir karşılık bulamaz. Böyle bir 
karşılık olmaması, herhangi bir dinin gerçeklik, doğruluk ve kurtuluş iddiasını temel-
siz, duygusal, taraflı, keyfi, argüman ve gerekçelerden yoksun kalmasına sebep olur. 
Doğrusu bu iddialar, bireysel veya toplumsal arzu ve isteklerden ziyade eskatolojik bir 
boyut içermekte olup Tanrı’nın iradesine bağlı olarak sonuçlanacak iddialardır.      

Dolayısıyla epistemolojik, teolojik ve ahlâkî açıdan eleştiriye açık olan dinsel dış-
layıcılık modelinden hareketle zihinlerde, duygularda ve düşüncelerde oluşturulmak 
istenen algı ve imaj neticesinde ortaya konulan İslamofobik yaklaşımlar, dinlerin temel 
inanç ve ahlâkî mahiyetlerine, temel insan haklarına, evrensel hukuka aykırı, felsefî 
ve teolojik argümanlardan mahrum, mantık dışı ve gerçekdışı iddialardan öteye geçe-
mez. Ancak basmakalıp yargılar, ayrımcılık, ön yargılar, ötekileştirme ve düşmanlaştır-
ma gibi algılarla ortaya konulan ve birtakım “din adamları”, dinî öğretiler, kitle iletişim 
araçları ve siyasetçiler tarafından desteklenen İslamofobinin varlığı inkâr edilemez. 
İslamofobinin gerçek karşılığının ortaya çıkarılması için Knitter, D‘Costa, Smith ve Hick 
gibi felsefî ve teolojik eleştirilerle, İslâm dininde geniş bir yer edinen adalet, doğruluk, 
ölçülülük, hoşgörü gibi erdemlerle, İslâm düşünce tarihinde bütün dünya için etkin 
olan bilim, felsefe, edebiyat ve sanat anlayışıyla, herhangi bir toplumu veya dini hedef 
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göstermeksizin İslâm medeniyetinin tarihiyle birlikte yeniden inşası için kurumsalla-
şacak adımların atılması gerekmektedir. Bu açıdan din-bilim, ruh-beden, akıl-aşk, fi-
zik-metafizik, dünya-öte dünya ve şekil-öz gibi birliği gerçekleştirebilmek için İslâm 
dünyasındaki bütün kurum ve kuruluşların biran önce harekete geçmesi gerekir.
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İslamofobi ile Mücadelede Amerika Diyanet Merkezi Örneği
Yaşar ÇOLAK1

1. Giriş

Amerika Birleşik Devletleri’nin hemen bütün eyaletlerine yayılan ve yaklaşık 6-7 
milyon civarındaki Müslüman nüfusun, geldiğimiz noktada bu ülkenin siyasal, toplum-
sal ve kültürel dünyasının kalıcı bir gerçeği haline geldiğini görmekteyiz. Etnik olarak 
oldukça zengin bir dini topluluğu oluşturan Müslümanlar hayatın tüm sekmenlerinde 
görünür hale gelmiş durumdadır. Genel nüfusa oranla sayılarının azlığına rağmen Müs-
lümanlar 2006 yılından bu yana Amerika kongresine temsilci göndermeyi başarabil-
miştir. Müslümanların dinî ve kamusal yaşamlarıyla ilgili saha araştırmaları yapmak 
amacıyla kurulan Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü’nün [Institute for Social Policy and 
Understanding] yayınladığı araştırma sonuçlarına göre Müslüman toplumun kamu-
sal alandaki görünürlüğü her geçen gün artmaktadır. Örneğin resmi toplantılara katı-
lım, siyasî faaliyetlere gönüllü iştirak ve çok geniş yelpazede yürütülen kampanyalara 
maddi destek sağlamak bakımından Müslümanlar oldukça aktif gözükmektedir (ISPU, 
American-Muslim-Poll-2020). Hâlihazırda Kongre’de Demokrat partiden iki Müslü-
man kadın temsilci olarak görev yapmaktadır. Bunlardan İlhan Omar Somali kökenli 
olup Minnesota’yı temsil ederken, Rashida Tlaib Filistin asıllı olup Michigan 13. bölge 
milletvekilidir. Her iki Kongre üyesi de göreve başlarken Kur’an-ı Kerim’e el basarak 
yemin etmişlerdir. Daha önceki dönemlerde de Kongre’de iki Afro-Amerikan kökenli 
Müslüman temsil görevi yapmıştır. Amerika İslâm toplumunun sosyo-ekonomik hiye-
rarşisi genel olarak üst sınıf, orta sınıf, işçi sınıfı ve alt sınıftan oluşmaktadır. Sağlık 
sektörü, akademi, ticaret, spor ve sanat alanında üst ve orta sınıfa mensup çok sayıda 
Müslüman vardır. Amerika’da hâlihazırda 20 binin üzerinde Müslüman doktorun çalış-
tığı, bazılarının açtıkları kliniklerde ücretsiz sağlık hizmeti sundukları ve yaşadıkları 
toplumdaki insanların hayatlarına dokundukları istatistiklere yansımaktadır (ISPU, 
A Window Into American Muslim Physicians, 2012). Amerika’daki camiler üzerine 

1 Dr. Öğr. Üyesi, İbn Haldun Üniversitesi, yasar.colak@ihu.edu.tr.
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çalışmalarıyla tanınan İhsan Bagby’nin 2021 yılında yayınladığı güncel bir araştırma 
raporuna göre Amerika’daki cami sayısı 2020’de 2769’a ulaşmıştır. 2010 yılı rakam-
larına göre bu sayıda %31 oranında artış söz konusu olmuştur. (Bagby, The American 
Mosque, 2021). 

Yapılan araştırmalar Müslüman Amerikalıların yerleşme süreçlerini geride bıra-
karak yerlileşme yolunda ciddi mesafeler kaydettiklerini, kendilerine sunulan fırsatlar 
ile sosyal ve ekonomik statülerinde sağlanan yukarı doğru hareketlilikten dolayı Ame-
rika toplumuna karşı olumlu tutum geliştirdiklerini, inançlarıyla Amerika toplumunda 
yaşamak arasında bir çatışma görmediklerini göstermektedir. Özellikle demokrat ve 
liberal eğilime sahip kesimin toplumun genelinde yaygın olan “Amerikan biricikliği” 
[American Exceptionalizm] anlayışını özümsedikleri (Khan, 2015, s. 38), bu yüzden 
de kendilerini, meselâ Türk, Pakistan veya Arap kökenli Amerikalı gibi tire-işaretli 
(Afro-American gibi) kimliklerle tanımlamayı tercih ettikleri vurgulanmaktadır (Teke-
lioğlu, 2014). 

Diğer Batı toplumlarındaki gibi Amerikalı Müslümanlar da 18. yüzyılın ikinci ya-
rısında başlayan göçmen dalgalarından itibaren günümüzde İslamofobi kavramıyla 
ifadelendirilen sorunla iç içe yaşamaktadırlar. İslamofobi, Batı toplumlarında İslâm 
hakkındaki tarihi ön yargıların farklı sistemik ve finansal faktörlerle birleşerek vücuda 
getirdiği, 11 Eylül terör saldırılarını takip eden yıllarda yer yer travmatik duyguların, 
yer yer güdümlü programların sonucuyla kemikleştiği ve ölümlerle sonuçlanan günlük 
şiddet eylemlerine dönüştüğü bir gerçektir (Lean, 2015, s. 19-21). Kuşkusuz bugün 
Amerika’daki Müslüman toplumun karşı karşıya kaldığı en güncel ve yakıcı sorunlar-
dan birisi ifade etmeye çalıştığımız bu yapay nefret söylemi temelinde Müslüman aley-
htarlığıdır. Bu aleyhtarlık her geçen gün artan fiziksel şiddet eylemleri ile Müslüman 
nüfusun huzurunu ve barışını tehdit eden bir güvenlik problemine dönüşmüş vaziyet-
tedir. Müslümanlar yer yer mabetlerde güvenlik güçlerinin nezaretinde ibadetlerini 
yerine getirmek durumunda kalmaktadırlar (Boorstein, Bailey, Baumhart ve Zauzmer, 
2019). Bu noktada zihinleri kurcalayan önemli sorulardan biri şudur: İslâm nefretini 
körükleyen bu olaylar neden bu kadar çoğalmıştır? Kuşkusuz bu nefretin uzun bir geç-
mişi ve tarihî kökleri bulunmaktadır. Ancak bazı saha araştırmaları İslamofobinin 11 
Eylül olaylarından sonra birden ortaya çıkmış yeni bir şey olduğunu doğrulamamak-
tadır. 11 Eylül saldırılarının toplumun tüm katmanlarında büyük bir nefret ve infiale 
sebep olduğu bir hakikat olsa da, buradan hareketle İslâm veya Müslüman aleyhtar-
lığının geniş toplumda zirve yaptığı söylenemez. 11 Eylül sonrası ABD’de İslâm’a ilgi 
artmış, yayınlar çoğalmış, her şeyden de önemlisi Kur’an mealleri en çok satan kitap ol-
muştur (Schuessler, 2011). Bazı araştırmalar Müslüman karşıtlığının İslâm ülkelerine 
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yönelik önemli işgal kararlarının öncesinde veya Başkanlık seçim dönemlerinde zirve 
yaptığına işaret etmektedir. İslamofobinin bu dönemlerde kamuoyunu manipüle aracı 
olarak kullanıldığı, İslâm dünyasında yahut Amerika’da Müslümanlarla ilgili uygula-
maya konulacak siyasi veya askeri kararlara meşruiyet zemini sağlama amacı taşıdığı 
sonucuna varılmaktadır (Brown (2000:7; Halliday, 1999). ABD’nin 45. Başkanı Donald 
Trump’ın seçim kampanyası sırasında ve başkanlık döneminde takındığı tavırla söz ko-
nusu manipülasyonun en tipik örnekliğini sergilediği söylenebilir. 

Derin tarihi bir ırkçı geçmişe sahip bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri bağ-
lamında İslamofobi konusu ele alınırken kaçınılmaz olarak çok katmanlı değerlendir-
melere daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Dikkat ve özenli davranılmadığı takdirde Tarık 
Ramazan’ın ifadesiyle “sosyal sorunların İslâmileştirilmesi” gibi bir tuzağa da düşüle-
bilmektedir (Laurence, 2007, s. 132). Bu durumda söz gelimi sıradan ırkçı eylemlere 
rahatlıkla İslamofobik etiketler yapıştırılabilmektedir. Hâlbuki kamusal alanda saldırı-
ya maruz kalan Müslüman siyahi bir kadına düzenlenen eylemin arkasında İslâm kar-
şıtı popüler söylemler kadar Amerikan toplumunda halen yerleşik olan ırkçı duygular 
yer alabilmektedir. Buradan hareketle Amerikalı Müslümanların kurduğu bireysel hak 
ve özgürlüklere yoğunlaşan kurumlar sözünü ettiğimiz çok katmanlı değerlendirmele-
ri yapmakta gerekli titizliği göstermeleri gerekmektedir. Aksi davranış, İslamofobiyle 
mücadelenin ciddiyetine zarar verebileceği gibi Müslüman bireylerde kurban psikolo-
jisi ve söyleminin kemikleşmesine de yol açabilir. 

2. İslamofobik Basmakalıp Klişelerin İçselleştirilmesi

İslamofobinin hem Batılılar hem de Batı’da yaşayan Müslümanlar açısından önem-
li hedeflerinin olduğunu inkârı kabil değildir. Bu üretilmiş korku bir taraftan Batıyı İs-
lâm’dan korumayı, ona karşı birleştirmeyi, İslâm ülkelerine ve Batı’da yaşayan Müslü-
man azınlıklarla ilgili uygulanacak politikalara meşruiyet sağlamayı hedeflerken, diğer 
yandan, Müslümanların toplumda kolektif suçluluk duygusunu beslemektedir. “Sadece 
şiddete başvuranlar değil bütün Müslümanlar suçludur; İslâm din değil, ideolojidir; 
Müslümanlar bize benzemezler; kolektif olarak bizden nefret ederler” şeklinde bi-
linçaltına kazınmaya çalışılan basmakalıp klişeler, Müslüman azınlık veya Müslüman 
ülkelere yönelik haksızca yürürlüğe konan politikalara karşı direnci kırmakla kalma-
makta, Batı’da doğmuş, orada eğitim almış yeni nesil Müslümanların içinden önemli 
bir kesimi üzerinde İslamofobik klişelerin içselleştirilmesine de sebep olmaktadır. 

Son beş yıl içinde yapılan farklı araştırmalar İslamofobik ön yargı ve klişelerin 
Amerika’daki Müslüman gençler arasında önemli oranda içselleştirildiğine dikkatimizi 
çekmektedir. İslamofobinin içselleştirilmesi demek, İslamofobinin hedef aldığı insan-
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ların, kendi niyetleri dışında, baskı ve iknayla dinleri olan İslam hakkında basmakalıp 
eşleştirme, klişe, şablon ve ön yargıları kabul etmeleridir. Bu Müslüman bireylere ve 
mabetlere yönelik fiili saldırılar kadar, belki daha da endişe verici bir gelişmedir. Müs-
lüman gençler zaman zaman toplumsal kabul mekanizmalarının bir gereği olarak için-
de yaşadıkları topluma uyum sağlamak, yahut yargılanmaktan, alay edilmekten, dışla-
nıp yalnız kalmaktan çekindikleri için kendilerine empoze edilen İslamofobik klişeleri 
bilinçli veya bilinçsiz içselleştirebilmektedirler. 

Amerika’da İslâm toplumuyla ilgili çok yönlü araştırmalar yapmak ve sonuçlarını 
en etkin vasıtalarla toplumla paylaşmak amacıyla kurulmuş olan Yaqeen İslâm Araş-
tırmaları Enstitüsü adına Dr. Omar Suleiman tarafından 2016 yılında yapılan ve so-
nuçları 2017 yılında rapor edilen İslamofobinin İçselleştirilmesi: Amerikan Müslüman 
Gençliğin İnanç ve Kimlik Krizini Anlamak [Internalized Islamophobia: Exploring the 
Faith and Identity Crisis of American Muslim youth] başlıklı araştırma, hâkim toplu-
mun herhangi bir etnik grup hakkında ürettiği basmakalıp düşüncelerin bilinçaltına 
yerleşerek kabul gördüğünü ortaya koymuştur. Dr. Omar Suleiman söz konusu rapo-
runda Sana Aaser’in, San Francisco State Üniversitesi bünyesinde Müslüman çocuklar 
üzerine yaptığı ilginç bir çalışmayı dikkatimize sunmaktadır. Aaser çalışmasında İslâm 
ve Müslümanların olumsuz tasvirlerinin 5-9 yaş arası Amerikalı Müslüman çocuklara 
verdiği zararın boyutunu ortaya koymakta, bu çerçevede 3 çocuktan 1’inin başkalarına 
Müslüman olduklarını söylemek istemediğini, 2 çocuktan 1’inin hem Müslüman hem 
de Amerikalı olup olamayacağını bilmediğini ve 6 çocuktan 1’inin bazen Müslüman 
değilmiş gibi davrandığını vurgulamaktadır (Suleiman, 2016). Bu çalışma Amerikalı 
Müslüman çocuklarda kimlik karmaşasının mevcut olduğunu, çocukların genç yetiş-
kinliğe doğru ilerledikçe kafa karışıklığının daha da arttığını göstermesi bakımından 
önem arz etmektedir. 

2018 yılında Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü’nün Amerika Birleşik Devletleri’n-
de yayınladığı başka bir rapor da, Müslüman aleyhtarı söylemlerin artmasına paralel 
bazı Müslümanların kendileri ile ilgili sorunlu klişeleri içselleştirip kabul ettiklerini 
teyit etmiştir. 2482 kişiyle ulusal ölçekte gerçekleştirilen Amerikan Müslüman Anke-
ti-2018: İlk Ulusal Amerikan İslamofobi İndeksi’nin Öne Çıkardığı Gurur ve Ön yargı 
[American Muslim Poll- 2018: Pride and Prejudice Featuring the First Ever National 
American Islamophobia Index] başlıklı araştırmada, katılan Müslümanların %30’unun 
mensup oldukları toplumun “diğerlerine göre olumsuz davranışa daha eğilimlidirler” 
yargısına katıldıkları görülmüştür. Bu oran Yahudilerde yüzde 13, Katoliklerde ise yüz-
de 12 seviyelerindedir. Keza bu çalışma, Müslümanların ve Yahudilerin, sırasıyla yüzde 
62 ve 59 gibi yüksek oranlarda kendi inançlarına mensup üyeler tarafından işlenen 



İslamofobi ile Mücadelede Amerika Diyanet Merkezi Örneği

820

şiddetten utanç hissettiklerini de göstermiştir. Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü’nün 
çalışmasında daha da çarpıcı tespitler söz konusudur. Mesela Başkan Donald Trump’ın 
yakın geçmişte uygulamaya koymak için yoğun çaba sarf ettiği seyahat yasaklarına 
Müslümanlardan destek verenlerin oranının yüzde 16 seviyelerinde olduğu, ibadet 
yerlerinin gözetim altında tutulmasına karşı çıkanların yüzde 75 oranında kaldığı, bu-
nun herhangi bir dine inanmayanların oranından daha düşük seviyede olduğu görül-
müştür. Bu bulgular aynı kuruluşun 2019 yılında tekrar ettiği Amerikan Müslüman An-
keti- 2019: İslamofobiyi Öngörmek ve Önlemek [American Muslim Poll-2019: Predicting 
and Preventing Islamophobia] başlıklı araştırmasında teyit edilmiştir (ISPU, 2019). 

Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü’nün başkanı Dr. Dalia Mogahed, bu bulgulara 
dair şöyle bir yorum yapmaktadır: “Bu çalışmada elde edilen en önemli ve şaşırtıcı 
bulgulardan biri, Müslümanların kendi toplumlarına yönelik negatif kalıpları içselleş-
tirme dereceleridir. Bu, gün geçtikçe Müslümanları olumsuz takdim eden medya ve po-
litik söylemlerin ne kadar etkili olduğunu, medyanın oluşturmak istediği negatif algıya 
yönelik Müslümanların kendi bağışıklık sistemlerini henüz üretemediklerini göster-
mektedir.” (ISPU, 2018).

Psikolog Kenneth Clark ve eşi Mamie Phipps Clark 1940’lı yıllarda Amerika’daki 
ırkçı politikaların siyahi çocuklar üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla bir deney ger-
çekleştirmiştir. Adı geçen bilim insanları yaşları üç ve yedi arasında değişen çocuklara 
beyazdan koyu kahverengiye değişen renklerde birbirinin aynısı dört bebek göstermiş, 
kendilerine bunların içinden hangi bebeğin en iyi olduğunu sormuştur. Ten renklerinin 
bilincinde olan siyahi çocuklar en iyi bebeğin beyaz tenliler olduğunu ifade etmişler-
dir. Clark çifti bu deneyden hareketle bireylerin toplumun negatif kalıplarını zamanla 
içselleştirdikleri sonucuna varmıştır (Clark, K. B., & Clark, M. P. 1966). İslamofobik kli-
şelerin içselleştirildiğini ortaya koyan araştırma sonuçlarının yaklaşık 80 sene önce 
yapılan oyuncak bebek testinin sonuçlarıyla paralellik arz etmesi, ayırımcı politikalar 
ve nefret söyleminin azınlık gruplar arasında kimlik krizlerine sebep olabileceğini göz-
termesi bakımından hayli ilgi çekici bulunmuştur. 

3. Parasosyal Etkileşim

Geniş halk kitlelerinin İslâm hakkında bilgi kaynağının medya olduğunda hiç şüp-
he yoktur (Genel, 2014). İnsanların doğrudan değil de birebir, medya üzerinden tek 
taraflı iletişimi parasosyal etkileşim kavramıyla açıklanmaktadır. Parasosyal etkileşim 
kavramı 1950’li yıllarda ABD’de daha çok televizyon üzerine yapılan araştırmalar çer-
çevesinde ilk kez Horton ve Richard Wohl tarafından medya etkileşiminin insanların 
farklı grupları tanımanın bir yolu olduğunu açıklamak amacıyla ortaya atılmıştır. Buna 
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göre bireyler ile farklı gruplar arasındaki ilişki tek taraflı olarak medya karakterleri 
üzerinden oluşuyorsa bu parasosyal ilişki olarak adlandırılmaktadır (Horton, 1956). 
Bu kavramın Amerikan toplumunun Müslüman toplumla ilişkisini tanımlamak için 
de kullanılabileceği kanaatindeyiz. Şiddete başvurmakla suçlanan Müslümanlarla il-
gili haberler Amerika’daki ana akım medyada Müslüman olmayan şiddet taraftarları-
na nispetle orantısız bir şekilde daha fazla yer almaktadır. Medyanın İslâm hakkında 
sürekli olarak yaptığı yanlış eşleştirmeler, özellikle Müslümanları şiddetin sorumlusu 
gibi göstermesi, içselleştirilmiş ırkçılık örneğinde olduğu gibi, başkalarının kendile-
rine karşı tutumlarını, inançlarını ya da düşüncelerini benimsemelerinde hayli etkili 
olmaktadır. Müslümanların medyadaki temsili bu şekilde olumsuz olunca yerel toplu-
mun Müslümanlarla algısı da parasosyal kavramıyla ifade edilmek istenen çerçevede 
şekillenmektedir. 

4. Etkin Temaslar Yoluyla Etkileşim

Batı’da yaşayan Müslümanların reel imkânlarını dikkate alarak buna karşı ne ya-
pılabilir? Biz bu çerçevede Sosyal Psikoloji alanında çalışmalarıyla öne çıkan Amerikalı 
bilim insanı Gordon Allport ve onun ekolünden diğerlerinin önerdiği yönteme sahici 
bir çözüm olarak dikkat çekmek istiyoruz. Allport’a göre gruplar arasındaki sosyal iliş-
kileri olumlu yöne etkileme ve ön yargıları azaltmanın yolu temas yöntemidir [Contact 
Theory]. 1954’te yayınladığı Önyargının Doğası isimli kitabında bireylerin kendileri dı-
şındaki gruplarla ilgili bilgi eksikliğinin, kişileri ön yargıya sevk ettiğini, farklı gruplar-
dan kişilerin sağlıklı temaslarla birbirini tanımasıyla bu ön yargının azalacağını ileri 
sürmüştür. Allport dış grup üyeleriyle kurulan bağın güçlenmesi için sosyal temasın ol-
ması gerektiğini ileri sürmektedir. Uygun koşullar altında farklı sosyal, dini etnik kim-
liklere sahip kişiler arasında gelişen olumlu tutumların, diğer tüm dış grup üyelerine 
genellenebileceği ve böylece dış gruba yönelik ön yargının azalacağı varsayılmıştır. Dış 
grup hakkında yeni ve doğru bilgiler edinmek, dış gruba karşı oluşan olumsuz kalıp 
yargıları yıkabilmektedir (Allport, 1954). 

Temas teorisine dayalı politikaların ABD’deki ırklar arasındaki sosyal ilişkileri iyi-
leştirmede, Kuzey İrlanda’daki Protestanlar ve Katolikler arasındaki ilişkileri geliştir-
mede ve ayırımcılık politikaları sonrası Güney Afrika’da daha kapsayıcı bir toplumu 
teşvik etmede önemli bir rol oynadığı da bu konudaki yayınlarda vurgulanan hususlar-
dandır (Tropp, Hawi, O’Brien, Gheorghiu, Zetes & Butz, 2017).
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5. İslamofobiyle Mücadele Bağlamında Amerika Diyanet Merkezi’nin 
Örnekliği

2011-2016 yılları arasında Amerika’da inşa edilen Amerika Diyanet Merkezi, İsla-
mofobi ile Allport’un kavramsallaştırdığı etkin temaslar yoluyla mücadelede başarılı 
kurumsal bir örnek olarak değerlendirebilir. Merkez, İslâm dininin maneviyat, bilgi, 
marifet, sevgi, ahlâk ve estetik boyutunu görünür hâle getiren, bu sebeple farklı kül-
türel ve etnik katmanlara mensup insanların sağlıklı temaslarına aracılık edecek bir 
kapasiteye sahip bulunmaktadır. Batının İslâm dünyasını tasvirinde araç olarak kullan-
dığı ve Doğuyu Batı’da yanlış temsil edilmesini sağlayan oryantalist bakışa esaslı itiraz 
olarak tasarlanmıştır. Bu yüzden modern tasarımlardan ziyade, Mimar Muharrem Hil-
mi Şenalp’in ifadesiyle, Türk-İslâm medeniyetinin özgün değerlerini güçlü bir şekilde 
temsil edecek klasik Selçuklu ve Osmanlı mimarisi referans alınmıştır. Amerika’da İs-
lâm’ı doğru temsil etmek, bir fikri ilham ederek kendini güçlü bir şekilde hissettirmek 
ve bölgenin fiziksel ve sosyal dokusuna derinlemesine nüfuz ederek güçlü bir meydan 
okuma idealine yaklaşmanın ancak bu yolla mümkün olacağı düşünülmüştür (Çolak, 
2021, s. 116-117). 

Bu bakış açısının yansıması olarak proje bir mabet işlevi görmesi ve yüksek temsil 
kabiliyeti sebebiyle manevi merkez, Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetlerinin çok kültür-
lülüğü ve zarafetini merkeze alan evrensel normlara haiz mekânsal özellikleriyle me-
deniyet vitrini, bir avlu duvarının olmaması, kapılarının talep eden herkese açık olması 
yönüyle engelsiz yaşam alanı, İslâm geleneğinden neşet eden ve tüm gelenekleri ku-
caklayan kültürel bir vizyon ve işleve sahip olması yönüyle kültürel bir merkez olarak 
hayata geçirilmiştir. İçinde Sanat Tarihinde “Klasik Dönem” ya da “Yüksek Dönem” ola-
rak adlandırılan 16. yüzyıl Osmanlı mimarî üslûbunda bir cami, Selçuklu mimarî çizgi-
lerini taşıyan bir kültür merkezi, müze, sergi salonları, Türk hamamı, misafirhane, okul, 
sanat galerisi ve 10 adet geleneksel Türk evi yer almıştır (Görseller,1-9). Geleneksel ev-
lerin projeye dâhil edilmesi bilinçli bir tercih olmuştur. Hâkim toplumla entegrasyonun 
hayatın aktif olarak yaşandığı bir Müslüman mahallesinde geliştirilecek iyi komşuluk 
ilişkileriyle daha kolay gerçekleşeceği düşünülmüştür. 

Merkez çoğu göçmen kökenli olan Amerikalı Müslümanlara bugüne ait olma ve 
geleceğe dair umut uyandıran bir vizyon sunmaktadır. Onları İslam medeniyetinin en 
parlak dönemlerinin yaşandığı bir coğrafya olan Anadolu’yla temasa geçirmekte ve İs-
lam’ın evrenselliğini ve birliğini vurgulamaktadır. Mimarisiyle ve sanatsal özellikleriyle 
inançlarına güveni telkin etmektedir. Gayrimüslimler için de davetkâr veya en azından 
gizli, kapalı veya dışlayıcı olmayan binalardan oluşmuştur. Bu özellikleriyle merkez yu-
karıda işaret ettiğimiz çatışma yaşayan çoğunluk ve azınlık gruplar arasındaki ilişki-
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lerin geliştirilmesi ve ön yargıların azaltılması bağlamında sağlıklı temasların gerçek-
leştirileceği referans mekânlardan biri olarak Amerikan Müslümanlarının tarihindeki 
yerini almıştır. 

Uzun yılları kamusal din hizmetinin içinde edindiğimiz tecrübelerimize dayana-
rak Amerika’daki bu merkezin Müslümanlar ve gayrimüslim ziyaretçiler için odak ve 
temas noktası hâline gelebilmesi için bazı önerilerimizi burada maddeler hâlinde sıra-
lamak istiyoruz:

1. Yönetimde ve hizmette sürekliliği sağlamak: Merkezin bütün birimlerinde çalışa-
cak personelin atanmasında herhangi bir gecikmeye mahal verilmemesi çok önem arz 
etmektedir. Kamu yararına çalışan kurumlarda başarı kriteri, üretilen hizmetin mem-
nuniyet doğurması ama aynı zamanda süreklilik arz etmesidir.

2. Hizmet verdiği Müslüman nüfusun etnik çeşitliliğini dikkate alan bir üyelik poli-
tikası izlemek: Sadece Türklerin veya belli bir etnisiteye ait insanların üyeliğine açık 
kurumların Amerika’da büyümesi, başarılı olması ve temas noktasına dönüşmesi im-
kân dâhilinde değildir. Bu sebeple açık üyelik politikası izlenmelidir. Hatta bunun da 
ötesine geçerek merkezin yerel İslamî organizasyonların bünyesinde faaliyetlerini sür-
dürecek tarzda bir yapılanmaya gitmesi isabetli olacaktır.

3. Açık bir toplum merkezi oluşturmak: Bu da Müslüman veya gayrimüslimlere iba-
det fırsatının yanı sıra farklı geniş hizmet seçenekleri sunabilmekten geçer. Bu çerçeve-
de bölgede yaşayan toplumu dinlemek ve önerilerini dikkate almak şarttır.

4. Hüsnü kabul kültürü oluşturmak: Yargılamayan bir kültür evreni ve güvenli bir 
çevre inşa etmek gerekir. Bu çerçevede merkeze gelen insanların birbiriyle tanışıp kay-
naşabileceği tanışma aktivitelerini artırmak, iletişimi geliştirmek ve yeni ziyaretçilere 
bilgilendirme paketleri hazırlamak, ilk akla gelen çözümlerdendir.

5. Farklılıkları kucaklamak: Merkez, bütün faaliyetlerinde katılımcıların farklı-
lıklarına saygılı olduğunu sadece söylem bazında değil, fiilî olarak ortaya koymalıdır. 
Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü gibi çeşitli kurumlarca yapılan araştırmalarda, 
Amerika’da gençleri camilerden uzaklaştıran sebepler arasında camilerin gençlere 
yönelik sağladığı hizmetlerin heyecan uyandırmadığı, hayatlarına temas etmediği, 
aidiyet duygusunu besleyecek programların yetersiz kaldığı, temsilde dengesizlik, 
standart eksikliği, estetikten yoksunluk, etnik kümelenme sorununun tam olarak aşı-
lamamış olması, sosyoekonomik uçurumun ve sosyal mobilizasyonun bazı camilerin 
genç cemaat sıkıntısı çekmesine yol açması, camilerle bağlantılı okullardaki eğitimin 
içerik ve kalitesi, farklı kültürel kodlara sahip cemaat mensuplarının cami yönetim-
lerinde kaosa sebep olması, Amerikan devletinin güvenlikçi yaklaşımları ve İslamo-
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fobik saldırılar gibi sebepler sayılmaktadır (ISPU, Creating a Welcoming Mosque, 
2016). Bu araştırma sonuçları dikkate alınarak merkez poltikaları özellikle yetişkin 
gençler, kadınlar ve mühtedilerin kendilerinin fark edildiği ve hesaba katıldığını his-
sedeceği bir tarzda tasarlanmalıdır. 

6. Kadroyu zenginleştirmek: Katılımcı çoğunluğunun Türklerin dışındaki etnik kö-
kenlilerden oluştuğu dikkate alınarak tam zamanlı olarak Amerikalı bir din görevlisini 
kadroya dâhil etmek ihtiyaçtır.

7. Ziyaretçilere unutulmaz anılar yaşatmak: Bunun için din hizmetleri, dinî danış-
manlık, fetva, cenaze hizmetleri, mevlit talepleri, dinî nikâh vs. hizmetleri kesintisiz, 
gönülden, ihya edici ve gönül alıcı bir anlayışla yapılmalıdır. 

8. Konaklama imkanlarını artırmak: Merkezin manevi atmosferini solumak ve ço-
cuklarını İslâm medeniyetini temsil eden bir mekânda eğitme gayretinde olan ailelerin 
konaklama sürelerinin artırılması için uygun ortamlar hazırlanmalıdır.

9. Sosyalleşme ve dostlukları pekiştirmek için fırsatları çoğaltmak: Bu amaçla res-
toran, kafeterya, alışveriş mahalleri, hamam ve yüzme havuzu 06-24 saatleri arasında 
kesintisiz hizmet vermelidir.

10. Gönüllü gruplar oluşturmak: Her yaş grubundan gönüllü takımlar oluşturmak 
ve bir gönüllü koordinatörü görevlendirmek ve gençlerin idarî pozisyonlarda temsilini 
sağlamak isabetli olacaktır.

11. Yönetimde kadınlara yer vermek: Yönetimde ve farklı liderlik pozisyonlarında 
kadınların varlığı, kadınların ve yapacakları katkıların hüsnükabul göreceğine ilişkin 
kuvvetli fiilî bir deklarasyon olacaktır. Tüzüğe kadınların yönetimde temsilini zorun-
lu kılacak bir maddenin konması bu tercihin kişisel tercihlerin keyfiliğinden kurta-
racaktır.

12. Müslüman göçmenlerin ülke hayatına katılımını sağlayacak programlar düzen-
lemek: Bunlar arasında göçmenlik kuralları, iş bulma ve kurma alanındaki düzenleme-
lerle ilgili rehberlik sağlamak ve dil kursları düzenlemek gibi faaliyetler zikredilebilir. 
Bölgede faaliyet gösteren mobil sağlık kliniklerinin sunduğu hizmetleri zaman zaman 
merkeze taşıyarak sağlık sigortasından mahrum kesimlere hizmet götürülmesi de bu 
çerçevede müspet sonuçları olacak etkin bir faaliyet türüdür. Bu tarz faaliyetlerin mer-
kez içinde yer alması uzun vadede bölgeyi de bir çekim alanı hâline getirmede önemli 
rol oynayacağı değerlendirilmektedir.
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13. Müspet içerikler üretmek: Merkez ile ilgili ilgi çekici içerikler üreterek (mühtedi 
hikâyeleri, sanatçıların, akademisyenlerin, kanaat önderlerinin ve tanınmış siyasetçi-
lerin sözleri, dinî gün ve gece videoları, fotoları vs.) sosyal ve dijital medya aracılığı ile 
bireylere doğrudan ulaştırılıp marka sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.

14. Yatay iş birlikleri geliştirmek: Amerika’da bulunan Müslüman topluluklar ve 
dinî kuruluşlarla yatay iş birliği derinleştirilmeli ve onların merkezde kendilerine özgü 
faaliyetlerini (festivaller, değerler eğitimi, kurslar, sanatsal etkinlikler vb.) düzenleme-
leri teşvik edilmelidir.

15. Sportif faaliyetler düzenlemek: Belediyeler ve okullarla iş birliği çerçevesinde 
yüzme, basketbol, voleybol ve halı saha futbolu gibi spor müsabakaları düzenlenmeli-
dir.

16. Türk-İslam Eserleri Müzesi açmak: Projenin en önemli binası olan anıtsal cami-
nin hemen altında, giriş çıkış trafiğinin kavşak noktasındaki mekân, özellikle gayrimüs-
limlere hitap edecek tarzda Türk-İslâm kültür ve medeniyeti hakkında görsel objelerin 
sergilendiği müzeye dönüştürülmelidir. Bu müzenin dünyanın en önemli metropo-
lünde İslâm-Türk kültür ve medeniyetinin yüksek ürünlerinin sergileneceği nezih ve 
itibarlı bir kültür uğrağı hâline gelme potansiyeli bulunmaktadır. Projenin hayata ge-
çirilmesinden itibaren bu mekânda gerçekleştirilen sergi ve gezici müze tecrübeleri-
ne gösterilen yoğun ilgi, bu konuda atılacak kalıcı adımlar için önemli bir motivasyon 
oluşturmaktadır. Cami altındaki mekânın çağdaş profesyonel müze ve sergi anlayışına 
uygun olarak etkin kullanımı, hem bir medeniyet merkezi olarak külliyeye olan ilginin 
artmasına hem de zaten şimdiden büyük bir ilgiyi toplama başarısı göstermiş bu mekâ-
nın gayesine uygun kullanımına büyük katkılar sağlayacaktır.

17. Entelektüel sermayeyi güçlendirmek: Entelektüel sermayenin kaynağı bilgidir. 
Merkez bir taraftan kendine değer katacak bilgiyi üretirken diğer taraftan onu toplum-
la paylaşmanın uygun vasıtalarını oluşturmak durumundadır. Merkezin başta üniver-
site ve sanat çevreleri olmak üzere faaliyet alanında hizmet üreten diğer kurumlarla 
temas kurmada sahip olduğu geniş imkânları harekete geçirerek başta araştırmalar 
ve akademik programlar olmak üzere entelektüel sermayesini güçlendirmeye katkıda 
bulunacak faaliyetlerini hızlandırması isabetli olacaktır.

18. Merkez muhatap kitlenin Amerika toplumunda yaşadığı gerçeğini dikkate alan 
bir söylem geliştirmeli, hizmet felsefesi ve projeleri konusunda yerel toplumu ikna yü-
kümlülüğü ile karşı karşıya olduğunu unutmamalıdır.
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6. Sonuç

Batı’da İslamofobi gibi karmaşık bir sorunla mücadele çok boyutlu ve eş zamanlı 
yürütülmesi gereken uzun soluklu bir süreçtir. Bu süreçte çok katmanlı, farklı kurum-
sal yapıların ve zihni analiz süreçlerinin devrede olduğu bir mekanizmanın kullanıl-
ması gerekmektedir. İslamofobinin teorik ve zihni arka planı akademik çalışmalarla 
analiz edilirken, medya ve algı yönetimine özen gösterilmesi, hukuki süreçlerde ciddi 
bir savunma ve hak arayışı kurumsallaşması, yerel makul çoğunlukla koalisyonlar ku-
rulurken ve genç nesiller eğitilirken güçlü bir kimlik inşasına özen gösterilmesi önem 
arz etmektedir. 

Toplumların iç barışını tehdit eden boyutlara ulaşan İslamofobiyle mücadele stra-
tejisi, sadece Batı’da yasayan Müslüman azınlığın güvenliği bağlamında değil, demok-
rasi başta olmak üzere Batı toplumlarının siyasal, kültürel söylemlerine ve dini öz-
gürlüklere yönelik oluşturduğu riskleri giderecek ve bölgesel farklılıkları göz önünde 
bulunduracak şekilde çok yönlü düşünülmelidir. İslamofobik baskıların Müslümanla-
rın toplumsal kabul edilebilirliğini erozyona uğratacak stratejileri, çağdaş İslamofobik 
gruplarla mücadelenin temeli olmalıdır. Müslümanlar kurban söylemi ve hissiyatına 
girmeden, kendilerinden emin bir şekilde, yasadıkları ülkelerde temel hak ve hürriyet-
lerini korumanın yollarını araştırmalı, özellikle gençlerimizin dini ve kültürel hassasi-
yetler noktasındaki ayırt edici değerlerimizin farkına varmalarına önem verilmelidir. 

İslam karşıtlığında aşırılığı benimsemiş militan grupları ikna etmek mümkün gö-
zükmediğinden onlara yoğunlaşmaktan ziyade, yerel toplum içinde ispatı vücut ede-
rek, makul çoğunlukla kurulacak iş birliği ve koalisyonların İslamofobi ile mücadelede 
takip edebilecek en etkili yöntemlerden biri olduğu gözükmektedir. Bir taraftan makul 
çoğunluğa İslâm medeniyetinin evrensel ve estetik değerleri fiili olarak gösterilirken, 
diğer taraftan, İslam ile şiddet, zorbalık ve terörün, intihar saldırılarıyla masum bir in-
sanın canına kıymanın hiç bir şekilde bağdaşmadığı ikna edici delillerle anlatılmalıdır. 

İletişim imkânlarının sınırlı olduğu dönemlerde kültürler arası temaslar ve etki-
leşim daha ziyade bireysel ilişkiler üzerinden sağlanırken, bu durum çağımızda şahıs-
ların ötesinde mekânlar üzerinden sağlanmaktadır. Bu çerçevede 2011-2016 yılları 
arasında Washington D.C. metropolünde inşa edilen Amerika Diyanet Merkezi, sözünü 
ettiğimiz etkileşimde mekanı öne çıkaran anlayışın bir ürünü olarak karşımıza çık-
maktadır. Merkezin İslâm medeniyetinin estetik boyutunu görünür kılması, farklı kül-
türel ve etnik katmanlara mensup insanların sağlıklı temaslarını kolaylaştıracak bir 
kapasiteye sahip olması yönüyle başarılı bir model oluşturduğunu ileri sürebiliriz. Bu 
modelin Amerika sathına yayılması İslamofobi ile mücadeleye önemli lojistik destek 
sağlayacaktır.
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Fransız Oryantalistlerin Hz. Peygamber Algısı: Bir 
İslamofobik Söylemin Tarihsel Arka Planı

İsmail METİN1

1. Giriş

Batı’nın İslamofobik tutumlarının derin bir tarihsel arka planı vardır. Dini tartış-
malardan siyasete, müzikten edebiyata her alanda kendini gösteren ve 1096-1272 yıl-
ları arasında meydana gelen Haçlı Seferleri’nden günümüze kadar hemen her dönemde 
şiddet ve cinsellik temalı tavırları besleyen bir tutum söz konusudur. Bunun sonucun-
da, Ortaçağ ve erken modern dönem Avrupa’sında İslam, diğer dinlerle kıyaslanamaya-
cak derecede korku, düşmanlık ve ön yargıların konusu olmuştur. Sonraki yüzyıllarda 
durum daha da kötüye gitmiş, Batı aslında emperyal pratiğiyle ve oryantalist bakış açı-
sı ile özellikle son üç yüz yıllık sürede kendi İslamofobisini kendisi oluşturmuştur. Yani 
söz konusu mantığın uzun zamandır devam eden dünya genelindeki paylaşımdan uzak 
ve ötekileştirici yaklaşımları bugünün Avrupa’sında ciddi bir sorun olarak ön plana 
çıkan İslamofobiye tarihsel bir zemin hazırlamıştır (Samur,  2017: 158).

637 yılında Kudüs’ün, 640-642 yıllarında ise Mısır’ın Müslümanlar tarafından fet-
hi ile başlayan İslamlaşma, 712 yılında İspanya’ya ve nihayetinde Fransa topraklarının 
orta yerinde bulunan Poitiers’e kadar ulaşmıştır. 732 yılında meydana gelen Puvat-
ya veya Puatiye Savaşı olarak da bilinen Belȃtüşşühedȃ Savaşı, Müslümanların Güney 
Avrupa’dan Avrupa içlerine ulaşması açısından önemlidir. 1768-1848 yılları arasında 
Fransız edebiyatında romantizm akımının kurucusu kabul edilen François-René de 
Chateaubriand (1768-1848), bu savaşı Fransız tarihi açısından önemli görmüş ve sa-
vaşta Sarazenlerin (Müslümanları kastediyor) galip gelmesi durumunda bütün dün-
yanın “Mahométan” olacağı yani Muhammed’in dinine gireceği şeklinde bir değerlen-
dirmede bulunmuştur (Ruisco, 2004).  Bu yüzden Batı’nın tarihi geleneği, 732 yılında 
Poitiers’deki Fransız zaferini Hristiyanlığın İslam’dan kurtuluşu olarak kabul etmiştir 
(Rodinson, 1983: 140). 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, dr.ismailmetin@gmail.com
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Müslümanlarla karşılaşan Batı Hristiyanlığı, bu genişlemeden rahatsız olarak İs-
lam ve Hz. Muhammed hakkında “savunmacı” ve “çatışmacı” bir yazın geliştirmiştir. Bu 
literatür genellikle Hristiyan halka yönelik olup, amacı halkın İslam’a geçişini engelle-
mek olmuştur. Doğu’nun ve İslam dünyasının geçmişini geniş bir şekilde tahlil edebil-
mek için başta Fransa olmak üzere, Batı’da yapılan oryantalist çalışmaların ortaya ko-
nulması son derece önemlidir. Zira bugün Batı dünyasının önemli bir kısmında ortaya 
çıkan medya merkezli İslamofobik ve zenofobik söylemlerin tarihsel okuması ancak 
oryantalist düşünce tarzının yakından tanınması ile mümkündür. İslam ve Hz. Peygam-
ber’i tahkir ve aşağılamanın tarihi altyapısı çok eskilere dayanmaktadır. Haçlı Seferleri 
ile başlayan ve Batı Hristiyanlığının öncülüğünde devam eden tarihsel süreç içerisinde, 
İslam ve Müslümanlar hakkında birtakım olumsuz algı çalışmaları başlamış ve geniş 
kamuoyu desteğiyle zihinlerde yer edinmiştir.

Oryantalizmin önemli merkezlerinden biri olan Fransa, aynı zamanda Avrupa 
ülkeleri içinde en çok Batılı Müslüman azınlığa ev sahipliği yapan ülkedir. Kamusal 
alanda dini tarafsızlığa aykırı ayrımcı yasaların kabulüne ve başörtülü Müslüman ka-
dınların okullardan, iş hayatından ve üniversitelerden dışlanmasına kadar diğer Batı 
ülkelerine ilham veren bir İslamofobi laboratuvarı konumundadır. Fransız seçkinleri 
köklü bir sömürge geçmişi ile Fransız Müslüman toplumuna zaman zaman “ulus içinde 
yabancı cisim” muamelesi yapmaktadır. Fransız Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi olan 
“özgürlük, eşitlik, kardeşlik” (Liberté, Ègalité, Fraternité) gibi temel ilkeleri çerçevesin-
de İslamofobik tutum ve davranışlarla mücadele etmek bir yana, 2015 yılındaki Char-
lie Hebdo saldırıları ve 13 Kasım 2015 tarihinde başlayan, 130 kişinin öldüğü terör 
saldırıları sonrası yürürlüğe giren olağanüstü hal (OHAL) sonrasında Müslümanlara 
potansiyel suçlu gözüyle bakılması olağan hale gelmiştir (Louati, 2017: 188).   

Fransa’da, yazılı, görsel ve sosyal medyada, İslam, Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed 
gibi dini değerlerin tahkir edilmesi, yıllardır devam eden ve ihtiyaç duyulduğunda tek-
rarlanan İslamofobik alışkanlıklardır. Bu bağlamda, başta cami, minare, helal et, başör-
tüsü/peçe, sokakta namaz tartışmalarıyla gündeme gelen birtakım hususların medya 
tarafından algılanış ve sunuluş biçimi uzun zamandır tartışma konusudur. Son dönem-
lerde bu konular yeniden gündeme gelmiş ve Hz. Peygamber ile ilgili sözde karikatür-
lerle, tartışma dini ve siyasi boyutu da olan yeni bir yöne evrilmiştir.

İslamofobi olarak bilinen İslam korkusu ve İslam karşıtlığının bütün dünyada ve 
özellikte Batı dünyasında artma eğiliminde olduğu bilinen bir gerçektir. Amerika’da 
11 Eylül 2001 saldırılarından itibaren İslam Peygamberi Hz. Muhammed başta olmak 
üzere İslam dini hakkında medyada pek çok olumsuz haber yer bulmuştur. Bu olumsuz 
söylem, Danimarka’da 30 Eylül 2005 tarihinde Jyllands-Posten adlı gazetede yayınla-



Fransız Oryantalistlerin Hz. Peygamber Algısı: Bir İslamofobik Söylemin Tarihsel Arka Planı

834

nan Hz. Peygamber karikatürleri, Norveç’te 2011 yılında 77 kişinin ölümüyle sonuç-
lanan kanlı saldırıyı gerçekleştiren Anders Behring Breivik’in eylemleri ile devam et-
miştir. Fransa’da ise, Charlie Hebdo dergisinin artık sistematik ve kendileri açısından 
kazançlı hale gelen provokatif yayınları sonucu gerçekleşen saldırıların ardından İslam 
karşıtlığı medyada boy göstermiştir (Nargül & Balcı, 2016: 147-170). Bunu 16 Ekim 
2020’de gerçekleşen Samuel Paty cinayeti izlemiştir.

Bu olaylar bahane edilerek, Avrupa’da, Amerika’da ve dünyanın birçok bölgesin-
de İslam’ı ve değerlerini düşman ilan eden, Müslümanları birtakım siyasi, sosyal ve 
ekonomik hayattan tecrit eden ve süreklilik arz eden bu ön yargılı tutumdan çıkmak 
için İslam karşıtlığının tarihi temellerini bilmemiz gerekmektedir. Günümüz Batı dün-
yasının ve kamuoyunun Hz. Peygamber algısının temellendirilmesi, tarihsel süreç içe-
risinde İslam anlayışının değişim ve dönüşümünü doğru anlamakla mümkün olabilir. 
Batılıların genelde menfi İslam ve Hz. Peygamber algısının oluşumunda ilk dönemden 
bu yana oryantalistlerin rolü oldukça önemlidir.

2. Kavramsal ve Bağlamsal Çerçeve

Türkçede “oryantalizm” olarak yazılan Fransızca “orientalisme” kelimesi Latince 
“orient” kelimesinden türetilmiştir. “Orient” kelimesi bilinen dört yönden hareket-
le isim olarak verilmiş olup, genelde “Doğu” anlamında kullanılmıştır (Robert, 1982: 
1323). İlk harfi büyük yazıldığı takdirde terim olarak “Doğu Ülkeleri” anlamına gel-
mektedir (Saraç, 1985: 978). Orient’ın Arapça karşılığı ise “şark” kelimesidir. Türkçede 
ise Arapça kullanımı ile “şarkiyât”, oryantalist anlamında ise “müsteşrik” şeklinde kul-
lanılmaktadır.

Fransızca orijiniyle “Islamophobie” şeklinde yazılan “İslamofobi” kelimesi, genel 
olarak “İslam korkusu ve nefreti” anlamına gelmektedir. Terim olarak İslam’dan ve 
Müslümanlardan korkma, çekinme, kınama ve küçümseme içgüdüsünü ifade etmek-
tedir. Fobi, normalde korkulmayacak belli bir durum ya da bir nesne karşısında ortaya 
çıkan korku hali olarak tanımlanmaktadır (Öztürk, 1992: 241). “İslamofobi” kelimesi 
ilk olarak bir İngiliz düşünce kuruluşu olan Runnymede Trust tarafından 1997 yılında 
yayımlanan bir raporda kullanılmıştır. Bu raporda İslamofobi “İslam’dan korku duyma 
veya nefret etme ve bu korku nedeniyle, Müslümanların hepsi veya çoğundan korkma 
veya hoşnutsuz kalma” şeklinde tanımlanmıştır (Allen, 2006: 144-167). 

Bu kavram, 1991 yılından itibaren kullanılmakla birlikte, 11 Eylül 2001 saldırı-
larıyla yeniden ve çokça gündeme getirilmiştir. İslam korkusu oluşturmada 11 Eylül 
2001 tarihi oldukça önemlidir. Özellikle bu tarihten sonra ABD’de artmaya başlayan 
İslam ve Müslüman karşıtlığı, Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda ve Fransa gibi 
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Avrupa ülkelerinde de giderek yayılmıştır. İslamofobi kavramının bu olaydan sonra 
daha çok kullanıldığı söylenebilir (Tuzcu, 2021: 117-118). Fransız yazarlar Élisabeth 
Schemla ve Pascal Boniface’a (2006: 153) göre İslamofobi, 2002 yılından itibaren “Ju-
déophobie/Yahudi korkusu” kavramına paralel olarak ortaya çıkmıştır.

İslamofobi ile İslam karşıtlığı anlamında kullanılan “anti-İslamism”, tarihsel ola-
rak farklı kavramlar olmakla birlikte, bu kavramlar eş anlamlı olarak ve birbirlerinin 
yerine de kullanılmaktadır. Oysaki İslamofobi, daha sosyolojik bir kavram olarak Batılı 
toplumların İslam karşısındaki korku, nefret, kınama ve küçümseme gibi tutumları-
nı tanımlamaktadır. Bu duyguların temelinde aile, sosyal çevre, eğitim ve medya gibi 
kurumlar aracılığıyla aktarılan ve yeniden üretilen tarihsel ve kültürel ön yargılar yat-
maktadır. İslamofobi kavramı, sosyolojik bir mahiyet arz ederken anti-İslamizm kavra-
mı daha ideolojik ve politik bir tutuma işaret etmektedir (Canatan, 2020: 19).

3. “Muhammed” İsmine Yüklenen Olumsuz Anlamlar

Genelde Batı, özelde ise Fransa’da İslam dini ve peygamberi hakkında olumsuz al-
gıyı oluşturan oryantalist bakış açısının, zamanla İslamofobik sürece evirildiği ve bu 
sürecin tarihsel temellerini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Tarih boyunca Hz. Peygam-
ber hakkında bazı ön yargılar oluşmuştur. Islam and the West adlı kitabın yazarı Nor-
man Daniel’e (1960: 123-125) göre, oryantalistlerin bakışıyla İslam, saldırganlık ve 
savaş üzerine kurulmuş ve Hz. Muhammed kendi amacı için şiddet kullanmıştır. Yine 
bu çerçevede İslam çok eşliliğe izin veren bir din ve onun peygamberi şehvetperest bir 
kişi biçiminde tasvir edilmektedir. Bu düşünceler genel olarak üç başlık halinde ifade 
edilebilir:

a. Hz. Muhammed, Hz. İsa ve Hristiyanlık karşıtı (Antichrist) bir kişidir.

b. Hz. Muhammed savaş ve şiddeti benimsemiş, öğretilerini bu temel üzerine inşa 
etmiştir.

c. Hz. Muhammed şehvet, cinsellik ve nefsine düşkünlük konusunda ön plandadır.

Yüzyıllar boyunca, Hz. Peygamber hakkında devam edegelen bu tür değerlendir-
meler İslamofobi kavramı ile yeni bir boyut kazanmıştır. Artık bu menfi suçlamalar 
ve değerlendirmeler, sınırsız ön yargılara (prejudice), anlamsız şiddet (violence) ve 
ırkçılık (racism) düşüncesine, bunun doğal bir sonucu olarak yabancı düşmanlığına 
(xenophobia) evrilmiştir. 

Bir ismin başka bir dilde yazılış şekli elbette değişiklik gösterebilir. “Muhammed” 
ismi de Fransızca literatürde genellikle “Mahomet” şeklinde kullanılmıştır. Fakat bura-
da dikkati çeken husus, bu ismin genelde olumsuz ve kötü anlamlar çağrıştıran bir ke-
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limeler grubu ile kullanılmasıdır. “Muhammed” ismi yerine kullanılan bazı kelimelerin 
ne anlam ifade ettiği oldukça dikkat çekicidir: 

a. Mahoumet: Kötü ruh 

b. Maumet: Şeytan 

c. Mahons: Pagan Tanrıları 

d. Mahomet: İdol

e. Mawoumet: Karikatür, korkuluk şeklinde çizilen bir adam

f. Mahom: Ağır ve kaba 

g. Magon: Antik-Eski insan, korkuluk 

Bu olumsuz kullanımlar ve anlamların yanında, hakarete ve aşağılamaya varan 
birtakım anlamlar da yüklenerek adeta “Muhammed” ismi olumsuz bir şekilde sunul-
maktadır (Masson, 2003: 3-4).

Bütün bu olumsuz anlamlar, Batılı Hristiyan toplum tarafından yabancı kültür 
ve inançları küçümseme ve kötü gösterme amacı taşımaktadır. “Mahomet” ismi bazı 
Fransızca metinlerde “Baphomet” şeklinde tapınak şövalyeleri tarafından tapınılan 
bir idol-ilah anlamında da kullanılmıştır. “Mahome”  kelimesi, daha çok gerçeğe uy-
gunluktan ziyade romanlarda cinas ve kafiyeye uygun olması hasebiyle kullanılmıştır. 
Chanson de Roland’da “Mahomet” ismi, “Mahum,-erie” şeklinde kullanılmıştır (Mas-
son, 2003: 1-8).  

Müslümanlar, 8. yüzyılda Batı Hristiyan ülkelerine girdiğinden beri “Mahomet” 
ismi, Roma topraklarında Chanson de Roland’dan çok önce kullanılmaya başlanmıştır. 
8. Yüzyılda İslam karşıtı ilk polemik türü eserleri kaleme alan ve Batı’da Johannes Da-
mascenus adıyla tanınan Yuhannâ ed-Dımaşkī (ö. 749?), daha sonraları ise Théophane 
le Confesseur (ö. 818) ve Bizanslı Nicétas’ın (ö. 1216?) eserlerinin tercümeleri ile Batı 
Avrupa’da İslam ve Hz. Peygamber hakkında birçok bilgi yayılmıştır.

4. “Anti-Christ/İsa Karşıtı” Söylem ve İlk İmajlar

Genel manada oryantalistlerin Kur’ân anlayışı, kaynağının ilahi olmadığı ve vahye 
dayanmadığı şeklindedir. Bu bağlamda, Kur’ân’ın İslam öncesi Arap kültüründen, gele-
neklerinden ödünç alınmış veya taklit edilmiş fikirler içerdiği ya da Kur’ân’ın Yahudilik 
ve Hristiyanlıktan türetildiği, Hz. Muhammed’in Kur’ân’ın yazarı ve derleyicisi olduğu 
oryantalistlerce dile getirilmektedir (Yaşar, 2010: 23). Oryantalizm üzerine daha önce-
ki literatür, İslam’a ve Müslümanlara ve karşı devam eden ön yargı ve olumsuz bakış 
açısına kaynaklık ederek, İslam hakkında olumsuz, çarpıtılmış ve karalayıcı versiyon-
larla devam etmiştir (Wright, 2016: 202-203).
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İslam’ın yeni ve orijinal bir din olduğu gerçeği birçok oryantalist tarafından bir 
türlü kabullenilememiştir. Onlara göre Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Peygamber’in oluşturduğu/
telif ettiği bir kitaptır. Yaptıkları çalışmaların sonunda, Kur’ân’ın Allah kelâmı olma-
yıp, Hz. Muhammed’in kaleminden çıktığını ilân etmişlerdir. Fransız oryantalist Gau-
defroy-Demombynes tarafından Hz. Muhammed, “İslam’ın Kurucusu” (Fr. Fondateur 
de l’Islam) olarak tanıtılır. (Gaudefroy-Demombynes, 1969: 9). Ayrıca, Kur’ân’ın şekil 
ve konu olarak karışık, çelişkili ve zıtlıklarla temayüz etmiş bir kitap olarak görmüşler-
dir. Onu Batı’nın maddeye dayanan ilmî metotlarıyla ele almışlardır (Sönmezsoy, 1998: 
313).

Hristiyanlar ve oryantalistler aynı yaklaşım çerçevesinde iddialarını ispat etmek 
için kendi algı dünyalarındaki Hz. İsa ile Hz. Muhammed’i mukayese etmektedirler. Hat-
ta bazıları Hz. Muhammed’in Budda, Konfüçyüs, Zerdüşt gibi büyük dini-tarihi şahsi-
yetlerden biri olabileceğini, ancak, insanlığın medȃr-ı iftihȃrı (par excellence), masum, 
bütün iyi sıfatların kendinde toplandığı ekmel İsa Mesih ile karşılaştırmanın mümkün 
ve doğru olmadığını ileri sürmektedirler (Sarıçam vd., 2011: 402). Oryantalizmin geç-
mişe ait İslam ve Müslüman imajı, post-modern Oryantalizm döneminde aynen devam 
ettirilmiş, hatta daha kapsamlı ve derinlikli projelerle daha tehlikeli bir formata dö-
nüştürülmüştür. Bu dönemin, insanların bilincini tahakküm altına alan yeni kültürel 
pedagojisi eğlence medyasının albenili yüzüne dayanıyor ve geleneksel yöntemlerden 
çok daha etkili olacak şekilde; çarpıtılmış, şeytanileştirilmiş bir Müslümanlığı insanla-
ra aktarıyordu (Samur, 2017: 159).

İlk dönem Hristiyan teologlarına göre İslam, Hristiyanlıktan çıkmış uydurma bir 
mezhep, Hz. Muhammed ise Hristiyan bir papazdan kutsal metinleri öğrenmiş bir 
kimsedir. Yuhannâ ed-Dımaşkī’den başlayarak Aydınlanma Dönemi’ne kadar olumsuz 
yaklaşımın temelleri arasında Batı Hristiyanlığının etkisi söz konusu olmuştur. Bu etki 
sonucu Hz. Muhammed “sahte peygamber, sapkın, saralı, şehvetperest, kan dökücü ve 
deccal!” gibi birtakım iddia, itham ve karalamaların hedefi haline getirilmiştir.

Batı’nın Hz. Muhammed algısı ve tasavvurunda Bizans dönemindeki ilk eserlerin 
katkısı vardır. Öyle ki bu ilk eserlerin içerikleri ile söz konusu imajın son örneklerinin 
içerikleri şaşırtıcı şekilde kısmen örtüşmektedir. 8. yüzyılda Yuhannâ ed-Dımaşkī’nin 
Hz. Muhammed’i “sahte peygamber” olarak itham etmesi ile 2002 yılında Amerikalı 
Evangalist Jerry Falwell’in Hz. Peygamber’i “terörist!” olarak vasıflandırması arasında 
süreklilik vardır (Kalın, 2020: 14-15). 

Başlangıçtan itibaren büyük oranda olumsuz bir peygamber imajı mevcut olmuş-
tur. Doğu’da Yuhannâ ed-Dımaşkī ve Kindî (796-866) ile temelleri atılan bu olumsuz 
tasavvur, Bizans’a ve Batı Hristiyanlığı’na ait literatürde birtakım kurgusal öğelerle 
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daha da olumsuz hale getirilmiştir. İslam'a karşı reddiye yazmış insanların en önemlisi 
ve kendinden sonra gelen Hristiyanlar tarafından örnek alınıp görüşleri tekrar edilen 
kişi Emevî sarayında itibar gördükten sonra konumunu yitirince, intikam duygusuyla 
dolu olduğu anlaşılan Batı’da Johannes Damascenus ya da Jean Damascéne adıyla bili-
nen Yuhannâ ed-Dımaşkī’dir.

Dımaşkī, Hz. Peygamber’i “yalancı” bir peygamber olarak nitelemekte ve O’nun 
Eski ve Yeni Ahid hakkında kısmen bilgisi bulunduğunu, hatta Ariusçu bir rahipten ders 
aldığını, Kur’an’ı kutsal kitap diye takdim ettiğini ve bazı gülünç kurallar koyduğunu, 
dindar görünerek halkın güvenini kazandığını iddia etmektedir. İslam'ın Tanrı ve Me-
sih’le ilgili görüşlerini ele almakta, İsa’nın ulûhiyetinin bu din tarafından reddedildiğini 
söylemekte, Muhammed’in peygamberliğini ispatlayacak bir delilinin bulunmadığını 
ileri sürmektedir. Ayrıca Dımaşkī, Kur’an’ın vahiy tarzını, Müslümanların Hristiyanları 
müşrik olarak nitelemelerini, haça taptıklarını ileri sürmelerini ve onların Kâbe’yi ta-
zimlerini tenkit etmekte, bazı Kur’an surelerine de eleştiriler yöneltmektedir. Bu bağ-
lamda Nisâ Suresi’nde yer alan çok kadınla evliliğe dair hükmü ve boşamanın erkeğe 
ait oluşunu zikretmekte, Zeyd ve Hz. Zeyneb olayını aktarmakta, bu konuda da Hz. Pey-
gamber’i suçlamaktadır (Harman, 2013: 581). 

Kendisinden sonra da görüşleri öğrencileri tarafından yayılmış ve Batı kiliseleri 
tarafından benimsenmiştir. Dımaşkī’nin en büyük eseri ilahiyata dair olan kitabıdır ve 
bu kitap içerisindeki De Haeresibus (Mülhidler) başlıklı bölüm, İslam'a ve Hz. Peygam-
ber’e yazılan reddiyelerin ilki ve en önemlisidir. Dımaşkī eserinde, Hz. Muhammed’in 
mülhid ve sahte bir peygamber olduğunu iddia ederek, İslam dinini bir ilhad hareketi 
olarak yorumlamıştır.

Yine bu eserlerdeki imaja göre Hz. Muhammed, her şeyiyle kötü, İsa düşmanı ve 
İsa karşıtı (Anti-Christ) bir Deccal’dir (Alphandéry, 1909: 261-277). Bu eserlerde, Hz. 
İsa ile Hz. Peygamber karşılaştırılarak, Tanrı’nın Hz. İsa’ya anne-baba verdiğinden, Hz. 
Muhammed’i ise her ikisinden de yoksun bıraktığından bahsedilmektedir. Yine Hz. İsa 
fakir, iffetli, bekâr ve barıştan söz eden bir şahsiyet iken Hz. Muhammed tam tersi ola-
rak zengin, evli ve sözünü dinletmek için dehşet saçan bir kimsedir. Sonuç olarak genel 
algı tam olarak Hz. Muhammed’in bir “Hristiyanlık ve İsa karşıtı” (Fr. Anthéchriste) yani 
“Deccal” olduğu yönündedir (Sénac, 1983: 30).

Orta Çağ boyunca, Hz. Muhammed “sahte bir vahyin tebliğcisi” olarak algılanmakta 
ve destanlarda sürekli olarak Müslümanların kötülüğü vurgulanmaya çalışılmaktadır. 
Şimdi bu destanları ve bu destanlardaki İslam ve Hz. Muhammed imajını görelim. Bun-
lardan birisi, davranış ve hareket tarzı (jest) anlamına gelen ve Latince Gesta’dan alın-
ma Geste kelimesi ile ifade edilen, Chanson de Geste adıyla yaygınlaşmış, Orta Çağ’da 
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bir kişinin kahramanlıklarını anlatan kahramanlık ve akıncı destanlardır. Bu eserler, 
başlıca La Geste de Charlemagne, La Geste de Guillaume d’Orange ve La Geste de Doon de 
Mayence olmak üzere birkaç bölümden meydana gelmektedir.  

Bu destanlarda Müslümanlar “Sarazenler” (Fr. Sarrasins) olarak adlandırılmışlar-
dır. Çünkü Orta Çağ’da Batılı Hristiyanlar tarafından Müslümanlar ‘Sarazen’ diye nite-
lendirilmişlerdir. Kavram klasik coğrafî bağlamda Sina Yarımadası’nda yaşayan insan-
lar için kullanılmışsa da Yunanlılar ve Romalılar, Suriye ve civarındaki Müslümanlara 
Sarazen demişlerdir. Bilahare bu ifade önceleri Sicilya’ya ve Güney İtalya’ya yerleşmiş 
olan Araplar ve zamanla da tüm Müslümanlar için kullanılmıştır. Sarazen, Roland Des-
tanı’nda (Chanson de Roland) “putperest” manasında kullanılmıştır (Şenay, 2003: 90). 

Polonya asıllı Fransız oryantalist Maxime Rodinson (1915-2004), “sarazen” ifade-
si ile ele avuca sığmayan, Hristiyanlardan topraklarını alan “yağmacı” bir Müslüman 
grubu kastetmektedir. Bu gruplar Kudüs’ü zapt ettikten sonra diğer bazı şehirleri de 
yağma ederek yukarı ve aşağı Mısır’ı ele geçirmişlerdir (Rodinson, 1983:15). Kısaca 
sarazen denilen insanlar olarak Müslümanlar, Orta Çağ boyunca Hristiyanlara çok kötü 
tanıtılmış ve haklarında tarihi çarpıtıcı bilgiler sunulmuştur (Boyacıoğlu, 2012: 79). 

Epik türde yazılmış, tarihi gerçekliğe aykırı ve anakronizm özellikli bu tür destan-
lar, Hristiyan dünyasının İslam’a, Müslümanlara ve İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e 
İslamofobik bakış konusunda kaynaklık etmişlerdir. Hâlbuki bu tür destanlarda, olay-
lar ve kişiler tarihsel bağlamından kopartılarak, kötü karakterler Müslümanlara atfe-
dilmiş ve nesilden nesile aktarılarak olumsuz imajın devamı sağlanmıştır.

Bu destanların da etkisiyle yaklaşık iki yüzyıl süren Haçlı Seferleri ile birlikte Batı 
Hristiyanlığı kendi kamuoyuna İslam, Müslümanlar ve Hz. Muhammed hakkında olum-
suz temel algıları vermeye çalışmıştır. Fransız oryantalist Maxime Rodinson’a göre Ba-
tılılar, kendilerince düşman gördükleri Müslüman topluma karşı kendi kamuoyunu ön 
yargılı bir imajla tanıtıyordu. Bununla bir taraftan İslamiyet’in ne kadar kötü olduğu 
anlatılmış, diğer taraftan ise merak duygusu ile İslam’a karşı beslenilen hayranlık kar-
şılanmıştır (Rodinson, 1983: 21). 

5. Savaşçı Peygamber  (Le Prophète Armé) ve Şiddet (la violence) Algısı 

Oryantalistlerin önemli bir kısmı, Hz. Peygamber’in şiddet yanlısı olduğunu ve he-
deflerine ulaşmak için şiddete başvurduğunu iddia ederler. Onun, Kureyş, Medine Ya-
hudileri ve çevre imparatorluklara karşı verdiği mücadelesi, başka bir ifade ile “cihadı” 
kimi oryantalistlerce “şiddet” olarak nitelendirilmektedir. Cihadı kutsal savaş anlayı-
şıyla eşdeğer kabul eden müsteşriklerin, İslam hukukçularının savaşın meşruiyeti ile 
ilgili yaklaşımlarına eserlerinde yer vermedikleri görülmektedir (Haddurî, 1999: 17-
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303). Bunun temel nedeni, Hristiyanlığa göre çok hızlı ve kalıcı yayılması ve batılıların 
İslam uygarlığı karşısında kapıldığı aşağılık kompleksidir (Watt, 1986: 88). İslam’ın 
tebliğ edilmesi ve hükümlerinin hayata geçirilebilmesinde yegâne bir ilke olan cihadın, 
Müslümanların zihinlerinden silinmesi veya yanlış tanıtılması için özel bir gayret sarf 
edilmiştir (Hasen, 1980: 99). Kutsal savaş anlayışının da bu gayeye ulaşma noktasında 
gösterilen çabanın bir ürünü olduğu söylenebilir (Toynbee, 1995: 203-206, 246).

Batı’da İslam’ın tanınmasından itibaren genel görüş, İslam’ın şiddet yanlısı bir 
din olduğu, savaşla yayıldığı şeklindeydi. Savunmacı (Fr. Apologétique), polemikçi (Fr. 
Polémique) ve reddiyeci metinler halinde günümüze ulaşmış bulunan Hristiyan kay-
nakların İslam’a ve onun Peygamber’i Hz. Muhammed’e karşı tezleri, genellikle eski 
iddiaların tekrarından öteye geçmemiştir. Bu nedenle yukarıda zikredilen ilk iddialar-
daki yanlış yorum ve anlayışlar bu bakış açısının bir sonucu olarak, özellikle 12. yüzyıl-
dan itibaren tutarlı olup olmadıkları araştırılmaksızın, oryantalistlerin büyük çoğunlu-
ğu tarafından yüzyıllarca tekrarlanmıştır.  

Orta Çağ’da geniş halk kesimleri İslam karşıtı destanların etkisiyle Kilise mensup-
ları tarafından, İslam’a ve Hz. Muhammed’e karşı kin ve nefretle dolduruldular. Aslında 
Haçlı Seferleri bu kışkırtma ve nefretin bir sonucudur. Haçlı Seferleri düzenlenirken 
halkı Müslümanlarla savaşmaya teşvik etmek amacıyla okunan destanlarda İslam ve 
Hz. Muhammed akıl almaz ithamlarla kötülenir. Chanson de Roland başta olmak üzere 
sayıları yetmişi bulan (Perin, 1948:1/8) Chanson de Geste’lerde Müslümanlar, Hristi-
yanlığın düşmanı olarak anlatılır. Bunun yanı sıra, Müslümanlar için olumsuz manada 
kullanılan “Pagan, Paien”, “İdolatre, Gent veya Gentiles”, “Barbar” ve “Politeist” tanımla-
malarına sıkça rastlanmaktadır (Karlığa, 2004: 110-111).

1715-1789 yılları arasını kapsayan ve önemli bir dönem olan Aydınlanma Çağı’n-
da (Fr. Le siècle des Lumières) Hz. Peygamber’in hayatı, Batı’da birçok tiyatro eserine 
ilham kaynağı olmuştur. Bu eserlerin birçoğunda olaylar yine ön yargılı ve alaycı bir 
üslupla ele alınmıştır. Hiç şüphesiz bu tür eser yazarlarının başında Voltaire (François 
Marie Arouet, 1694-1778)  gelmektedir (Voltaire, 1743). O, Hz. Muhammed’i eserinde 
“fanatik” olarak zikretmiş ve tiyatro eserine Le Fanatisme ou Mahomet le Prophète (Fa-
natizm veya Peygamber Muhammed) ismini vermiştir. Ona göre, Hz. Peygamber insan-
ların ruhlarını tutsak eden bir hilekâr, bir fanatik, fikirleri ve dinî tutkuları yüzünden 
birçok acıya sebebiyet veren bir şahsiyettir.

Günümüzde Batı’da İslamofobik yaklaşım tarzının önemli konu başlıklarından bi-
risi de şüphesiz Hz. Peygamber’in “Savaş Peygamberi” olduğu ve öğretilerini şiddetle 
yaydığı iddiasıdır. Bu algının yayıldığı Batı basınında, özelde ise Fransız basınında, İs-
lamî terör (Fr. le terrorisme islamiste), radikal İslam (Fr. l’Islam radical) ve cihatçı (le 
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djihadiste) kavramları bol miktarda kullanılmaktadır. Yazılı ve görsel medyada, özel-
likle sosyal medyada bolca kullanılan bu kavramlarla, İslam’ın şiddet yanlısı, terörü 
besleyen ve radikal bir din olduğu zihinlere işlenmektedir. Bu oluşturulmuş imaj son-
rasında Müslümanlar, şiddet yanlıları, fanatikler, geri kalmış toplumlar ve Batı (dolayı-
sıyla medeniyet) karşıtı olarak resmedilmişlerdir. Bütün bunlara DEAŞ, Boko-Haram, 
Eş-Şebab ve El-Kaide gibi terörü bir yöntem olarak kabul eden grupların eylemleri de 
eklendiğinde, zaten ön yargılı olan Batı’nın İslam ve Müslüman imajının oluşmasına eşi 
bulunmaz bir katkı sağlanmıştır.  

Hȃlbuki Kur’an ve Kur’an hükümlerinin pratik iz düşümü olan Hz. Peygamber’in 
uygulamalarında, İslam’ın kılıç/savaş zoruyla yayıldığına işaret eden bir hükme rastla-
namaz. Bu anlamda barışın ilke olduğu, savaşın ise istenmeyen bir zorunluluk olarak 
barışa giden yolların kapatılması sonucu sadece ve sadece bir varlık mücadelesi ola-
rak gündeme geldiği dikkate alındığında, İslam’ın kılıçla/savaşla yayıldığı iddialarının 
mesnetsiz olduğu anlaşılacaktır. Bu iddialar, Kur’an ve Sünnet ilkeleri açısından son 
derece temelsiz argümanlardır (Nargül, 2012: 139-146).

Fransız oryantalist Maurice Gaudefroy-Demombynes’in (1867-1957) Bedir Gaz-
vesi hakkındaki şu kısa değerlendirmesini orijinal metinden hareketle örnek olarak 
gösterebiliriz: “Il est la suite d’une expédition de brigandage, tentée par les Émigrés sans 
ressources. Il devient, par les circonstances, une bataille, une bien petite bataille, entre 
les Incroyants et les fidèles d’Allah qui leur donne la victoire, malgré l’infériorité de leur 
nombre. Et le son de cette victoire retentit dans les cœurs d’une grande foule d’hommes à 
travers les âges” (Gaudefroy-Demombynes, 1969: 125-126). 

Metnin Türkçe anlamı şu şekildedir: “Bu çarpışma maddi imkânlardan yoksun kal-
mış Muhacirlerin giriştiği bir “eşkıyalık” (Fr. Brigandage) seferinin devamıdır. Bu yağma 
girişimi, koşulların değişmesiyle, bir çarpışmaya, kâfirlerle Allah’a inananlar arasında 
küçük çapta bir savaşa dönüşüyor, Allah, inananlara, sayılarının azlığına rağmen zafer 
bağışlıyor. Bu zaferin sesi de yüzyıllar boyunca çok büyük insan kitlesinin kalplerinde 
yankılanmıştır”.

Hz. Peygamber’in Medine’deki hayatını “Silahlı bir dönemin başlangıcı” olarak 
gören başka bir oryantalist ise Maxime Rodinson’dur. Rodinson’un, Mahomet adlı 
eserinin beşinci bölümünün başlığı “Le Prophète Armé” yani “Silahlı/Savaşçı Pey-
gamber” şeklindedir (Rodinson, 1994:179).  Hz. Peygamber’i devlet kurmaya çalışan 
“Silahlı bir Peygamber” (Fr. un Prophète Armé) olduğunu iddia ettiğini belirtmek ge-
rekir (Rodinson, 1994: 202).  Rodinson bu başlık altında, Hz. Peygamber’in gazve ve 
seriyyelerdeki asıl maksadının “maddi çıkar elde etmek” olduğunu iddia eder. Ayrıca, 
o dönemin Arap dünyasında olağan geçim yolunun soygun ve gasptan ibaret olduğu-
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nu, hiçbir geliri olmayan sosyal grupların bunu tercih ettiklerini ifade eder (Rodin-
son, 1994: 179).

Batı Hristiyanlığının gözünde İslam ve Müslümanlar, amansız bir tehlike olarak 
görülmüş ve her şeyi yıkıp-yağmalayan bir görüntü arz etmiştir. Rodinson bu duru-
mu şöyle özetlemektedir: “Oldukça uzun bir süre Hristiyan Batı için Müslümanlar, bir 
problem olmaktan çok bir tehlike oldular. Onlara göre Doğu’nun uzak bölgelerinde bir 
kuvvet değişimi vardı. Yaygaracı, çapulcu ve üstelik de Hristiyan olmayan bu millet ge-
niş ülkelere saldırdı, vurgunlar yaptı ve oraları Hristiyanların elinden aldı” (Rodinson, 
1980: 35-36).

Hz. Peygamber’in askerî faaliyetleri bağlamında oryantalistlerin üzerinde durduk-
ları ve önem verdikleri konulardan bir tanesi de bazı Yahudi şâirlerin ve birtakım müş-
rik kimselerin öldürülmesi olayıdır. Şiddet bağlamında, Hz. Peygamber’in özellikle Ya-
hudilere karşı tavrı, Kȃ’b b. Eşref’in, Benî Nȃdir’in başkanlarından Ebu Rȃfi’nin ve yine 
Benî Kurayza’dan eli silah tutan erkeklerden çoğunun öldürülmesi oryantalistlerce Hz. 
Muhammed’in şiddet yanlısı bir kişilik taşıdığının bir göstergesi olarak değerlendiril-
miştir. Öldürülen isimler arasında kadın şâir Esmâ bt. Mervân, Hayber Yahudilerinin 
liderlerinden Ebû Râfi, Nadîroğulları liderlerinden şâir Kȃ’b b. Eşref zikredilmektedir. 
Bu isimlerin bazıları oryantalistlerce ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. 

Özellikle Kȃ’b b. Eşref olayı oryantalistlerin dilinden düşürmediği ve çok tenkit 
ettikleri konulardan birisidir. Yahudi asıllı olan şâir Kȃ’b b. Eşref’in öldürülmesi Ga-
udefroy-Demombynes’e göre, Hz. Muhammed’in, “Hakkından gelebileceğiniz her Ya-
hudi’yi öldürün” sözüne dayanmaktadır (Gaudefroy-Demombynes, 1969: 128). İslam 
tarihi kaynaklarında Hz. Peygamber’in böyle bir hadisi veya bu anlama gelebilecek her-
hangi bir sözü bulunmamaktadır.  

Fransız oryantalist Rodinson’un, Kȃ’b b. Eşref’in öldürülmesi konusunda, bu olayı 
Hz. Peygamber’in eleştiri ve ironiye tahammülü olmamasına bağlayarak bu suikastta 
Hz. Peygamber’in bizzat aktif görev aldığını iddia etmesi (Rodinson, 1980:209), Rodin-
son’un Yahudi kökenli olması ile açıklanabilir. Rodinson’un üzerinde durduğu bir diğer 
olay yine Yahudi asıllı yaşlı Ebû Râfi adında şairin öldürülmesidir. Bu olay da tıpkı Kȃ’b 
b. Eşref’in öldürülmesi gibi ayrıntılı ve acındırma ile anlatılır. Benî Nadîr kabilesi Medi-
ne’den kovulunca, Ebû Rȃfi, Rodinson’un aşırı ve acıklı anlatımı ile yatağında “yediği ve 
içtiğini henüz hazmetmeden” ve “delik deşik edilerek” öldürülmüştür (Rodinson, 1980: 
229).  Oysa Ebu Rafi’ de Müslümanlara karşı düşmanlık oluşturma, kitleleri kışkırtma, 
kavga ve kaos çıkarmak için her türlü çabayı ortaya koymaktan geri durmama gibi in-
sanlık suçu işlediği için cezalandırılmıştır (Nargül, 2005: 212).  
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Fransız oryantalist Régis Blachère (1900-1973) ise (1952: 107), Benî Nȃdir’den 
bir şair olan Ka’b b. Eşref’in gizlice Mekke’ye gittiğini ve müşriklerle görüşmelere baş-
ladığını, amacının ise hiç kuşkusuz, Medine’de Yahudiler ve münafıklarla bir iş birliği 
geliştirmek olduğunu belirtir. Fakat Hz. Muhammed bu tehlikeyi sezmiş ve Kȃ’b ve be-
raberindeki üç adamını öldürtmüştür. Sonuç itibariyle Ka’b b. Eşref’in öldürülmesini 
gerektiren meşru şartlar son derece açıktır. Şairliğin gücünü kullanarak kitleleri Müs-
lümanlara karşı kışkırtan tehlikeli eylemleri sebebiyle öldürülmüştür ( Nargül, 2005: 
209-211).  

Son dönem Fransız yazarlardan biri olan Anne-Marie Delcambre’e (1943-2016) 
göre, Medine’de intikam almaya dayalı düzen kuran Hz. Muhammed, otoriteyi kılıç-
la tesis etmiştir. Mekke’nin mütevazı mağduru, Medine’de yerini sert ve gururlu bir 
fâtihe bırakarak derin bir değişim geçirmiştir. Zulmün zayıf kurbanı gitmiş, müthiş bir 
lider olmuştur. Bu dönüşüm insanı şaşırtabilir; fakat bunun açıklaması vardır. Mek-
ke’de geçirdiği zor yıllar ona tecrübe kazandırmış ve kabileler arası savaşlarda nasıl 
davranılacağını öğretmiştir. Delcambre, İslam kaynaklarını Hz. Muhammed’in müca-
deleci karakterini okurların zihninden silmek, hoşgörülü ve barışçıl bir karakter algısı 
oluşturmaya çalışmakla eleştirmiştir. Ona göre ilk kaynaklar, sağlam ve kararlı bir Hz. 
Muhammed imajını, yumuşak huylu ve tevekkül eden bir Muhammed imajı yönünde 
değiştirmiştir. Anlatılanlara bakıldığında Hz. Muhammed, her zaman hoşgörülü ve sus-
kun bir karakter olmamıştır (Delcambre, 2015: 73).

Oryantalistler tarafından oluşturulmuş bütün bu literatür, Hz. Peygamber’in gazve 
ve seriyyelerini, cihat anlayışını çarpıtarak İslam’ın kılıçla ve şiddet soruyla yayıldığı 
gibi oldukça yanlış bir imaj ortaya koymuştur (Nargül, 2005: 1-221). Burada Hristiyan-
lığın Orta Çağ boyunca savaş ve şiddeti yücelten söylemleri, pratik uygulamaları yan-
sıtma yoluyla İslam’a mal edilmiştir. Oysaki Hristiyan Batı, tarih boyunca kendi içinde 
acımasız din ve mezhep savaşlarının en net örneğini sergilemiştir.  

Son tahlilde, İslam’ın kılıç/savaş/baskı zoruyla yayıldığı iddiası, Kur’an’ın ilgili 
ayetlerinde ve Hz. Peygamber’in uygulamalarında hiçbir şekilde meşruiyet zemini bul-
mamaktadır. Bu konuda ortaya atılan iddialar, bilimsel verilerden ve tarihi gerçeklik-
lerden son derece uzak, duygusal, ön yargılı ve çelişkilidir. Dolayısıyla İslam tarihi bo-
yunca İslam’ın doğal ve fıtri yayılışı engellenememiş, asıl mecrasından çıkarılamamış 
ve kıyamete kadar da bu süreç değiştirilemeyecektir (Nargül, 2012: 145).

6. Hz. Peygamber ve Üretilmiş Cinsellik Algısı

Oryantalistlerin üzerinde durdukları önemli bir konu da Hz. Peygamber’in evli-
likleri ve bu evliliklerdeki cinsellik vurgusudur. İslam karşıtı ve İslamofobik söylemin 
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devamlı olarak tekrar edegeldiği bu yaklaşım tarzı, Batı’da Hz. Peygamber’in sonsuz 
bir cinsellik arzusuyla dolu olduğu ve bu konuda herhangi bir sınır tanımadığı şeklinde 
son derece ön yargılı, haksız ve iftira dolu bir imajın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
Fransız Charlie Hebdo dergisi başta olmak üzere Batı’da birçok dergi sözde karikatür-
lerinin önemli bir bölümünü hep bu cinsellik teması üzerine bina etmişlerdir. Bu yakla-
şım tarzının, genel olarak oryantalist düşünce dünyasından süzülüp gelen tarihsel arka 
plandan kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Hz. Peygamber’in evlilikleri Fransız oryantalistlerin dikkatini çeken, üzerinde tar-
tışılan ve polemik yapılan konulardandır. Bu evliliklerden oryantalistlerce ön plana çı-
karılıp önemli görülenler, başta Hz. Hatice olmak üzere Hz. Aişe, Zeyneb bt. Cahş ve 
Cüveyriye bt. Hâris ile olan evliliklerdir. Oryantalistler genellikle Hz. Peygamber’in ev-
liliklerini ve kadınlarla münasebetlerini onun kişiliğinin bir yansıması şeklinde ele al-
mışlardır. Fransız oryantalistler bu evliliklerin şehevî tatmin duygusu, çocuk yaşta ev-
lilik (Hz. Aişe örneğinde olduğu gibi) ve siyasî sebeplerle yapıldığını iddia etmişlerdir.

Tartışılan konulardan birisi hiç şüphesiz Hz. Aişe’nin Hz. Muhammed ile evliliği ve 
evlilik yaşıdır. Blachère’e göre, Hz. Peygamber’in ileri bir yaşta yaptığı bu tür evlilikler, 
birçok oryantalistin de iddia ettiği gibi, Hz. Muhammed’in o zamana kadar “bastırılmış 
bir cinselliğinin” uyanmasına bağlanabilir. Ona göre, 55 yaşında olan Hz. Muhammed’in, 
Sevde’yle, Hz. Ebu Bekir’in kızı Hz. Aişe’yle ve üçüncü bir kuma olarak Hz. Ömer’in kızı 
Hafsa ile evliliği bu türdendir (Blachère, 1952: 109).

Rodinson ise, Hz. Muhammed’in Hz. Aişe ile evliliğini Hz. Muhammed’in cinsel açı-
dan tatmin olmamasına bağlamaktadır. Rodinson Hz. Muhammed’in işte bu nedenlerle 
arkadaşı Ebû Bekir’e yaklaşarak “genç ve güzel olan kızı” Hz. Aişe ile evlendiğini iddia 
eder. Yazar Hz. Aişe’nin altı yaşında evlenmesi konusunun o günkü Araplar arasında 
yadırganmadığını belirtir (Rodinson, 1994: 165). Blachère’e göre Hz. Muhammed’in 
Zeyneb ile evliliği bir tutkunun sonucudur. Yazara göre bu tutku, Hz. Peygamber’i de 
utandıracak bir hal almıştır. Sonunda vahiy sayesinde evlenmişlerdir (Blachère, 1952: 
109).

Rodinson ise, bazı Müslüman yazarlar ve İngiliz oryantalist W. Montgomery Watt 
(1909-2006) gibi birçok oryantalistin aksine bazı rivayetlerde geçen Hz. Muham-
med’in Zeyneb’in fizikî güzelliğinden dolayı onunla evlenmeyi istemesi fikrine karşı 
çıkar ve bunu mantıklı bulmaz. Zira ona göre Zeyneb, otuz beş yaşında bir kadın olarak 
arzulanacak birisi değildir. Rodinson’a göre, Hristiyan Batılılar ve Voltaire’cilerin Hz. 
Muhammed’i Zeyneb’e yıldırım aşkıyla tutulduğu şeklindeki kurguları gerçeği yansıt-
mamaktadır (Rodinson, 1994: 240). 
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İslam’a hakaret içeren, İngilizce adı ile “Innocence of Muslims” ya da Fransızca is-
miyle “l’Innocencedes Musulmans” yani “Müslümanların Masumiyeti” adlı provakatif 
filmin özellikle Hz. Peygamber hakkında birden fazla kadınla evlenmiş olmasına vurgu 
yaparak buradan onun nefsine düşkün olduğu çıkarımı yapması oldukça düşündürü-
cüdür. Canatan’a (2020: 18) göre bunun sebebi, Orta Çağ Hristiyanlığının cinselliği “zo-
runlu” bir günah olarak algılamış olması ve iffetli yaşamın sembolü olarak “ruhbanlığı” 
öne çıkarmasıdır. Hristiyanlık, Müslümanların evlilikteki cinselliğe karşı doğal tutum-
larını bir nevi nefse düşkünlük ve ahlaki düşüklük olarak yorumlamıştır. 

Genel olarak, oryantalizmin bu sorunlu mirası, Batı toplumlarında hâkim olan İs-
lam ve Müslüman imajını belirlemiş ve bugün de belirlemeye devam etmektedir. Haya-
tın her alanına yayılmış olan bu bakış açısı Doğu dünyasını egzotik ve mistik bir “öteki”, 
açıklanmaya ve aydınlatılmaya muhtaç bir nesne olarak görmeye devam etmektedir 
(Kalın, 2020: 140). Karl Marx’ın söylemiş olduğu “Onlar yani Doğulular kendilerini 
temsil edemezler, temsil edilmeleri gerekir” (Said, 2008: 10,350) sözü aslında Batı’nın 
Doğu’ya tepeden ve alaycı bakışını göstermesi açısından oldukça önemlidir.

Edward Said ve takipçilerinin dile getirdiği köklü oryantalizm eleştirilerine rağ-
men “post-oryantalist” dönemin henüz somut neticeler vermediği görülmektedir (Ka-
lın, 2020: 140). Bu yüzden İslam’a, Müslümanlara ve Hz. Peygamber’e İslamofobik ba-
kış açısı, tarihsel kökleri itibariyle derin ve karmaşıktır.

Sonuç

Batı’da İslam’ın güçlü bir şekilde ortaya çıktığı tarihsel süreç içerisinde, dini ve 
kültürel çatışma çerçevesinde bireysel olarak Hz. Peygamber, genel olarak ise İslam 
karşıtlığı hakkında birçok eser ortaya çıkmıştır. Özellikle oryantalistlerin yazdığı bu tür 
eserlerde, Hz. Peygamber’i terör ve şiddetin kaynağı olarak, şehvet ve cinsellik üzerin-
den tanımlama söz konusu olmuştur. Tarihi olayların çarpıtılarak verilmesi, zayıf kabul 
edilen rivayetlerin ön plana çıkarılarak mutlak doğru kabul edilmesi klasik oryantalist 
anlayışın başvurduğu yöntemler arasındadır. İslam’ın bir rahipten alınmış sapkın bir 
din veya mezhep olduğu ve bununla bağlantılı olarak Hz. Peygamber’in sahte bir kişilik 
olduğu iddiası yüzyıllardır dile getirilmiştir. İslamofobi kavramının bugün güç aldığı 
tarihsel veriler buradan kaynaklanmaktadır.

İslamofobik yaklaşımın Hz. Peygamber hakkında ileri sürdüğü en önemli iddia-
lardan birisi onun şiddet yanlısı olduğu, öğretilerini zor kullanarak yaydığı ve bunu 
yaparken terör estirdiği ön kabulüdür. Bu anlayışa göre, Hz. Peygamber ganimet için 
savaşmış ve Medine’de özellikle Yahudi kökenli gruplara karşı acımasızca davranmış-
tır. Diğer bir önemli iddia ise, Hz. Peygamber’in evlilikleri bağlamında, onun cinsellik 
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ve şehvet düşkünü olduğudur. Hz. Aişe ve Zeyneb bt. Cahş ile yapılan evlilikler bu bağ-
lamda değerlendirilmiştir. Çocuk yaşta ve aile içi evlilik şeklinde değerlendirilen bu ev-
lilikler, dönemin şartları dikkate alınmaksızın tarihsel bağlamından kopartılarak çarpı-
tılmış, günümüz değer yargıları dikkate alınarak ve ön yargılı bir biçimde ele alınmıştır. 
Tarihsel süreç içerisinde kadının konumu, toplum içinde kadınların durumu ve değeri 
göz ardı edilerek oryantalist düşünce tarafından yapılan değerlendirmeler günümüze 
kadar ulaşmıştır.

Batı’da özellikle son zamanlarda belirgin hale gelen İslam karşıtlığı (anti-İslam), 
Hz. Peygamber’e ve Müslümanlara karşı ön yargılı bakışın tarihsel kökenlerini önem-
li ölçüde oryantalistlerin değerlendirmeleri oluşturmaktadır. Endülüs’ün 711 yılında 
Müslümanlar tarafından fethiyle birlikte İslam’la tanışan Avrupa, bu durumu bir tür-
lü kabullenememiş ve daha sonraki dönemlerde Reconquista (yeniden fetih) ve Haçlı 
Seferleri’yle İslam’ın bu coğrafyadan silinmesi girişimlerinde bulunmuşlardır. Güney 
Avrupa’da Müslümanlarla tanışan Hristiyan dünyası, Doğu Avrupa’da daha sonra Vi-
yana kapılarına kadar ilerleyen Osmanlı (Müslüman-Türk) gerçeğiyle yüzleşmiştir. Bu 
durum, Batılı zihinlerde topraklarının olduğu kadar kültürel miraslarının da Müslü-
manlar tarafından ele geçirileceği korkusu yaşamalarına sebep olmuştur. 

11 Eylül olayları sonrası ve son dönemlerde yaşanan olaylar ve terör saldırıları, 
Batılıların bu korkuyu yeniden hissetmelerine sebep olmuştur. Bunun doğal sonucu 
olarak, Batı’da gerçekleşen bireysel şiddet ve terör saldırıları yükselen İslamofobi ve 
zenofobinin (yabancı düşmanlığı) başlıca nedenleri haline gelmiştir. Medya organla-
rının çoğu zaman bilinçli olarak gündeme getirdiği olaylar; İslam, Hz. Peygamber ve 
Müslüman imajı, Fransızca “jeter de l’huile sur le feu” deyimindeki ifadesiyle “ateşe kö-
rükle gitmek” şeklinde bir durum ortaya çıkarmıştır. Tarihsel olarak oryantalist zihin 
dünyasından süzülüp gelen ve zaten var olan bu ayrışma ve ön yargı daha da derinleş-
miş, İslam ve Batı ilişkileri nasyonalizmin de etkisiyle zorlu bir yola girmiştir.

Günümüzde Hz. Peygamber algısının olumsuz oluşumu büyük ölçüde oryantalist-
ler tarafından yazılan Batı kaynaklı eserlerin etkisiyle gerçekleşmiştir. Oryantalistlerin 
de bu olumsuz yargıya 7. ve 8. yüzyıldan itibaren yazılmış olan destan, roman ve ben-
zeri eserlerde geçen bilgileri tekrar ederek ulaştıkları görülmektedir. Günümüz Batı 
toplumu ve insanı, Hz. Peygamber’in hayatı ve öğretilerini çoğunlukla oryantalist eser-
lerden öğrendikleri için İslam hakkında tarihsel ve derin ön yargılara sahiptirler. Bu 
nedenle bugün yazılı ve görsel medyada, literatürde, dini ve siyasi tartışmalarda İslam 
ve Hz. Peygamber hakkındaki İslamofobik yaklaşımın tarihsel kökenleri iyice araştırıl-
malı ve bu konuda sağlıklı değerlendirmeler yapılmalıdır. 
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Konuyla ilgili iç kritiğe dayalı bir değerlendirme yapılmasında da fayda vardır. Her 
ne kadar ağırlıklı olarak oryantalist bakış açısı ile yazılmış eserler bu olumsuz düşün-
celerin üretilmesinde, yayılmasında ve dünya kamuoyuna sunumunda etkili olmuşsa 
da, İslami literatürde yer alan bazı bilgi ve rivayetlerin bu olumsuz düşüncelere kapı 
araladığı ve imkân verdiği hususu dikkatlerden uzak tutulmamalıdır. İslami literatü-
rün önemli bir kısmında olduğu gibi, özellikle de bazı Siyer ve Meğazi kaynaklarında 
oryantalistlerin düşünce ve yaklaşımlarına zemin hazırlayan birtakım rivayetlerin ol-
duğu bilinmektedir. Yanlış anlaşılmaya müsait bu tür bilgilerin sahih dini bilgi, sağdu-
yulu bakış ve objektif bilimsel kriterlerle analiz edilmesine ihtiyaç olduğunu belirtmek 
gerekir. Buna göre, karşı tarafı suçlama ve kusuru muhataba yükleme alışkanlığını terk 
edip, içe dönük ve iç bünyeye ait eksikliklerin telafisi için farklı bakış açılarının gelişti-
rilmesine ihtiyaç olduğu kanaatini taşımaktayız.
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Avrupa’da İslamofobinin Meşrulaştırılması: 
“Islam Europäischer Prägung” Örneği

Ahmet ASLAN1 

1. Giriş

Günümüzde Avrupa’nın temel meselelerinden birisi İslam’dır. Avrupa kamusal ala-
nında Müslüman göçmenlerin ve göç kökenli yeni kuşakların görünürlük kazanmasıyla 
birlikte İslam; Avrupa’nın bütünlüğüne yönelik demografik, kültürel açıdan ve mede-
niyet açısından tehdit olarak sunulmaktadır. Bu sunum birçok süreç ve kavramla meş-
rulaştırılmakta ve tedavülde tutulmaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşen 
iş gücü göçü ve günümüzde yaşanan mülteci hareketleri sonucunda Avrupa’da artan 
Müslüman nüfusun yönetilmesi, ekonomik sebeplerin de etkisiyle Batı toplumlarında 
“ötekileştirici” tarihsel İslam algısının güncelleşmesine sebep olmaktadır.

Avusturya gibi bazı Avrupa hükümetleri Müslümanların haklarını doğrudan veya 
dolaylı olarak kısıtlayan yasal düzenlemeler yaparak islamofobik söylem ve eylemleri 
meşrulaştırmaktadır. Hükümetler söz konusu düzenlemeleri yaparken Müslümanları 
ve onlara ait kuruluşları değil “Siyasal İslam”ı hedef aldığını vurgulamaktadır. Ancak 
bu tavır, islamofobik söylem ve pratiklerin meşrulaştırılmasına hizmet etmektedir. 
İslamofobi, yayımlanan raporların da gösterdiği gibi günümüzde artık ötekine karşı 
sorunlu bir tutumun ifadesi olmaktan öte Avrupa siyasi yelpazesinde normalde uz-
laşmaz görünen politik eğilimlerin üzerinde mutabık oldukları bir ideoloji görünümü 
arz etmektedir. Hiç kuşkusuz bu mutabakatın ardında yeni oryantalist bakış açılarının 
oluşturduğu entelektüel meşruiyet yatmaktadır. Avusturya devletine bağlı Avusturya 
Entegrasyon Fonu’nun (AEF), 2017 yılında yayımladığı “Islam europäischer Prägung” 
adlı derleme bir taraftan politika geliştirmede referans olma işlevi görürken diğer ta-
raftan islamofobinin kurumlar marifetiyle meşrulaştırılmasının somut örneğini teşkil 
etmektedir.

1 Dr. Öğr. Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, ahmet.aslan@erzincan.edu.tr
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Özgürlüklerin, insan haklarının kurumsallaştığı iddia edilen toplumlarda bu dere-
ce ötekinin varoluşunu hiçe sayan pratikler nasıl gerçekleşebilmektedir? Bu tür pratik-
lerin üretimini kolaylaştıran ne tür meşrulaştırmalar söz konusudur? Devlet kurumları 
inşa ettikleri söylemlerle islamofobinin üretimine ne derece sebep olmaktadır? gibi 
sorular bu çalışmanın odağında yer almaktadır.

2. Kuramsal Çerçeve

2.1. Avrupa’nın İcadından İslamofobiye: Batı’nın İslam Algısı

İslamofobi ifadesi, 90’lı yıllarda konuşma diline girmiş ve Batı’da yaşayan Müs-
lümanların karşılaştığı ret ve ayrımcılığı ifade bağlamında kullanılmaya başlanmıştır 
(Moussaouı, 2014). Oxford İngilizce Sözlük ise kavramın yazılı olarak ilk defa 1991 
yılında kullanıldığını belirtmektedir (Allen, 2010: 5). Kavramın bir terim olarak ilk 
defa etraflıca tanımlanması ve yaygınlaştırılmasında Runnymede Trust’ın 1997’de ya-
yımladığı raporun rolü büyüktür. Rapor islamofobiyi kısaca “Müslümanlara olumsuz 
ve aşağılayıcı kalıplaşmış yargılar ve inançlar atfeden bir dizi ‘kapalı’ görüşün daha da 
kötüleştirdiği İslam ve Müslümanlara karşı korku ve nefret.” olarak tanımlamaktadır. 
İşlevsel amaçlar güttüğü anlaşılan rapora göre islamofobi; ön yargılar, ayrımcılık, dış-
lama ve şiddet şeklinde dört boyutlu bir fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır (run-
nymedetrust.org). Komisyon 2018’de yeni bir rapor yayımlamış, burada islamofobiyi 
“Müslüman karşıtı ırkçılık” olarak tanımlamıştır. Bu tanıma göre islamofobi, “Müslü-
manlara (böyle kabul edilen kimselere) yönelik politik, ekonomik, sosyal, kültürel veya 
diğer kamusal alanlarda insan haklarının ve temel özgürlüklerin eşit şartlarda tanın-
masını, yararlanılmasını ve uygulanmasını geçersiz kılmayı ve zayıflatmayı amaçlayan 
herhangi bir ayrımcılık, dışlama ya da kısıtlama”dır (Runnymede, 2018: 7).

İslamofobi terimi; anti-Müslüman ırkçılığı, anti-Asya ve anti-Arap ırkçılığının 
bir devamı olarak da nitelendirilmektedir (Pynting ve Mason, 2007). 11 Eylül’den 
sonra başta Amerika ve Batı Avrupa’da olmak üzere Müslümanlara yapılan saldı-
rıları ifade etmek için yaygın bir kullanıma kavuşan islamofobi bu doğrultuda söz-
lüklere girmiştir. AB Temel Haklar Ajansı (EUMC) ise terimi, “İslamofobi, İslam dün-
yasına mensup olan bireylerin maruz kaldıkları ayrımcı muameleye verilen genel 
isimdir.” şeklinde tanımlamaktadır (EUMC, 2006). Kısaca islamofobi, günümüzde 
Müslümanlara karşı yapılan din temelli her türlü ayrımcılığı içeren kuşatıcı bir te-
rim olarak kullanılmaktadır.

İslamofobi olgusunu anlayabilmek için kültürel ve siyasal çatışmaları üreten ve 
güçlendiren önemli tarihi olaylardan bağımsız olarak Batı düşüncesinde yerleşmiş 
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olan ırkçı ve İslam karşıtı eğilimlere odaklanmak gerekmektedir (Kirman, 2010: 23). 
Ancak Soğuk Savaş’ın ardından İslam’ın ve Müslümanların terör ve şiddetle ilişkilendi-
rilerek güvenlik sorunu hâline getirilmeye çalışılması (Kalın, 2016: 15) islamofobinin 
uluslararası gündeme yerleşmesine sebep olmuştur. 

Avurupa’nın İslam algısını modern dönemde oryantalizm çalışmalarının şekil-
lendirildiği söylenebilir. Oryantalist söylem tarafından üretilen bilgi, Said’in yaklaşık 
yarım asır önce etraflıca betimlediği gibi “Doğu”yu yaratmıştır. Doğu, artık yalnızca 
oryantalizmin ürettiği bilgi sayesinde var olabilmektedir. Batı’nın oryantalizm aracı-
lığı ile böyle bir inşaya girişmesi ise onun kendisini, özerk ve kendine yeten bir özne 
olarak görmesi ile mümkün olmaktadır. Günümüzde islamofobik söylemin inşasında 
da aynı tutum sürdürülmektedir. Bu söylemin analizinde epistemik ırkçılığının çeşitli 
yönleri ve sömürgeleştirilmiş öznelere kendi benliğini yansıtma emarelerini görmek 
mümkündür (Tamdgidi 2012: 78).   

Avrupa’da İslam medeniyeti ve Batı medeniyeti ilişkisine dair yapılan tartışmalar 
sürekli İslam’ın Batı medeniyetine ne derece uyum sağlayabildiği sorununa dönüştü-
rülmektedir. Bu süreç ise genelde Batı’nın evrensel değerlere, Müslümanların ise sade-
ce tarihsel kültüre sahip oldukları ön yargısıyla beslenmektedir (Yeğenoğlu, 2016: 24). 
Bu şablona göre İslam tartışmasız şekilde Batı medeniyet değerlerinin antitezi olarak 
betimlenmektedir. Öyle ki bu betimlemede aslında aralarında uyuşmaz görünen ihti-
laflar bulunan Hristiyan sağ, seküler sol ve liberal feminist aktörler birleşebilmektedir. 
Onların birleştiği en temel husus da özel ve kamusal alanın kesin olarak ayrılması ge-
rektiği düşüncesidir. Bu doğrultuda egemen sekülerci anlatı hem dini özel alana itmeye 
çalışmakta hem de bizatihi onu şekillendirmek istemektedir. Bu hegemonik tavır o de-
rece yerleşik ve üretken bir hal almıştır ki dinselliği de sekülerlik üretir görünmektedir 
(Yeğenoğlu, 2016: 25). Bu tutum da İslam’a ilişkin tarihsel ön yargıların değiştirilme-
den korunmasına sebep olmakta, çok kültürlü birlikte yaşama idealini imkânsızlaştır-
maktadır.

2.2. İslamofobiye Kuramsal Yaklaşımlar: Ön Yargı, Irkçılık, Oryantalizm

Herhangi bir kimseden sırf belli bir grubun üyesi olduğu için hoşlanmamak ön yar-
gı; bu doğrultuda o kimsenin ilkel, güvenilmez, tembel olduğuna inanmak kalıpyargı; 
dışlayıcı bir şekilde aynı kimseye farklı davranmak ayrımcılık olarak nitelenmektedir. 
Dolayısıyla ön yargı, kalıpyargı ve ayrımcılık arasında zorunlu olmamakla birlikte ne-
densel bir ilişki bulunmaktadır (Jones, 2002: 4). Konumuz bağlamında düşünüldüğün-
de Batı toplumlarında yaşayan herhangi bir Doğulu ya da Müslüman’a ilişkin “ilkel, ge-
lişmemiş, sosyal kaynakları kötüye kullanan, hatta terörist” gibi yargılar olumsuz kalıp 
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yargılara, “söz konusu kimseleri sevmem” söylemi ön yargılı bir tutuma, “onlara evimi 
kiraya vermem, onları işe almam, onların okulda başarısız olmaları gayet normaldir” 
diyerek bu doğrultuda davranmak ayrımcılığa işaret etmektedir.  

İslamofobi birçok çalışmada olgunun ön yargılara ilişkin boyutu vurgulanarak 
tanımlanmıştır. RunnymedeTrust’un tanımıyla başlayan bu eğilim güncel birçok ça-
lışmada sürdürülmektedir. The Bridge Initiative2; islamofobiyi anti-semitizm, ırkçılık 
ve homofobide işleyen mekanizmayla ilişkilendirerek dinî, ulusal veya etnik kimlikleri 
sebebiyle Müslümanlara yönelik ön yargı veya ayrımcılık olarak tanımlamaktadır. Bu 
yaklaşıma göre islamofobi, Haçlı Seferleri için halk desteği oluşturmaya yardımcı ol-
mak amacıyla üretilen Müslümanlar hakkındaki ön yargılı söylemlerde mündemiçtir 
(The Bridge Initiative). İslam’ın terörist gruplarda tecessüm ettiği, bütün Müslüman-
ların da onlar gibi olduğu ön yargısında ısrarlı olanlar, Müslümanlara karşı ayrımcılığı 
canlı tutmaya çalışmaktadır. Ancak bu tutum öncelikle “Avrupa İslamlaştırılıyor” pro-
pagandasına hizmet etme işlevi görmektedir.

İslamofobi çalışmalarının önemli bir kısmında ırkçılık araştırmalarının biriki-
minden yararlanılmaktadır. Kültürel farklılıklara dayanan ve “ırksız ırkçılıklar” olarak 
nitelenen yeni ırkçılık; günümüz toplumlarında ekonomik sorunların artmasıyla yay-
gınlaşmaktadır. Çoğunluk kültürünün standartlarına göre belirlenen üstünlük- aşağılık 
kriterleri ile “öteki” olarak konumlandırılan azınlık gruplar; asimile olmayı reddeden, 
her türlü sorunun müsebbibi olarak gösterilmektedir. Etnik-dinî-kültürel azınlık grup-
ların kültürel- dinî aidiyetleri ve bu aidiyetlerle ilişkili değerleri, pratikleri ayrımcılığa 
gerekçe kılınmaktadır (Pettigrew ve Meertens 1995). Kültürel ırkçılık; genellikle göç-
men gruplara, azınlıklara yönelik ön yargı, kalıp yargı, dış grup düşmanlığı gibi unsur-
larla inşa edilen söylem ve ayrımcılıklar olarak görünürlük kazanmaktadır. 

İslam ve Müslümanlara yönelik korku ve düşmanlık vurgusu ön planda olan isla-
mofobi terimi, din ve dinî uygulamalara odaklanması sebebiyle ırkçılıktan, özellikle de 
ten rengine odaklanan klasik ırkçılıktan farklı sayılmaktadır. Böyle bir sınıflama; asılsız 
ve yaygın korkulara, ön yargılara odaklanarak islamofobi başlığı altından karşılaşılan 
tüm olguları politik, yapısal ve kurumsal boyutları ihmal ederek sosyal psikolojinin ilgi 
alanına havale etmektedir. Böyle bir yaklaşımda ise tarihî süreçler ve sosyal bağlamlar 
arka planda kalmaktadır. Bu sebeple islamofobi terimi yerine “Müslüman karşıtı ırkçı-
lık terimi” önerilmektedir (Attia, 2009).

2 The Bridge Initiative, John L. Esposito’nun yönetiminde Georgetown Üniversitesi’nde sürdürülen isla-
mofobi üzerine uzun zamanlı bir araştırma projesidir.
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İslamofobiye yaklaşımda göz ardı edilemeyecek önemde kuramsal bir çerçeve-
yi de oryantalizm teorisi sunmaktadır. Oryantalizm, Doğu’yu tanımak ve anlamak 
amacını güden masum akademik bir merak olmanın ötesinde bir anlam ve işle-
ve sahiptir. Said’e göre oryantalizm; Doğu’yu antropoloji, sosyoloji ya da tarih gibi 
belli alanlar üzerinden inceleyen bir disiplin olmaktan öte Doğu ile Batı arasında 
ontolojik ve epistemolojik açıdan bir ayrım yaparak düşünme biçimidir. Bu düşü-
nüş biçimi kendisini Doğu’ya dair hükümlerinde gösterir. Oryantalizm; Doğu’yu 
betimleyerek, tanımlayarak, yöneterek ve yeniden inşa ederek üzerinde hakimiyet 
kurmak için Batı’nın bulduğu bir yöntemdir (Said, 1989: 15-16).

2.3. Avrupa’nın Yeni Müslüman Varlığını Yönetme Sorunu ve Avrupa İslamı

Avrupa’daki “yeni Müslüman varlığı”nın yönetilmesi birçok Avrupa ülkesince 
önemli bir sorun olarak görülmektedir. Bu sorunun çözümü bağlamında ortaya atılan 
kavramlardan biri de “Euro-Islam”dır (Avro-İslam). Tamlamadaki İslam’ın Avrupa ile 
nitelenmesinin ima ettiği gibi kavramla amaçlanan Avrupa’da yaşayan Müslümanlara 
çeşitli gerekçelerle yeni bir kimlik sunmaktır. Bir kimlik projesi olan Avro-İslam, se-
küler Avrupa bağlamına uygun bir Müslüman kimliğini esas almaktadır. Demokrasi, 
hoşgörü ve çoğulculuk gibi temel Avrupa değerleri söz konusu kimliğin müzakere edi-
lemez şartlarından sayılmaktadır.  

Birlik üyesi ülkelere göç ya da başka yollarla gelen Müslümanların, bagajlarındaki 
kimliksel referans ve aidiyetlerini gözden geçirmelerini talep eden Avro-İslam, onla-
rın Batılı dünya tasavvuruna nasıl uyum sağlayacaklarına ilişkin entelektüel, akademik 
ve politik tartışmaların genel adı olma işlevi görmektedir (Subaşı, 2005: 38). “Alman”, 
“Fransız” ya da “İngiliz İslam’ı” vb. gibi projeler de aslında Avro-İslam’ın alt sürümle-
ridir. Bütün bu adlandırmalarla Avrupa’daki Müslüman varlığının Batı’yı esas alan bir 
yaklaşımla, Batılı tarzda şekillendirilmesi vurgulanmaktadır.

İlk defa Bassam Tibi tarafından 1992 yılında gündeme getirilen Avro-İslam, Al-
manya’daki Türkler örneğinde “getto İslam’ı” olarak nitelenen bir tanımlamanın karşı-
sına yerleştirilmektedir. Her ikisi arasında siyasal bir rekabet olduğunu savunan Tibi; 
Avro-İslam ile “laik, kültürel modern, ‘ehli kitaba’ gösterilenin ötesinde hoşgörü sahibi, 
çoğulcu ve İslam’ın egemenliği iddiasından vazgeçen” (Tibi, 2004: 59) bir Müslüman 
kimliğini kastetmektedir. Müslümanların kendi sorunlarına çözüm arayışlarından zi-
yade, dışarıdan bakışla; liberalizm, sekülarizm ve reform vurgularıyla çoğunluk toplu-
munun kaygılarına hitap eder tarzda geliştirilmiş görülen Avro-İslam kavramı, Avrupa-
lı Müslümanların çoğunluğu tarafından benimsenmemektedir (Aslan, 2019).
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Avro-İslam; evrensel, çok boyutlu öğretilere sahip yüksek bir din olan İslam’ın 
müntesiplerine, başta Hristiyanlık olmak üzere Batılı kültürel değerler üzerine inşa 
edilmiş Avrupalı kimliğini teklif etmektedir. Böylelikle Müslümanların kimlik bilinci 
ve İslam üzerinde yorumlayıcı bir egemenlik kurmaya çalışmak gibi temel bir yanlışa 
düşülmektedir (Riedel, 2007: 37). 

3. Yöntem

Bu çalışmanın amacı Avrupa’da İslam’ın varoluş sorunlarını incelerken kaçınılmaz 
olarak karşılaşılan islamofobinin nasıl meşrulaştırıldığını tespit etmektir. Çalışmada 
çeşitli söylem ve eylemlerin toplamı olarak görünürlük kazanan islamofobiyi meşru-
laştırma potansiyeline sahip yaklaşımlar, Avusturya Entegrasyon Fonu’nun (ÖIF) ya-
yımladığı “Islam europäischer Prägung” (IEP) adlı derleme örneğinde incelenmektedir. 
Böyle bir incelemeyle islamofobinin kurumların ürettiği bilgi marifetiyle nasıl meşru-
laştırıldığının tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çalışma, nitel bir araştırmadır. Araştırmada söz konusu derlemenin belirli bir 
teorik çerçeve ve temalar çerçevesinde çözümlenmesi amaçlandığından nitel araştırma 
türlerinden belge incelemesi kullanılmıştır. Belge incelemesiyle araştırılması hedefle-
nen olgu hakkında bilgi içeren belgelerin belirlenen bir düzene göre gruplandırılarak 
çözümlenmesi sağlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 187-188). 

“Islam europäischer Prägung” adlı derleme belge incelemesi yöntemiyle incelen-
miş ve a) Derlemede İslam’a ve Müslümanlara dair hangi meseleler ön plana çıkarılmak-
tadır? b) Derlemede islamofobik söylem ve eylemler hangi yargılarla meşrulaştırılmakta-
dır? şeklindeki problem cümlelerine cevap aranmıştır.

Araştırmanın verileri, içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. İçerik analizi; metin-
lerin bütünlüğünde örtük kalan anlamların, belirli kavram ve kategorilere göre tasnif 
edilmesi ve elde edilen bu kavram ve kategorilerin araştırma amacına göre nicel ya da 
nitel olarak incelenmesidir. Nitel içerik analizinde temel amaç incelenen metinlerde 
anlatılmak istenen iletinin ne olduğunu anlamaktır (Güler vd. 2015: 333-337).  

Çalışmada “Islam europäischer Prägung’un kendi sunumu esas alınarak tümden-
gelimle kodlama, makalelerde vurgulanan konulara göre tümevarımla kodlama içe-
riği belirlenmiştir. Bu kategoriler, belirli bir bağlama göre tanımlanmış ve yorumlan-
mıştır. Zira nitel araştırmalarda bir toplumsal eylemin ya da iletinin anlamı, ortaya 
çıktığı bağlama bağlıdır (Neuman, 2014: 234). Aşağıda Tablo 1’de kodlama şeması 
verilmiştir:
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Tablo 1. Genel Kodlama Şeması

Tümdengelimle Kodlama Tümevarımla Kodlama Makale 

Modern-Liberal İslam, Avrupa İslam’ı
Modern-Liberal-Seküler Yeni Bir Din ve 
Teoloji 

1, 5, 10

Değerler Çatışması Avrupa’nın Değerleri 2
Entegrasyon Entegrasyon 3, 7
Dinin Toplumsal Hayatta Görünürlüğü Ön Yargılar ve Oryantalist Şablonlar 4, 8
Din ve Devletin Kurumsal Ayrılığı, İslam 
Yasası

Din-Devlet İlişkileri ve Avrupa Aleviliği 6, 9

Derlemede yer alan tüm makaleler ilk okuma sürecinde pratik çalışma amacıyla 
Türkçeye çevrilmiş, ikinci okuma aşamasında kaynak metinle çeviri metin karşılaştı-
rılarak tümdengelimle kodlama şemasına göre kodlanmış, ardından çalışmanın ana 
sorununa odaklanılarak oluşturulan tümevarımla kodlamaya göre veriler tekrar tasnif 
edilmiştir. Makalelerin temel yaklaşımlarını, farklı disiplin ve statülere sahip yazarla-
rın duruşlarını daha nesnel ortaya koyabilmek amacıyla -içerikleri başka başlıklarla 
kesişse de- her bir makale tekbir başlık altında incelenmiştir. Araştırmada bulgular 
yorumlanıp sunulurken gerekli görülen yerlerde makalelerden kelime, cümle veya pa-
ragraf alıntılanmıştır. 

4. Bulgular

Avrupa’da İslam ve Müslümanlara dair “kaygılı” görünen kesim ve kurumlar tara-
fından yazılan birçok rapor ve analiz, Müslümanların mevcut nüfus oranları ve gelecek 
için çizilen nüfus projeksiyonları ile soruna yaklaşmaktadır. Nüfusun geleceğine dair 
yapılan projeksiyonların gerçekliği ne derece yansıttığı tartışması bir yana bu tür bir 
girişimin hemen ardından Müslümanların sayısındaki artışla birlikte, “İslam inançları-
nın içeriğinin Avrupa değerler seti ile ne derece uygun olup olmadığı” konusu sorun-
laştırılmaktadır. Derlemenin sunumu da böyle bir bakış açısıyla başlamakta Avustur-
ya’da yedi yüz bin Müslüman’ın yaşadığı ve son yıllarda Müslüman ülkelerden gelen 
mültecilerle de bu sayının arttığı vurgulanmaktadır. 

Farklı açılardan yaklaşılabilecek olan Avrupa’da Müslüman nüfusun artışı çatış-
macı bir yaklaşımla sorunsallaştırılmakta, İslam ile Batı değerleri arasındaki farklar 
vurgulanmaktadır. Böyle bir karşılaştırmada evrensel din olarak İslam ile kendine 
özgü değerleri içeren bir medeniyet olarak Avrupa karşı karşıya konumlandırılmak-
tadır. Bu yaklaşıma göre temel sorun “İslam inançlarının içeriğinin Avrupa değerler 
setine karşılık” gelmemesidir.  Sorun bu şekilde ortaya konulunca “Avrupa biçimli bir 
İslam” açısında cevap açıktır: modern, liberal; erkek ve kadına eşit haklar sunan; dev-



Avrupa’da İslamofobinin Meşrulaştırılması: “Islam Europäischer Prägung” Örneği

856

let yasalarını önceleyen, din ve devlet kurumlarını ayrı tutan ve dini metinlerin bütün 
bunları mümkün kılacak şekilde yorumlanması gereği (IEP, 2017:3). Belli varsayımla-
ra dayanan bu yaklaşıma göre tartışma bitmiştir. Zira müzakereye kapalı görünen bu 
yaklaşım, İslam’ın modern öncesine ait olduğu, “liberal” değerlere uzak olduğu, dini 
metinlerinin kadın- erkek eşitliği, devlet ve din kurumlarının ayrılması gibi konularda 
farklı yorumlamalara açık olduğu yargılarına dayanmaktadır. 

Derlemenin sunuş metninde Mouhanad Khorchide, Zekirija Sejdini, Seyran Ateş ve 
Saïda Keller-Messahli aldıkları eğitim ve uzmanlık alanları dikkate alınmaksızın önem-
li İslam ilahiyatçıları olarak sunulmakta, bu kimselerin “Avrupa değerleriyle uyumlu 
bir İslam” tartışmasında önemli sesler oldukları vurgulanmaktadır. İnceleme konusu 
olan derlemede toplam on makale bulunmaktadır. Bu makalelerin başlıkları ve yazar-
ları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 2. Derlemenin İçerdiği Makaleler ve Yazarları

Başlık Yazar Yazar Tanıtımı

1 Avrupa Tarzı İslam-

İslami Bilimler Perspektifi; s. 11-28

Mouhanad Khor-
chide

Münster Üniversitesi’nde İslami din eğitimi 
profesörü,

İslam İlahiyat Merkezi yöneticisi

2 Avrupalılığın Doğası ve Değerleri; s. 29-
40

Christian Stadler Viyana Üniversitesi Hukuk Felsefesi Enstitü-
sü’nde profesör, Entegrasyon için Uzmanlar 
Konseyi üyesi

3 Almanca Konuşulan Ülkelerde Müslü-
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4.1. Modern-Liberal-Seküler Yeni Bir Din ve Teoloji

“Euro-İslam”, “Avrupa İslamı” veya “Avrupa biçimli İslam” gibi kavramlaştırmalarla 
İslam ve Müslümanların Avrupa’ya entegrasyonunu hedefleyen yaklaşımlar; İslam’ın 
ilim geleneğinde değişmez inanç ve ibadet esaslarının yorumlanması ve ifadelendi-
rilmesindeki çeşitliliği ve dönemlere göre farklılıklar gösterebilen sosyal hayata iliş-
kin düzenlenmeleri örnek göstererek kendilerine meşruiyet sağlamaya çalışmaktadır. 
Khorchide, derlemede yer alan makalesinde “Tek bir İslam vardır.” anlayışıyla “Euro-İs-
lam”, “Avrupa İslamı” gibi söylemlere itiraz edenleri “kimlik güvensizliği” yaşamakla ni-
telendirmektedir. Ona göre İslam’ın homojen bir resmini elde etmek İslam’ın çeşitliliği 
gerçeğiyle çelişmektedir (Khorchide, 2017: 12). 

İslam kendi tarihsel serüveni içerisinde oluşturduğu ilim geleneğiyle belli yüzyıl-
lar boyu zamanının sorunlarıyla yüzleşmiş ve hâkim olduğu bölgelerde toplumsal bir 
düzen oluşturabilmiştir. Avrupa’nın şekillendireceği bir İslam anlayışını savunanlar; 
İslam’ın her bağlamda sürekli reforma ve eleştirel düşünceye ihtiyacı olduğunu savun-
makta, bunu reddeden Müslümanları, İslam’ı ruhunu söken, onu günümüze uygun ol-
mayan ifadeler koleksiyonuna dönüştüren kimseler olarak nitelemektedir (Khorchide, 
2017: 13).

Khorchide’e göre (2017: 13-14) bugün İslam olarak sunulan din, birçok bilim ada-
mının tarihsel süreç içinde onu yorumlama girişimlerinin bir ürünüdür. Bu çabalar 
prensipte açık uçlu olduğundan İslam veya şeriattan söz edilemez. Geçmişte yaşamış 
din bilginleri, zamanlarının ve faaliyet gösterdikleri bağlamların çocukları oldukların-
dan yaklaşımları da bağlamsaldır. Bu sebeple şeriat, ilgili âlimlerin dini belli bir bağ-
lamda yorumlama çabalarının toplamı olarak insan ürünüdür. Bu öncüllerle ve İslam’ın 
kilise gibi bir otorite tanımaması sebebiyle Khorchide; “İslam’ın gökten düşmediği”, 
durağan olmadığından tek bir İslam’ın da olmadığı, İslam içinde çoğulluğun hâkim ol-
duğu, hangi İslam’ın hangi bağlamda nihai olarak hâkim olacağına karar vermenin söy-
leme bağlı olacağını vurgulayarak “Avrupa biçimli İslam” söylemine alan açmaktadır. 

Khorchiede, günümüz Avrupa şartlarında birlikte yaşam için vazgeçilmez, müza-
kere edilemez değerler bulunduğunu ve bunların İslami açıdan da gerekçelendirile-
bileceğini savunmaktadır.  Ona göre modern çoğul(cu) toplumlar işleyişlerini sürdü-
rebilmek için vatandaşlarının yüksek derecede katılımına ihtiyaç duymaktadırlar. Söz 
konusu katılım için laiklik ve Fransız Devrimi’nin kazanımları olarak “özgürlük- eşit-
lik- dayanışma” gibi değerlerin her türlü tartışmanın ötesinde yaşatılması gerekmek-
tedir. Khorchiede, özgürlük bağlamında Avrupa’da “çok spesifik, standartlaştırılmış bir 
yaşam tarzını takip etme zorunluluğu” bulunmadığını vurgulayarak Birlik hukukunun 
“eşcinsel birlikte yaşamayı” heteroseksüel birliktelikle eş görmesini örnek vermekte-
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dir. Ona göre böyle bir özgürlüğe karşı olan tek tanrılı dinlerin kimi müntesipleri söz 
konusu karşı duruşu sorgulayarak yeni arayışlara yönelmektedir (Khorchide, 2017: 
16-17).

Khorchiede, Euro-Islam ifadesinden daha belirgin değer yüklü bir ifade olarak “Is-
lam Europäischer Prägung” adlandırmasını benimsemekte, bir kimlik projesi olarak 
Avrupa İslam’ı söylemini “islambilimsel bir bakış açısıyla” savunmaktadır. O, yaklaşı-
mını tarihsel süreçte gelişen çoğulluğu delil göstererek tek bir İslam’ın olmadığı fikri-
ne dayandırmaktadır. Avrupa biçimli bir İslam söyleminde her ne kadar ortak değer-
lerden oluşan bir kültürün öncülüğünden bahsetse de Khorchiede, Avrupa değerlerini 
esas kabul ederek İslam’ın bunlara uyumu doğrultusunda bir çabanın gerekliliğine 
işaret etmektedir. Böylelikle Khorchiede’nin oryantalist şablonlar doğrultusunda Batı 
merkezli bir yaklaşımla islamofobik söylemlerin meşrulaştırılmasına katkı sağlar bir 
pozisyona düştüğü söylenebilir.

Avrupa’daki yeni Müslüman varlığına ilişkin sorunlar; özellikle 2001 olaylarından 
itibaren “siyasal İslam” ve dinsel şiddet çerçevesinde tartışılmakta, muhtemel çözüm 
önerileri de aynı çerçeve doğrultusunda güvenlik ve kontrol amacına yönelik olma in-
tibaı vermektedir. Avrupa üniversitelerinde İslam ilahiyatı kürsülerinin açılması da 
aynı doğrultuda yeni Müslüman varlığını köken ülkelerden kopararak onlara Avrupa 
bağlamında bir kimlik inşa etme işlevine yönelik görülmektedir (Sejdini, 2017:98-99). 
Tabii ki bu kürsülerin açılması “Müslümanların Avrupa’da kendilerini evlerinde hisset-
melerine” bir katkı olarak takdim edilmektedir. Ancak “Avrupa Üniversitelerinde İslam 
İlahiyatı” başlıklı makalesinde Zekirija Sejdini’nin de işaret ettiği gibi bu kürsülerin 
öncelikli işlevi, İslam’ı Avrupa bağlamına uyarlamaktır. İslam’ın yabancı olduğu “Aydın-
lanma ve Aydınlanmanın en önemli başarısı olan laik demokratik hukukun üstünlüğü 
ilkesi” (Sejdini, 2017: 102) Avrupa’da dünya görüşleri ve dini inançların çoğulluğuna 
zemin oluşturmuştur. Dolayısıyla Avrupa bağlamında oluşacak bir İslam ilahiyatı için 
Sejdini’ye göre seküler demokratik hukuk devleti ilkesi vazgeçilmez bir çerçeve oluş-
turmaktadır. 

Sejdini; Avrupa üniversitelerinde kurulan İslam ilahiyatı kürsülerinin “Aydınlanma 
ve modernitenin Hristiyanlığı kendi inancını rasyonalize etmeye zorladığı gerçeğine” 
kayıtsız kalamayacağını vurgulamaktadır. Bu doğrultuda İslam ilahiyatı Sejdini’ye göre 
üniversitenin seküler koşullarına uygun bilimsel bir formasyon edinmeli, diğer bilim-
sel disiplinlerin evrim teorisi gibi bulguları ile yüzleşmelidir. Yazara göre bu kürsüler-
de İslami bilimsel ve teolojik içerik ve bilgi edinme biçimleri, Avrupa bağlamında ge-
nel bir teste tabi tutulmaktadır. Zira İslam ilahiyatının bilimsellik iddiasını kazanması 
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Sejdini’ye göre “tam bilgi” fikrine, statik bilgi edinimine veda etmesine; tarihselliğe 
açık, süreç odaklı formlar oluşturmasına bağlıdır (Sejdini, 2017: 105).

Dinin ve özelde İslam’ın kendine özgü doğasını dikkate almadan bunların bilim 
yuvası olan üniversitelerin özgür ve özerkliğine teslim edilebileceğini düşünmek hem 
bilim felsefesi hem bilgi sosyolojisi hem de oryantalizm tecrübesi açısından naif bir 
seçenek olarak görünmektedir. Sejdini, Avrupa üniversitelerinde İslam teolojisinin ku-
rulmasını, kendini yenileme ve yeni teolojik yaklaşımlar sunma açısından büyük bir fır-
sat olarak görmekte, İslam ilahiyatından beklenen yeniliklerin Avrupa’da üretileceğini 
savunmaktadır (Sejdini, 2017: 109).

Alman avukat, yazar ve kadın hakları savunucusu olarak takdim edilen Seyran 
Ateş ise “Herkes İçin Bir Cami- Almanya’da Liberal Müslümanlar” başlıklı makalesinde 
kendi İslam “projesini” anlatmaktadır. Ateş, düşüncelerini 11 Eylül olaylarıyla birlikte 
İslam ile şiddeti iç içe göstermeye çalışan propaganda doğrultusunda bir söylemle ak-
tarmaktadır. Kendisini sekülerleşmiş, çoğulcu bir İslam anlayışının sözcüsü olarak gö-
ren Ateş; kadınların, eşcinsellerin, çocukların ve hayvanların haklarını; kendisine göre 
Batı’daki yaşam tarzına, özgürlüklere, demokrasiye, cinsiyet eşitliğine karşı olan, şid-
deti benimseyen (Ateş, 2017: 186), tüm derdi cennette 72 huriye ulaşmak olan İslam-
cılara, siyasal İslam’a karşı savunduğunu iddia etmektedir. Hedefinin terörle ve aşırılık-
larla dünya çapında savaş olduğunu belirten yazar, Berlin’de açtığı “modern ve çağdaş 
cami” ve Avrupa Birliği nezdinde aşırılığa karşı kılavuz girişimi ile islamcı teröre kaşı 
mücadele verdiğini düşünmektedir (Ateş, 2017: 187). 

Tibi’ye atıfla İslam’ın modern Avrupa kültürünün değerleriyle birleştirdiğinde 
gelişecek olan sekülerleşmiş bir biçiminin olabileceğini, tarihte Fas’tan Endonezya’ya 
kadar gelişmiş farklı İslam biçimleri olduğu argümanıyla savunan Ateş (2017: 184), Ti-
bi’nin aksine iyimserdir. O, Euro-İslam tartışması bağlamında “çağdaş, seküler; barışın, 
şefkatin ve sevginin İslam’ının, cinsiyet eşitliği kendisi için sorun olmayan bir İslam’ın” 
var olduğuna inanmaktadır.  Batı’nın laiklikle kendi içindeki savaşları bitirdiğini düşü-
nen Ateş, birçok İslam ülkesinde ise hala savaşların sürdüğünü, kadınların, çocukların 
ve hayvanların haklarının bulunmadığını klasik oryantalist şablon ve genelleme ile be-
timlemektedir (Ateş, 2017: 185).

“Teröristler, dinlerini suistimal ettiğinde ve onun itibarını zedelediğinde mün-
tesiplerinin çoğunluğu buna karşı sessiz kaldığında bütün Müslümanların bundan 
sorumlu olduğunu” savunan Ateş, aynı kategoride gördüğü Boko Haram, Taliban, 
El Kaide ve Hamas’ın Batı’da çok değer verilen ve korunan fikir ve yaşam tarzı öz-
gürlüğüne karşı savaştıklarını iddia etmektedir (2017: 187). Ona göre ismi geçen 
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terör örgütleri yalnızca bu dünya aleyhine ahirete konsantre olduklarından yaşam 
sevincine karşı savaşmakta (2017: 186). Genel olarak tüm makalesinde ikna edici 
atıf ve belgelere ihtiyaç duymayan yazar genellemelerle ve tek sebepli açıklamalar-
la yetinmektedir.   

Feminist bir söylemle şiddet, erkeklik ve testosteron arasında ilişki olduğunu iddia 
eden Ateş, “Neden genç bir adam Allah için intihar saldırısı yapıyor? Bunların dini se-
bepleri neler? Bir şehide vaat edilen ve onu motive eden gerçekten 72 bakire mi?” gibi 
sorular sorarak fikirlerini açıklamakta; evlilik dışı ilişkilerin yasaklanması sebebiyle 
geliştiğini iddia ettiği gayrimeşru ilişkilerden patolojik cinsellik yaşayan İslamcılara, 
her şeyin cinselleştirilmesinden cinselliğin tabulaştırılmasına kadar bir dizi cevaplar 
üretmektedir (Ateş, 2017: 188). Çeşitli spekülasyonlarla sözü İslam’da reforma geti-
ren yazar, reform düşüncesinin ancak kutsal metinlerin tarihsel-eleştirel bir okumaya 
tabi tutulmasıyla mümkün olabileceğini savunmaktadır (Ateş, 2017: 187). Doğallıkla 
reformların gerçekleşebilmesi de ona göre, inananların bizzat onların gerekliliğini gör-
mesine bağlı olacaktır (Ateş, 2017: 196).   

Kadim dinsel geleneklerin ibadethanelerde uyguladığı kadın-erkek ayrımının far-
kında olan ve İslam’ın da kendi kaynakları doğrultusunda çeşitli şekillerde açıklana-
bilecek gerekçelerle camilerde benzer bir ayrımı yüzyıllardır uyguladığını bilen Ateş, 
kendi liberal camisinin  önemli etkinliği olarak ortaya koyduğu kadın-erkek yan yana 
namaz kılma, kadının karma gruba imamlık yapması ve vaaz vermesi gibi uygulamala-
rın muhaliflerini en çok üzen şeyler olduğunu belirterek (Ateş, 2017: 199) belli kesim-
lerde sebep olabileceği provokasyonların farkında olduğunun işaretini vermektedir.

İslam ülkeleri terörü finanse ediyor (2017: 190), İslamcılar insanların çağdaş ih-
tiyaçlarını reddettiklerinden İslam ülkelerinde ateistlerin sayısı hızla artıyor (2017: 
191), kutsal metinlerin sadece literal okunmaması liberal, hoşgörülü ve cinsiyet eşit-
likçi bir İslam’ın gelişmesinin yolunu açabilir (2017: 194) gibi iddia ve genellemelerde 
bulunan Ateş; “dinin, Tanrı’ya inancın birey ile Tanrı arasında bir mesele olduğunu” 
(2017: 198) hatırlatarak okuyucuya, makale boyunca anlattıklarının aslında yalnızca 
din ve inançla alakalı olmayan sosyal, kültürel ve siyasi boyutları olan çok boyutlu so-
runlar olduğunu dolaylı yoldan söylemiş olmaktadır.

Ateş’e göre Müslümanlar, İslam hukuku ve hükümetleri kadınlara, eşcinsellere ve 
transseksüellere ayrımcılık ve baskı yapmaktadır. Yine ona göre farklı inançta olan-
ların ya da inançsızların insan hakları İslam ülkelerinde uygulanmamakta, yalnızca 
Müslümanlara din özgürlüğü verilmektedir. Ateş, bu ülkelerde Hristiyanlara yönelik 
düşmanlığın ve anti-Semitizmin yaygın olduğunu iddia etmektedir. Bütün bu genelle-
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melerin ardından İslam toplumlarını modern çağa davet eden (2017: 200) Ateş; Avru-
pa merkezci, Batı ile Doğu arasından keskin çizgilerle ayrım yapan, bütün kötülükleri 
İslam toplumlarına havale eden, yanlı oryantalist bir bakışla, sosyal bilimsel metodolo-
jiden uzak bir yaklaşımla söylemini inşa etmektedir.

4.2. Avrupa’nın Değerleri

“Avrupalılığın Doğası ve Değerleri, Avrupa Hukuk-medeniyetinin Hukuk-kültürel 
Değerleri Üzerine Düşünceler” başlıklı makalesinde Christian Stadler, Avrupa bütün-
leşmesinin tarihte ve günümüzde çok çeşitli şekillerde görünürlük kazanan “değerler” 
sorunu bulunduğunu belirtmektedir. Stadler, Avrupa’nın Yunan, Roma ve Hristiyan kö-
kenlerine işaret ederek bu üçünün sırasıyla felsefi, hukuki ve dini mirasının Avrupa’yı 
şekillendirdiğini vurgulamaktadır. Bu doğrultuda Avrupa, yazara göre yüzyıllar süren 
kültürel ve medeni gelişim sürecinin sonucu olarak ortaya çıkan bir oluşumdur. Dola-
yısıyla muhtemel bir “Avrupa-İslamı” söylemi de bu gelişimsel arka plan göz önünde 
bulundurularak değerlendirilmelidir. (Stadler, 2017: 33). 

Stadler, Avrupa’nın değerlerine odaklanırken eğer bir Avrupa-İslamı’ndan söz edi-
lecekse bu projenin Avrupa kısmının göz ardı edilemeyecek karakteristikleri olduğunu 
vurgulamaktadır. Ona göre günümüzün modern Avrupa’sı Aydınlanma süreci olmaksı-
zın, Aydınlanma da kendisinden önceki kanlı savaşlar olmadan anlaşılamaz. Yine bu-
günün Avrupa’sı, bin yıldan fazla bünyesinde hâkim olan Orta çağ- Hristiyan inancını 
ve onun yaşadığı dönüşümü tam olarak kavrayamazsa kendisini tamamen yanlış anlar. 
Stadler, bir Avrupa İslam’ından söz edilecekse bütün bu vurguların göz önünde bulun-
durulması gerektiğini savunmaktadır (Stadler, 2017: 36). Dolayısıyla Avrupa İslam’ı 
tanımlamasının “İslam” kısmı bu bağlamda tamamen edilgen olmak durumundadır. 
Zira binlerce yıllık bir oluşum sürecine sahip bir Avrupa’nın köklü kültürel nitelikle-
ri bulunmaktadır. Bu doğrultuda inanan bir bireyin ya da bütünüyle bir dinin Avrupa 
bağlamında var olması, temel ilklerini bir yana bırakıp kendisini yeniden tanımlaması 
anlamına gelmektedir.

4.3. Entegrasyon

Avrupa toplumları gerçekte birçok farklı dini topluluğu kendi bünyesine entegre 
etme sorunuyla karşı karşıya olmasına rağmen bu toplumlarda göçmen ve göç köken-
lilerin entegrasyonu, genellikle İslam ve Müslümanlar bağlamında tartışılmaktadır. Bu 
tartışmalarda önemli bir sorun ise entegrasyon sürecinde dinin ifa edeceği işlev ile 
ilgilidir. Bazıları dini entegrasyon önünde bir engel olarak görürken, başkaları dini en-
tegrasyona imkân sağlayan kaynaklardan biri olarak görmektedir (Reiss, 2017: 43). 
“Almanca Konuşulan Ülkelerde Müslüman Olmayan Dini Grupların Entegrasyonu” 
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başlıklı makalesinde Reiss, Müslüman olmayan toplulukların entegrasyonuna odakla-
narak İslam'ın entegrasyonu ile ilgili tartışmadakilere benzer soruların ve konuların 
ortaya çıkıp çıkmadığını ve ne ölçüde ortaya çıktığını sorgulamaktadır. Böylelikle Re-
iss, dinsel çoğul bir toplumda ortaya çıkan bütünleşme sorunlarının sadece İslam ve 
Müslümanlardan kaynaklanmadığına dair önemli tespitlerde bulunmaktadır. Aslında 
Avrupa’da çoğunluk toplumundan farklı dine müntesip topluluklar olarak Protestan-
lar, Ortodokslar, Yahudiler, Hindular, Budistler, Sihler ya da daha başka dini gruplar bü-
tünleşme sorunları yaşamaktadır.

Reiss’ın makalesinde gösterdiğine göre dini azınlıkların çoğunluk toplumuna en-
tegrasyonunda karşılaşılan sorunlar, İslam ya da Müslümanlara has durumlardan kay-
naklanmamaktadır. O halde söz konusu sorunlara çözüm niteliğinde bir kimlik projesi 
olarak “Avrupa biçimli İslam” söylemi ya gerçek bir çözüm niteliği taşımamakta ya “Av-
rupa evrenselliği” anlayışı gereği bütün diğer azınlık dini gruplar için de benzer kimlik 
projeleri dayatma potansiyelini işaret etmekte ya da İslam ve Müslümanlara yönelik 
özel bir tutumun göstergesi olmaktadır. 

Avrupa ülkelerinin genelinde göçmenlerin entegrasyonu öncelikli toplumsal so-
runlar arasında yer almaktadır. Her ülkenin kendine has koşulları yanında popülist 
politikacıların ve aşırı sağcı grupların söylemleri entegrasyon sorununu içinden çıkıl-
maz hale sürüklemektedir. Fransa ve İngiltere’de ise çokkültürcü ve tek kimlikçi ola-
rak görünürlük kazanan iki farklı yaklaşım entegrasyon sorunları karşısında benzer 
çözümsüzlüklerle karşılaşmaktadır. Hem Fransız’da egemen olan “monolitik” kimlik 
hem de İngiliz çokkültürcülüğü, farklı etnik kökenlerden sosyal ve ekonomik olarak 
dezavantajlı grupların yüksek işsizlik, yüksek suç oranı, eğitimi yarıda kesme ve güçlü 
bir damgalanma hissi şeklinde beliren sorunları karşısında etkili çözümler bulama-
maktadır. Sosyal ön yargı ve Müslüman karşıtı ırkçılık, Müslümanların önemli bir kısmı 
Fransız veya İngiliz vatandaşı olsa bile, genel durumu daha da karmaşık hale getir-
mektedir. “Fransa ve İngiltere’de İslam” başlıklı makalesinde sosyolog Khosrokhavar; 
Avrupa toplumlarının Müslümanlara karşı «tarafsız» olmadığını belirtmektedir. Sosyal 
ön yargı ve damgalama ona göre, yeni kuşak Müslümanların bulundukları toplumlara 
aidiyet geliştirmelerini zorlaştırmaktadır (Khosrokhavar, 2017: 141). Sonuçta Avrupa-
lı Müslüman yeni kuşaklar; sağlıklı bir bütünleşmenin gerçekleşmediği ülkelerde top-
lumsal ön yargılar, bir yere ait olamama ve hâkim seküler eğilimler karşısında dinin 
araçsallaştırıldığı tepkisel kimlikler edinmektedir. 
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4.4. Ön Yargılar ve Oryantalist Şablonlar

“Endülüs- Avrupa İslamı’nın Bir Yüzü mü?” başlıklı makalesinde Rüdiger Lohlker; 
Avrupa ile İslam’ın hiçbir ilgisi bulunmadığı fikrine karşı çeşitli örneklerin yanında En-
dülüs’teki Müslüman mirasını hatırlatarak Avrupa’daki tarihsel Müslüman varlığına 
dikkat çekmektedir. Lohlker, Endülüs’te farklı inanç topluluklarının barış içinde birlik-
te yaşamalarının kültürel bir altın çağın imgesi olarak görüldüğünü belirtmektedir. 11. 
yüzyıl Endülüs şairlerinden İbnü’l Cedd’in bir şiirini söz konusu dini-kültürel çeşitlili-
ğin barış içinde bir arada yaşayışına örnek göstermektedir. İbnü’l Cedd şiirinde emri 
altında çalıştığı Yahudi yöneticiye İncil’i okumasını öğütlemektedir. Lohlker, günümüz-
de kültürel melezlik olarak nitelenen bu durumun tam hümanistçe bir tutum olduğu-
nu düşünmekte ve hayretle karşılamaktadır (Lohlker, 2017: 79). Lohlker, Endülüslü 
kadınlara dikkat çekerek içlerinden birçok şairin çıktığı bu kadınların iyi eğitimleri ve 
görece özgür tavırlarıyla tanındıklarını vurgulamaktadır. Onlardan biri de Halife III. 
Muhammed’in kızı Wallāda’dır. Yazar, 11. yüzyılda yaşamış bu kadın şairin bir şiirin-
den yola çıkarak onun evinde yüksek liberal ziyaretçilerden bir çevre oluşturduğunu 
savunmaktadır (Lohlker, 2017: 83). Yine o, Endülüs’te kadın ve erkeklerin camiler dı-
şında halka açık alanlarda da bir araya geldiklerini, şehirli kadınların kendi aralarında 
şenlikler ve “zevk partileri” düzenlediklerini, uzun saçlarını gösterdiklerini, dönemin 
modasına uygun giyindiklerini belirtmektedir (Lohlker, 2017: 84).     

Endülüs’te Avrupa İslam’ının bir versiyonunu arayan oryantalist, islambilimci 
Lohlker dönemin sosyal hayatına ve Müslüman kadınlarına bugünün şartlarından, Av-
rupa merkezci bir bakışla yaklaşıyor izlenimi vermektedir. Genele yönelik gerçek bir 
tasviri mümkün olmayan bir döneme ilişkin bugünün değer yargılarıyla imalarda bu-
lunan yazar, 15. yüzyıl Gırnata’sında kadınların mülkiyet haklarının başka bölgelerden 
çok farklı olduğu, bu kadınların kıyafet kurallarını uygulama konusunda gevşeklik gös-
terdikleri tespitinde bulunmaktadır (Lohlker, 2017: 84). Lohlker, 14. yüzyılda yaşamış 
Gırnatalı vezir, şair, tarihçi ve bilgin Lisânüddin İbnü’l-Hatîb’de hem seküler olarak ni-
telenebilecek bir siyasi bakış açısı hem de derin bir sûfî düşünce görmektedir (Lohlker, 
2017: 88). Yazar, İslam hukukunun döneme ve şartlara göre çözüm üretmeye yönelik 
dinamik yapısını “Gırnata’daki İslam hukukunun referans noktası Avrupa’daki durum-
dur.” diyerek belli bir bağlama indirgemektedir (Lohlker, 2017: 91). Yine o, Müslüman 
ve Hristiyan hükümdarlar arasındaki ilişkileri pragmatik, seküler, Avrupa sözleşme sis-
temine uygun ilişkiler olarak görmektedir (Lohlker, 2017: 90).     

Lohlker, Shahab Ahmed’e de atıf yaparak İslam’ın yorumlanmasında yalnızca Müs-
lümanların dediklerini değil aynı zamanda yaptıklarını da dikkate almayı önermekte, 
böylelikle Endülüs Müslüman varlığı üzerinden Avrupa İslamı söylemine alan açmaya 
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çalışmaktadır. Gırnata’yı ilk planda dindar olmayan yüksek eğitimli bir elit tarafından 
desteklenen erken bir modern Avrupa devleti olarak tanımlayan Lohlker (2017: 87); 
tespit ve değerlendirmelerinde Avrupa merkezci, oryantalist bir tutum sergiliyor gö-
rünmektedir.

Saïda Keller-Messahli “Balkanlarda İslam –Tarihten Günümüze Bir Bakış” adlı ma-
kalesinde bölgedeki tarihsel Müslüman varlığını taraflı bir incelemeye tabi tutmakta, 
Avrupa’da ve Balkanlar’da İslamcılık veya siyasal İslam sorunu olarak nitelediği bu var-
lığın başlangıcının Orta Çağ’a kadar uzandığını belirterek söze başlamaktadır. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Muzaffer İlerlemesi ve 500 Yıllık İşgal, İç Savaşın Geç Bir Sonucu 
Olarak İslamcılık gibi başlıkları altında ön yargılı yaklaşımlarla Balkanlar’da ve tüm 
Avrupa’da özellikle Suudi yönetimi tarafından finanse edilen bir Vehhabîleştirme poli-
tikası yürütüldüğünü savunmaktadır. Ona göre Müslüman ülkelerden çeşitli kuruluşlar 
Avrupa’daki faaliyetleriyle entegrasyonu engellemekte, Avrupa’yı İslamlaştırma için 
çaba sarf etmektedir. Makalesini Avrupa’nın temel değerleri ve yasalarıyla uyumlu, Av-
rupa karakterli bir İslam’ı teşvik ve talep etmenin gerekliliği vurgusuyla tamamlayan 
Keller-Messahli, (2017: 158) nesnel delil ve belgeler olmaksızın ortaya attığı abartılı 
iddialar ile pozisyonunu ifşa etmektedir.

4.5. Din ve Devlet İlişkileri

Diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak Avusturya’da 1912’den beri devlet ile 
Müslüman cemaatler arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir yasa bulunmaktadır. Bosna 
Hersek’in Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nca ilhak edilmesinden sonra kabul 
edilen İslam Yasası, 2015 yılında İslami dini topluluklarla ilişkilerin yasal çerçevesini 
yeniden belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Yasa, temelde Avusturya hukuk sistemin-
de Müslüman cemaatlerin tanınması için başlıca koşulları düzenlemeyi, böylece onları 
devlet tarafından tanınmış diğer dini topluluklarla eşit bir konuma getirmeyi, resmi 
olarak tanımayı hedeflemektedir. Böyle bir tanınmaya sahip dini grup devlet okulla-
rında kendi inanç esaslarına göre din dersi verebilme, resmî kurumlarda kendi manevi 
rehberlik hizmetleri sunabilme, belirli üniversitelerde kurulacak İslam ilahiyatı kürsü-
sünde görev alacak akademisyenler hakkında itirazda bulunabilme gibi haklara kavuş-
maktadır. (Müslüman cemaatin görevlendirilecek akademisyeni tam olarak reddetme 
hakkı bulunmamaktadır.) Tanınmak isteyen Müslüman bir grubun kendine özgü ayrı 
bir doktrine sahip olup olmadığına ise devlet tarafından yetkilendirilen kültür ofisi ka-
rar vermektedir.
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Yenilenen Avusturya İslam Yasası’nın en dikkat çeken hususlarından birisi diğer 
dini cemaatler için söz konusu olmayıp yalnızca Müslüman cemaatler için geçerli olan 
dış finansman yasağıdır. Buna göre imamların veya din öğretmenlerinin yurt dışından 
düzenli ücret almaları yasaklanmaktadır. Bu düzenleme Müslümanların köken ülkeler-
le irtibatının kesilmesine yönelik bir sınırlama olarak algılanmaktadır. “Avusturya’da 
Yeni İslam Yasası” başlıklı makalesinde Katharina Pabel, 2015 düzenlemesinin önce-
likli hedefinin kamu güvenliğinin korunması olmadığını savunsa (Pabel, 2017: 124) 
da hem Müslüman cemaatlere yönelik dış finansman yasağı hem de yukarıda özetlen-
diği şekliyle Yasası’nın öngördüğü düzenlemeler, devletin kendi otoritesini kullanarak 
Müslüman azınlığı belli kurallarla denetim altına alma çabası olarak yorumlanabilir. 
Padel’in de makalesinin sonunda (2017: 125) işaret ettiği gibi bütün bu çabalar Avrupa 
biçimli bir İslam’ın gelişebilmesi için zemin oluşturmaya yönelik görünmektedir. 

Avusturya’nın yukarıda özetlenen özel durumuna karşılık İngiltere ve Fransa’nın 
Müslüman azınlığa karşı politikaları daha farklı görünümler sergilemektedir. İngiltere 
Müslüman azıklıklara karşı politikalarında çokkültürcü bir tavrı temsil ederken, Fran-
sa kendine özgü laiklik anlayışıyla, Fransız-cumhuriyetçi bir kimlik dışındaki kimlikle-
re tahammülsüzlüğü ile dikkat çekmektedir. İngiliz çokkültürcülüğün tireli kimliklere 
toleranslı yaklaşırken, Fransız “tekkültürcülüğü” cumhuriyet yurttaşı kimliğini sor-
gulamaya açtığından bunu sert bir şekilde reddetmektedir. Khosrokhavar; Fransa’nın 
söz konusu yaklaşımında ülkenin dine, özellikle de İslam’a karşı olumsuz tutumunun 
ve ülkeye yeni gelen, Fransız-cumhuriyetçi bir kimlik yerine Kuzey Afrikalı Müslüman 
kimliğini tercih eden göçmenlerin ülkede yarattığı tedirginliğin etkili olduğunu belirt-
mektedir (Khosrokhavar, 2017: 129). Fransa’nın laiklik anlayışı, öncelikle dine karşı 
şüphe ve güvensizlik ile onun Fransız toplumunun ve demokrasisinin temsilcisi olarak 
“devlete” girmesini engellemeyi içermektedir. Ancak bununla kalmamakta ulusal top-
luluk dışındaki bütün toplumsal aidiyetlere aynı doğrultuda olumsuz yaklaşmaktadır.  
(Khosrokhavar, 2017: 130).  

Fransa’nın laik sistemi, “cumhuriyetçi” kimlik ile bireysel kimlikler arasında aracı 
hiçbir kimliği tanımayan bütünsel bir “cumhuriyetçi kimliğin” bir parçasıdır. Bu doğrul-
tuda ülkede; seçilmiş hükümetin temsil ettiğinden başka bir topluluk, “Fransız kimliği” 
dışında herhangi bir etnik veya dini kimlik tasvip edilmemektedir. Dolayısıyla “İslami 
cemaat” veya bir “etnik cemaat” ülkede hoş karşılanmamakta ve tek bir ulusal kimliğe 
karşı konumlanacak “tireli kimlik”ler doğrudan geçersiz sayılmaktadır (Khosrokhavar, 
2017: 131).  
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“Anadolu Aleviliğinin Almanya ve Avusturya’daki Durumu Üzerine” başlıklı ma-
kalesinde Handan Aksünger ise; Alevilerin Almanya’da 2005’ten beri, Avusturya’da 
2013’ten beri bağımsız bir dini cemaat olmalarına karşın Türkiye’de Cumhuriyet’in 
(1923) kuruluşundan beri yasal olarak tanınmayan “görünmez” bir grup olarak yaşa-
dıklarını vurgulamaktadır. Aleviliğin dini-tarihsel-teolojik konumlandırılmasının he-
nüz tamamlanmadığını belirten Aksünger, söz konusu iki ülkede Alevilerin verdikleri 
kimlik ve tanınma mücadelesi sonucunda elde ettikleri kazanımları sıralamaktadır. 
Yazar; Avrupa Adalet Divanı’nın Türkiye’de Alevilere kurumsal ayrımcılık yapıldığına 
dair kararına rağmen ülkede ilgili politikaların değişmediğini buna karşın Avrupa’da 
Alevilerin takiyye yapmadan Müslüman veya gayrimüslim olarak kimliklerini tüm 
açıklığı ile ortaya koyabildiğini vurgulamakta; Alevilik öğretisi ile Avrupa değerleri-
nin uyuşmasına işaret ederek bir uyum politikası olarak Avrupa İslamının tartışıldığı 
bir ortamda Avrupa Aleviliğinin umut olarak karşılandığını belirtmektedir (Aksünger, 
2017: 180-181).

5. Sonuç ve Öneriler

Avusturya Cumhuriyeti’nin bir fonu, federal hükümetin entegrasyon çalışmala-
rında ortağı olan bir kuruluş olarak Avusturya Entegrasyon Fonu (ÖIF)’nun “Avrupa 
Biçimli İslam” adlı bir derleme yayımlaması, uzmanlıkları ve nesnellikleri tartışmalı 
kimi yazarların “başlıca İslam teologları” olarak tanıtılıp onların metinlerine böyle bir 
derlemede yer verilmesi bu çalışmanın konusu açısından anlamlıdır. Yalnızca bu kada-
rıyla bile Avusturya’da İslam’a ve Müslümanlara karşı ön yargı ve ayrımcılığın tarafsız 
olması beklenen kurumlar tarafından nasıl yaygınlaştırıldığı görülebilir. Çeşitli disip-
linler altında tartışılabilecek konuların tarafsız, nesnel gerçeklermiş gibi sunulması 
din özgürlüğünün temin edildiği iddia edilen bir Avrupa ülkesinde, politika yapıcıların 
olgusal gerçeklik yerine manipülatif bilgi üretimini tercih ettiklerinin bir göstergesi 
olarak değerlendirilebilir. Derlemede makalesi yer alan kimi entelektüeller; Avrupa’da 
Müslümanların sorunlarına ilişkin tartışmalardaki yaklaşımlarıyla Dabashi’nin “Kah-
verengi Ten Beyaz Maskeler” (Brown Skin, White Masks) adlı çalışmasında Kuzey Ame-
rika ve Batı Avrupa’daki “komprador yerli muhbirler” dediği entelektüelleri hatırlat-
maktadır. Zira yaklaşımları Avrupa ve Amerika’da gelişen yeni ırkçılık doğrultusunda 
islamofobik söylemlere “operasyonel” bilgi üretimi olarak görülebilir. Bütün bunlarla 
birlikte derlemede Wolfram Reiss’a ait “Almanca Konuşulan Ülkelerde Müslüman Ol-
mayan Dini Toplulukların Entegrasyonu” başlıklı, Farhad Khosrokhavar’a ait “Fransa 
ve Büyük Britanya’da İslam” başlıklı makaleler Avrupa’da yeni Müslüman varlığının 
sorunlarına ilişkin önemli tespitlerde bulunulmaktadır.
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Kültürel kimlik, din ile kültür arasındaki sürekli müzakereyle inşa edildiğinden 
Avrupalılık kimliğinde referans kabul edilen çekirdek değerler, Hristiyanlıktan arın-
dırılmış değildir. Bu kimlik inşasında dinsel unsurlar bizatihi dinin bir parçası olarak 
görünmeyip kültür ile iç içe geçmiş veya bunlarla eklemlenmiş şekilde görünürlük ka-
zanmaktadır (Yeğenoğlu, 2016: 103). Avrupalılık kimliğindeki Hristiyanlık referansı-
na rağmen “sekülerci tez”, Avrupa kamusal hayatında görünür olan Müslümanlardan 
dinleriyle kültürel kimlikleri arasındaki etkileşime son vermelerini beklemektedir. 
Derlemede yer alan Avro-İslam’ı savunan Khorchide ve Ateş’in, Avrupalı İslam teolo-
jisini alan açmaya çalışan Sejdini’nin söylemleri sekülerci tezin yaklaşımlarına paralel 
konumlanmaktadır. Yine Avrupa İslam’ı söylemi, bir kimlik projesi olarak İslam’ı bir 
bütün olarak ele almaya girişmekte ancak Müslümanlarla diyalog ve müzakereye gi-
rişirken Müslüman cemaatinin yeknesak bir bütünlük oluşturmadığını, heterojen bir 
yapıya sahip olduğunu özellikle vurgulayarak çelişkiye düşmektedir. 

Derlemede yer alan makalelerdeki kimi yaklaşımlar; Batı sekülerliğini mutlaklaş-
tırması, Müslüman kültürel birikimini aciz ve yetersiz göstermesi, İslam’ın Avrupalı 
değerleri tehdit ettiği algısı oluşturması, İslam’ın bazı değer ve ilkelerinin komprador 
entelektüeller aracılığıyla eleştirilerek nesneleştirmesine imkân tanıması ve göçmen 
ötekine dair ön yargıları güçlendirmesi açılarından Avrupa’da islamofobinin meşrulaş-
tırılmasına hizmet etmektedir.

Çalışmada ortaya konulan tespitler doğrultusunda politik amaçlar için üretilen 
bilgiye karşı olgusal gerçekliği ortaya koyan bilimsel bilgi üretilmesi gerekmektedir. 
İslamofobinin meşrulaştırılmasına hizmet edecek her türlü söyleme, kaynağı ve türüne 
göre ivedilikle karşılık verecek kurumsal ve akademik mekanizmalar geliştirilmeli, var 
olanlar desteklenmelidir. Ayrıca artık akademik bir alan olan islamofobi çalışmaları; 
konuyla ilgili yayınların örnekleminde sosyoloji, felsefe ve teoloji alanlarından yeni te-
orilerle zenginleştirilmelidir.
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Türkiye’de Çekilen Yabancı Filmlerin İslamofobi Bağlamında 
İncelenmesi

Mesut AYTEKİN1

1. Giriş

Sinema, tarihinin başlangıcından bugüne devletler, ideolojiler, iktidar sahipleri 
tarafından kitleleri etkilemek için kullanılmıştır. Özellikle Batı, kendi düşünceleri ile 
beslediği Oryantalizmi, tüm dünyaya sinema yardımıyla anlatmıştır. Oryantalizm için-
de cahil, geri kalmış, kaba, medeniyetten uzak bir portre çizilen Doğu, aynı zamanda 
İslamofobi için de kullanılan gerekçeleri taşımaktadır. Bu gerekçeler, sinema aracılığıy-
la hedef kitlelere ulaştırılmakta, klişeler oluşturulmakta, algıların değişmesi için yanlış 
bilgilendirmeler yapılmaktadır. Sinema, İslamofobi Endüstrisi’nin kullandığı en etkili 
kitle iletişim araçlarından biridir. Sinema filmleri, tamamen İslamofobi ile ilgili mesaj-
lar verebildiği gibi bazı karakter, mekân, müzik, kostüm gibi sinemanın farklı unsurları 
ile de mesajlarını verebilmektedir.

Batı sinemasına göre İslamiyet, Batı karşısında geri ve daha aşağı bir konumdadır, 
medeniyet dışıdır. Medeniyet seviyesine gelebilmesi için Batı normlarını kabul etme-
li, batılı gibi yaşamalı, düşünmeli, giyinmeli yani her yönüyle “Batılı” olmalıdır. Böy-
le olmadığı için de İslamiyet’i ötekileştiren Batı, İslamofobi üzerinden kendi birliğini 
sağlamakta, kendi kimliğini oluşturmaktadır. Bu yüzden Batı’da İslam’a büyük bir öfke 
duyulmakta, Müslümanlar nefret nesnesine dönüştürülerek, şiddet eylemlerine kışkır-
tıldığı gibi; şiddete, baskıya, ayrımcılığa, ırkçılığa maruz kalmaktadır.

Dünyanın en önemli Müslüman ülkelerinden biri olan Türkiye, laik, demokratik 
ve modern yapısıyla diğer Müslüman ülkelere örnek olmaktadır. Batı’nın hayalinde-
ki Müslüman ülke kalıplarına uymayan Türkiye, Batı sinemasının algıları değiştirmek 
için hedef aldığı ülkelerden biridir. Türkiye ile ilgili sinemada oryantalizm ve Türkofobi 
bağlamında akademik çalışmalar bulunmakla birlikte İslamofobi bağlamında çok fazla 
çalışma bulunmamaktadır. Bu anlamda literatüre katkı sağlamak, sonraki çalışmalara 

1 Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi, mesutaytekin@gmail.com.
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zemin oluşturmak ve Türkiye’nin Batı sinemasında İslamofobi bağlamında nasıl simge-
selleştirildiğini görmek anlamında bu araştırma büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin 
dünyadaki imajını, prestijini korumak için bu tür araştırmalara ihtiyaç vardır. Hem dev-
let yetkililerinin hem özel kuruluşların sinema konusunda daha duyarlı ve bilinçli ola-
bilmesi için bu tür çalışmalar daha çok yapılmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Çalışmada öncelikle İslamofobi kavramı tanımlanmış, tarihsel sürecine değinil-
miştir. İslamofobi Endüstrisi bölümünde İslamofobi’nin Batı dünyasında nasıl beslen-
diği, yayıldığı ve meşru zemine oturtulduğu ortaya koyulmaya çalışılmıştır. İslamofobi 
Endüstrisi içerisinde çok işlevsel bir konumda olan sinemanın, toplumlar üzerinde-
ki etkisi aktarıldıktan sonra Batı Sineması’nda Türkiye ve İslamofobi ilişkisi örnekler 
üzerinden açıklanmıştır. Araştırmanın bu şekilde kavramsal çerçevesi oluşturulmuş, 
Türkiye’de çekilen yabancı filmlerden örneklem olarak seçilen Takip: İstanbul, Zoraki 
Radikal ve Cehennem filmleri, İslamofobi bağlamında incelenmiştir.

2. İslamofobi 

İslam ve fobi kelimelerinin birleşiminden meydana gelen İslamofobi, “İslam kor-
kusu” anlamına gelmektedir. Oxford Dictionary İslamofobi’yi “İslam veya Müslüman-
lardan -özellikle siyasi bir güç olması bakımından- korku ya da nefret” duymak olarak 
tanımlamaktadır (Yel, 2020: s. 32). Canatan’a göre “İslamofobi, sosyolojik bir kavram 
olarak Batılı toplumların İslam karşısındaki korku, nefret, kınama, küçümseme gibi tu-
tumlarını dile getirmektedir” (2020: s. 19). Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı ise İsla-
mofobi kavramını 11 Eylül 2001 sonrası meydana gelen olaylar için sınırlandırarak şu 
tanımlamayı yapmaktadır: “…İslamofobi, İslam dünyasına mensup olan bireylerin maruz 
kaldıkları ayrımcı muameleye verilen genel isimdir.” (Sarıaslan, 2018: s. 184)

Ertem, İslamofobi’yle ilgili yapılan çalışmalarda kavramın altı başlıkta toplanabile-
cek tanımlamalarla açıklandığını ifade etmektedir.

• “İslam ve Müslümanlara karşı duyulan korku, kin, nefret ya da ön yargı gibi dav-
ranış ve tutumların tümü, 

• Müslümanlara karşı geliştirilmiş sistematik dışlama, şiddet, aşağılama ve ayrımcılık,

• Siyahilere karşı olana benzer şekilde Müslümanlara karşı geliştirilmiş modern bir 
ırkçılık,

• Müslümanlara karşı dayanıksız ve beslenmiş kaygının sebep olduğu fiziksel ve 
Psikolojik şiddet davranışları,

• Müslümanlara yönelik nefret ayrımcılığı hafifletme hatta meşrulaştırma amacıy-
la kullanılan bir kavram,
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• Batılı devletlerin uluslararası terörle mücadele amacıyla uyguladıkları tedbirleri 
toplumlarına kabul ettirmek için ülkelerindeki Müslümanlara yabancı düşman-
lar olarak gösterme eğiliminin bir sonucu.” (202: 55)

Korku türlerine bakıldığında normalde korku duyulan hayvanların, yerlerin ve in-
sanların temelde masum olduğu ve korkuyu duyan kişinin kendisinde bir psikolojik 
rahatsızlık olduğu kabul edilirken İslamofobi’de İslam’ın ya da Müslümanların masum 
oldukları ve korku duyulması gereken olgular olmadığı gerçeği hep göz ardı edilmiştir 
(Yel, 2020: s. 32). İslam olumsuz kavramlarla anılmakta, korkunun kaynağının İslam 
olduğunun altı çizilmektedir. 

“İslamofobi’den söz edilirken daha çok ‘ön yargı (prejudice), ‘ayrımcılık’ (disc-
rimination), ‘dışlama’ (exclusion), ‘şiddet’ (violence), ‘ırkçılık’ (racism), ‘yabancı 
düşmanlığı’ (xenophobia), ‘Yahudi düşmanlığı’ (anti-semitism) ve ‘İslam düşmanlığı’ 
(anti-İslamism) gibi kavramlar kaçınılmaz olarak gündem gelmektedir.” (Kirman, 
2020: s. 83)

Batı tarihinden gelen ön yargı ve ayrımcılık İslam ve Müslümanlara karşı duyulan 
irrasyonel nefret, ayrımcılık düşmanlık ve kini beslemektedir (Özarslan, 2020: s. 51). 
Sürekli beslenen bu duygular da beraberinde aşağılamayı, dışlamayı, ötekileştirmeyi, 
yabancı düşmanlığını ve ırkçılığı getirmektedir.

Hristiyan Batı, İslam ile karşılaştığı ilk yıllardan itibaren başlattığı mücadeleyi 
bugünün dünyasında daha açık ve sert şekilde sürdürmektedir. Kendi varlığını meşru 
zemine oturttuğu, kimliğini oluşturduğu ötekilerinin yok olması Batı’yı güçlü bir öteki 
arayışına yönlendirmiştir. Uzun yıllar siyasi, toplumsal ve ekonomik çatışmalar yaşa-
dığı İslam “yeni öteki” olarak tanımlanmıştır.  Yeni ötekinin yardımıyla dağılan Avrupa 
ruhu ve toplumsal yapı, Müslümanlar üzerinden yeniden kurulmaya, birlik ve bera-
berlik içinde yeni kimlik inşa edilmeye çalışılmaktadır (Eliaçık, 2020: s. 26). Norman 
Daniel’ın ifadesiyle İslam düşmanlığı Avrupa kimliğinin kurucu unsurlarından biridir 
ve geçmişten beri süregelen bu köklü gelenek komünizmle mücadele döneminin kon-
jonktürü icabı uykuya yatırıldıktan sonra bugünde varlığını sürdürmektedir (aktaran 
Biçer, 2020: s. 44). Ataman, Avrupa’nın kültürel hafızasının geçmişi unutmadığını vur-
gulamaktadır. Ona göre modern Avrupa’nın Roma ve Yunan anlayışının mirası stratejik 
aklı Greko-Romen aklıyla Yahudilik ve Hristiyanlık anlayışından beslenen kültürcü aklı 
rekabet halindedir ve Avrupa’nın kültürcü aklı İslam ile yaşanan tarihi gelişmeleri hiç-
bir zaman unutmamış, Müslüman Türkler Avrupalıların bilinçaltına en önemli “öteki” 
olarak işlenmiştir (Ataman, 2020: s. 66).
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Bugün Batı, İslam karşısındaki yenilgilerinin, travmalarının intikamını almak iste-
mektedir. Ergür’ün ifadesiyle Batı, bugün Haçlı Seferleri’yle kazanamadığı zaferleri İs-
lamofobi ile kazanmak istemektedir (2020: s. 58). Bu yüzden de İslamofobi üzerinden 
kara propaganda yürütmektedir. “Batı, bilinçli bir tercihle ‘İslami terör’, ‘Müslüman te-
rörist’ kavramlarını kullanıma sokarak zihinlerde İslam’ı ve Müslümanları terörle özdeş 
bir hale getirmiştir.” (Yiğit, 2020: 5) Senai Demirci’nin ifadesiyle kendinde tanımlama 
yetkisini gören Batı, hiçbir zaman “Christian Terrorism” ya da “Buddhist Terrorism” 
kavramlarını kullanmazken “Islamic Terrorism” ifadesinin altını çizerek kullanmakta-
dır (Subaşı, 2020: s. 35). Enes Bayraklı da (modern ve üstün olan!) Batı’nın, İslam ve 
Müslümanlar ile açıkça mücadele (savaş ilan) edemeyeceğinden dolayı İslamofobi’yi 
bir kılıf olarak kullandıklarını; terör, şiddet, adaletsizlik, katliam gibi çok ciddi suç ve 
sorunlarla özdeşleştirilen Müslümanların problemli gruplar haline getirilerek dünya-
da bir güvenlik sorunu gibi gösterildiklerini ifade etmektedir (Lacivert, 2020: s. 12). 
Dolayısıyla bir tehdit haline gelen Müslümanlar modernleştirilerek, Batı normlarına 
uygun olarak eğitilmelidir. 

2.1. İslamofobi Tarihçesi

John L. Esposito, İslamofobi’nin antisemitizm ve yabancı düşmanlığı gibi uzun 
bir geçmişi olduğunu ifade etmektedir (Lean, 2015: s. 19). İslamofobi’yi çok eskiye İs-
lam’ın ilk çıkışına kadar dayandıran görüşler olmakla birlikte yoğunluklu olarak 11 
Eylül sonrası sürece vurgu yapan görüşler de vardır. Yel’e göre İslamiyet’in ortaya çı-
kışı Hristiyanlar için yeni bir rakibin doğması anlamına gelmektedir (Yel, 2020: s. 38). 
Avrupa’nın İslam ile tanışması ise 711 yılında Tarık Bin Ziyad’ın İspanya’ya ulaşması 
ile olmuştur. İslam’ın hızla yayılması Hristiyan dünyasında ilk korku dalgasını oluştur-
muştur. Ataman’a göre ise Batı’daki İslam ve Türk korkusunun ve olumsuz algısının te-
mel çıkış noktası Hristiyan Avrupa medeniyetinin en önemli siyasal temsilcisi Bizans’ın 
yenildiği Malazgirt Zaferi’dir (Ataman, 2020: s. 56). Bu savaş sonrası Papa II. Urban’ın 
1095 yılında çağrısı üzerine I. Haçlı Seferi düzenlenmiştir.

“Haçlı Seferleri, hem Batı kimliğinde ‘öteki’ kavramını inşa ederek aynı zaman-
da kendi Batılı kimliğini de inşa edici bir rol oynamış hem de Batılıların yüksek İslam 
Medeniyetinden etkilenmeleriyle dünya uygarlığının gidişatını değiştirmiştir.” (Şer-
betçi, 2020: s. 9)

Müslüman Türklerin Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anado-
lu’da yayılması İslam karşıtlığını güçlendirmiştir. Müslümanların en güçlü temsilcisi 
Osmanlı’nın Balkanlara çıkışıyla başlayan Avrupa’yı fetih süreci II. Viyana kuşatması-
na kadar devam etmiştir. Batı’nın en önemli meselesi haline gelen Türkler ve İslam, 
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Batı için eşit güçte bir medeniyet olarak görülmeye başlanmıştır (Şerbetçi, 2020: s. 
10). Özellikle İstanbul’un fethi Batı’da bugüne kadar uzanan büyük bir travmaya neden 
olmuştur.

“Siyasi olarak Hristiyanların elinde olan toprakları ve Kudüs, Şam, Anadolu 
ve İstanbul gibi bazı şehir ve bölgelerin Müslümanların eline geçmesi ve Hristiyan 
halkın Müslüman oluşu Hristiyanların İslam’a ve Müslümanlara yönelik tepkilerini 
daha da artırmıştır.” (Özarslan, 2020: s. 55)

Osmanlı’nın çöküşü, yıkılan imparatorluklar, değişen siyasal düzenlerle birlikte 
modern döneme giren Batı pek çok öteki ve yeni düşmanlarıyla İslam’a olan öfkesini 
söndürmüştür. II. Dünya Savaşı sonrası komünizmle mücadele bağlamında Sovyetler, 
dünyaya öteki olarak sunulmuştur. Amerika’nın başını çektiği kapitalist blokla Sovyet-
lerin başını çektiği komünist blok, nükleer bombaların gölgesinde sıcak savaştan uzak 
bir şekilde bilim ve teknoloji üzerinden soğuk bir savaş yürütmüşlerdir.

Amerika ve Dünya, İslam ve terörü geniş çaplı olarak 1978’de İran’daki Amerikan 
elçiliğindeki rehine krizi ile tanımıştır. Amerikalıların ilgisini çeken bu olay, İslam, Orta 
Doğu, Müslüman dünyayla alakalı haber patlamasına neden olmuş ve bu ilgi her geçen 
yıl artmıştır  (Lean, 2015: s. 19). 1979’da gerçekleşen İran Devrimi, din ile devletin 
bir araya geldiği devlet yönetimini tekrar gündeme getirmiştir. 80’li yıllarda gerçekle-
şen terör eylemleri, adam kaçırma ve rehin alma olayları İslam’ı gündemde tutmuştur. 
Amerikan destekli Afgan mücahitlerin mücadelesi, Sovyetlere büyük güç kaybettirmiş-
tir. Sovyetlerin yıkılmasıyla değişen dünya düzeni tek kutuplu bir dünyaya evrilmiştir. 
Sovyetlerden kalan boşluğu doldurmak için Batı ve özellikle Amerika, Orta Doğu’da si-
lahlandırdığı mücahit ve cihatçıları kullanmış, İslam’ı öteki olarak konumlandırmıştır.

“Sovyetlerin tarihten silinmesi üzerine onun yerine yeni düşman gerekiyordu, bu 
düşman Afganistan’da Sovyetlere karşı yaratılan mücahitler ve onların cihatçılığıydı. 
Kendi ittifaklarını oluşturmak için de bir ideolojiye ihtiyaçları vardı bunu da onlara 
İslam’dan duyulan korku (İslamofobi) kolayca sağlayacaktı.” (Öcal, 2020: s. 32)

Ancak asıl kırılma 11 Eylül 2001 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi’ne ve Pentagon’a 
yapılan saldırı sonrasında yaşanmıştır. Batı dünyasında İslamofobi ve anti-İslamizmin 
ayrı bir kırılma noktasını ve belki de zirve noktasını oluşturan 11 Eylül saldırılarını 
yapanlar, aslında İslam’a karşı da bir haçlı savaşını başlatmış oldular (Canatan, 2020: s. 
21). Esposito, 11 Eylül’ün bir dönüm noktası değil Batı ile İslam arasında mücadeleler-
le geçen uzun olaylar zincirinin bir devamı olduğunu ifade etmektedir (aktaran Lean, 
2020: s. 19)



Türkiye’de Çekilen Yabancı Filmlerin İslamofobi Bağlamında İncelenmesi

876

“Esasen bu bir dönüm noktası değil, var olan bir sürecin (İslam düşmanlığı, 
Doğu’nun kaynaklarını ele geçirme, Haçlı Seferleri’ni devam ettirme, sömürgeciliği 
hızlandırıp kalıcı kılma, silah ticaretini geliştirme, savaşı Batı’nın sınırları dışında 
devam ettirme vs.) geliştirilip daha da ileri götürülmesidir.” (Uzun, 2020: s. 45)

İslam karşıtlığının 11 Eylül ile tekrar gün yüzüne çıkmasının nedenini ise 
Okur şu sözleriyle özetlemektedir: “Yeni tehditlerle/düşmanlarla boğuşmak için 
safların tanzimi her gerektiğinde eski nefret şemaları, kolektif hafızada çok da ücra 
olmayan bir köşeye çekilirler. Ta ki, tazelenmiş çatışmanın alevleri tarafından kon-
jonktüre uygun kalıplara dökülmek üzere tekrar sahneye davet edilinceye kadar.” 
(2020: s. 32)

11 Eylül saldırıları bütün dünyada tepkiyle karşılanmıştır. Ancak bir grup terö-
ristin organize ettiği bu vahim olay tüm Müslümanlara mal edilmiş ve Müslümanlara 
yönelik saldırılar, yaptırımlar, şiddet eylemleri, ırkçılık ve ayrımcılıklar bu olay üze-
rinden meşru zemine oturtulmuştur. Batı ülkelerindeki Müslümanların baskı ve korku 
içerisinde yaşamlarını sürdürmeye başlamışlardır. Küreselleşen dünyada endişe ve gü-
vensizlik hissi, ekonomik kaygılar ve yabancılaşma (Lean, 2015: s. 7), İslam’a yönelik 
kaygıları ön plana çıkarmıştır. Özellikle ekonomik, sorunlar, işsizlik ve mülteci krizleri 
İslamofobi’yi güçlendirmiş, bu olayların nedeni İslamiyet olarak görülmüştür. 

İslamofobi’nin etkisiyle birlikte küresel işgal politikaları, adaletsizlik, dini emirle-
rin yanlış yorumlanması ve daha birçok etken nedeniyle İslam dünyasında da terörü 
bir yöntem olarak kullanan DEAŞ, Banko-Haram, Eş-Şebab, El-Kaide gibi yaralı bilinçli 
şiddet ideolojileri ortaya çıkmıştır (Dedeler, 2020: s. 59). Karşıt bir tepkiyle İslam’ı sa-
vunduklarını söyleyen ancak yanlış eylem içerisinde olan bu örgütler, İslam’a daha çok 
zarar vermiş, ön yargılı Batı’yı haklı çıkarmışlardır.

3. İslamofobi Endüstrisi

Korku ve nefret öğrenilebilen ve beslendikçe gelişen duygulardır. İslamofobi’nin 
de ayakta durabilmesi için özellikle İslam’a duyulan korkunun beslenmesi gerekmek-
tedir. İslam’a dair iyi örneklerin görülmesi engellendiği gibi kötü örnekler topluma 
gösterilmeli, yaratılmalı, farklı medyalar ile yeniden üretilmeli ve tekrar tekrar dola-
şıma sokulmalıdır. Bu sayede sürekli güncel tutulacak olan İslamofobi’yle amaçlanan 
hedeflere ulaşmak daha kolay olmaktadır. Eliaçık’ın ifadesiyle İslamofobi/İslam düş-
manlığı Avrupa’da hem siyasette hem kültürde işe yarayan çok yönlü bir araç olarak 
İsviçre çakısı gibi işlev görmektedir (Eliaçık, 2020: s. 27).
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“İslam karşıtlığının meşruiyete ihtiyacı vardır. Bu ise, halk nezdindeki İslam kay-
gısı üzerinden yapılmaktadır. Daha çok medyanın etkin olduğu bir söylem üretme me-
kanizması, halk nezdindeki kaygıyı canlı tutmakta ve İslam’ı hedefine odaklamakta-
dır.” (Lean, 2015: s. 8)

Lean, bu şekilde İslam korkusunun üretildiğini ifade etmektedir. Özellikle kitle ile-
tişim araçları, Müslümanlar ve onların ülkeleri hakkındaki haber ve görüşleri iletirken 
İslam’a karşı hep olumsuz bir tavır takınmış ve Müslümanlar, şiddet yanlısı, dini fana-
tikler, geri kalmışlar ve Batı karşıtı olarak resmetmişlerdir (Yel, 2020: s. 39). Örneğin 
silahlı, sakallı, fanatik teröristlere kitap kapaklarında, dergi dosyalarında yer verilmek-
te, Müslümanlara ilişkin ıstırap veren, şiddet, öfke, yoksulluk ile ilgili haberler yapıl-
maktadır (Sarıaslan, 2018: ss. 189-190). Bugün medyaya yansıtılan haber ve görün-
tüleriyle Batı’nın ötekileştirdiği Müslümanlar, birer nefret objesine dönüştürülmüştür 
(Subaşı, 2020b: s. 70). Said, Haberlerin Ağında İslam kitabında bu konuyu çok geniş 
bir şekilde New York Times, The New Republic, The Atlantic, The Columbia Journalism 
Review gibi medya kuruluşlarından örnekler vererek açıklamıştır (Sarıaslan, 2018: s. 
165). Kitabında Amerikan medyasının İslam’la ilgili haberleri çarpıttığını vurgulayan 
Said, yapılan haberlerle bilinçli olarak “İslam” kavramının bir saldırı biçimine dönüştü-
rüldüğünü, İslam ile köktendincilik arasında kasıtlı olarak çağrışımlar üretildiğini aynı 
zamanda nasıl bir “haklı İsrail” imgesi yaratılmaya çalışıldığını ifade etmektedir. Said’e 
göre gazeteciler İslam’da “yeni bir kötülük imparatorluğu” gayretindedir ve buna bağlı 
olarak elektronik ve basına dayalı iletişim araçları, İslam’la terörizmi, Araplar’la şidde-
ti ya da Şark ile zorbalığı bir araya getirip kaynaştıran alçaltıcı klişelere boğmaktadır 
(Sarıaslan, 2018: s. 166). İslamiyet uzmanı akademisyenler ise hep bir ağızdan İslami-
yet’in Batı’yı tehdit ettiğini haykırmaktadır. (Sarıaslan, 2018: s. 168).

“Medya; ideolojik manipülasyonlarını çoğunlukla bilgilendirme işlevi gören ha-
berler ile eğlendirme işlevi gören filmler üzerinden yapmaktadır. Medya üzerinden 
dolaşıma sokulan hem tarihsel hem de modern anlatılar, insanların Müslümanları 
bir tehdit olarak görmesini kolaylaştırmaktadır.” (Yiğit, 2020: s. 27)

DEAŞ, Banko-Haram, Eş-Şebab, El-Kaide gibi terör örgütlerinin ideolojilerinin de 
yardımlarıyla “Terör ve Müslüman” ile “İslamiyet ve Şiddet” kelimelerini bir arada ba-
rındıran sayısız kavram ve görsel malzeme küresel medya imparatorlukları vasıtasıyla 
dünyaya servis edilerek Müslümanlar için bir linç kasırgasına dönüştürülmüştür. (De-
deler, 2020: s. 59). Lean’e göre medya üzerinden İslam ve Müslümanlar hakkında üre-
tilen söylemlerin amacı, bir yönüyle halk nezdindeki kaygıları körüklemek ve somut 
bir korkuya dönüştürmek; diğer yönüyle ise İslam karşıtı eylemlere meşruiyet zemini 
sağlamaktır (2015: s. 8). Sonuç olarak ortaya “çarpık üretilmiş bir İslam imajı” çıkarıl-



Türkiye’de Çekilen Yabancı Filmlerin İslamofobi Bağlamında İncelenmesi

878

maktadır. Şerbetçi’nin ifade ettiği “ötekinden nefret ederek kendini ifade etme” virüsü-
nün bir türlü yok edilememesinin (Şerbetçi, 2020: s. 15) sebebi de bu medya aracılığı 
ile yeniden üretilen İslamofobi içerikli haberlerdir. Bu haberler aracılığıyla Batı’nın ha-
fızasında yer etmiş olan İslam nefreti ve korkusu aktive olmaktadır.

Toplumdaki İslam kaygısına karşın siyasal alanda sistematik ve bilinçli bir İslam 
karşıtlığı vardır (Lean, 2015, s. 8). Batılı hükümetler kendi iktidarlarını korumak için 
İslamofobi’yi kullanmaktadırlar. Siyasal iktidarlar, ideolojiler, fanatikler amaçları uğru-
na İslamofobi’yi canlı tutmak için fonlar sağlamakta, projeler geliştirmekte, medyalar 
kurmakta, içerikler üretmektedirler. 

“Çok büyük ekonomik bağışlar ve desteklerle güçlendirilen İslamofobi biçim 
değiştirerek ırkçı siyasetçilerin ve nefret söyleminde bulunan medya uzmanlarının 
da içerisinde yer aldığı bir endüstri, yani ‘İslamofobi endüstrisi’ hâline gelmiş ve bu 
endüstrinin pazarlanmasında en büyük rolü medya üstlenmiştir.” (Yiğit, 2020: s. 25)

Bugün gazeteler, televizyonlar, bilgisayar oyunları, reklamlar, dergiler, web site-
leri, sosyal medya ağları vb. pek çok medya aracını da içinde barındıran “İslamofobi 
Endüstrisi”, insanların İslam’dan korkmaları ve nefret etmeleri için finansman sağla-
yarak kitaplar, videolar, raporlar ve web siteleri hazırlatmaktadır (Yiğit, 2020: s. 26). 
Esposito, İslamofobi Endüstrisi’ni, “korku tacirleri tarafından işletilen ve tehditkar bir 
toplumsal kanseri güçlendiren korku iklimini üreten multimilyon dolarlık bir endüstriyi 
ve yobazlığı, yabancı düşmanlığını, ırkçılığı destekleyen ve sürdüren finansörler\orga-
nizasyonlar şebekesi” olarak tanımlamaktadır (aktaran Lean, 2015: s. 23). Bu nefret 
endüstrisi içerisinde bağnaz blog yazarları, ırkçı politikalar, köktenci dini liderler, Fox 
haber uzmanları ve dindar Siyonistler yer almaktadır (Lean, 2015: 40).

İslamofobi Endüstri’sinin etkisiyle artık çok kolay bir hedef haline gelen Müslü-
manlara yapılacak her türlü saldırı, saldırganlara sadece saygı değil, aynı zamanda 
menfaat de sağlar hâle gelmiştir (Yel, 2020: s. 40). Müslümanların toplum içinde hu-
zurlu ve uyumlu bir şekilde yaşamaları engellenmiştir. Bu süreçte İslamofobi Endüst-
risi’nin kullandığı araçların yanı sıra aile, sosyal çevre, eğitim ve medya gibi kurumlar 
aracılığıyla aktarılan ve yeniden üretilen tarihsel ve kültürel ön yargılar da etkin rol 
oynamaktadır (Canatan, 2020: s. 19).

3.1. İslamofobi ve Sinema 

İslamofobi Endüstrisinin en güçlü araçlarından biri de sinemadır. Sinema faklı 
sanat dallarını içinde barındırması, güçlü sinematografik yapısı ve başarılı hikâye an-
latım teknikleriyle seyircileri derinden etkilemektedir. İnsan deneyimlerinin ifadeleri 
olarak anlatılar, açıklanamaz trajedilerle ve anlamsız şiddet eylemleriyle dopdolu olan 
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dünyayı anlamlı hale getirmektedirler (Lean, 2015: s. 57). Sinema eğlendirirken pek 
çok mesajı fark ettirmeden bazen de açık olarak seyirciye aktarmaktadır. Hedef kitleye 
kolay ulaşabilme, mesaj aktarımının etkili ve zahmetsiz olması, sinemada İslamofobi’yi 
besleyen pek çok türde film üretilmesine neden olmaktadır. Lean’in ifadesiyle hikâye-
ler olmadan ortaya çıkarılma amaçlarını yerine getiremeyen canavarlar için hikâyeler 
yaşam destek ünitesidir (2015: s. 57). Sinema ise modern dünyanın en güçlü hikâye 
anlatıcısıdır. Sinema salonunda herkes beyazperdeye konsantre olmuş şekilde hikayeyi 
takip etmektedir. 

Genel olarak Doğu’ya özelde ise İslam’a biçilen klişelerin televizyon, medya ve 
filmler aracılığıyla pekiştirildiğinin altını çizen Said, bu durumun bilgiyi de tektipleş-
tirdiğini ifade etmektedir (Sarıaslan, 2018: s. 169). Bu da artan toplumsal kaygıdan 
menfaati olan bireyler tarafından esasında makul olan korkuların yanlış bilgi verilerek 
insanların “beslenip” karanlığa çekilmesi için kullanılabilmektedir (Lean, 2015: s. 57). 
Aslında sinema bu işlevi pek çok filmle gerçekleştirmektedir. Örneğin Gerçek Yalanlar, 
Indiana Jones, Delta Harekâtı, Tetikçi, Vahşi Duygular gibi Batı yapımı birçok filmde 
İslam dini sorgulanmakta, Müslümanlar hoşgörüsüz, radikal, kadınlara karşı şiddet 
uygulayan, terörist kılıklı ve eğitimsiz insanlar olarak görselleştirilmektedir (Sarıas-
lan, 2018: ss. 189-190). Kırel’e göre Doğu, Batı tarafından daima terörist saldırıların 
gerçekleştiği, insanların kaçırılıp korkunç şekilde öldürüldüğü bir yer olarak tanımlan-
maktadır (aktaran Yücel & Sürmeli, 2019: s. 116). 

“Müslüman dendiğinde (daha çok Araplarla temsil edilen) uçak kaçıran, bom-
balama yapan, adam öldüren, terörist gibi belli tipler karşımıza çıkmaktadır. Bu 
kalıp daha ziyade orta sınıf erkekler için çizilmiş bir kalıptır. Kadınlar ise kocası ta-
rafından daima ezilen, göbek dansı yapmakta mahir, sindirilmiş, aşktan, sevgiden 
mahrum varlıklar olarak resmedilmektedir. Zengin Müslümanlar ise milyon dolar-
larını harcayacak yer bulamayan şehvet düşkünü, göbekli, muhteris tiplerdir.”  (Yo-
rulmaz, 2011: s. 217)

Batı’nın zihin dünyasındaki bu düşüncenin XVII., XVIII. ve XIX. yüzyıllardaki İs-
lam tasavvurundan kaynaklandığını savunan Said, İslam ve Doğu’nun oryantal, mistik, 
esrarengiz, sırlarla dolu, ataerkil, şehvet düşkünü, karşı cinsi ezen ve aşağılayan, her 
tür aşırılığa açık ve yeniliğe düşman şekilde gösterildiğini ifade etmektedir (Sarıaslan, 
2018: s. 191). Ona göre Batı, “yabancı bir şeytan” olarak gördüğü İslam’ı dikkatleri ken-
di toplumundaki adaletsizliklerden ve problemlerden başka yöne çevirmek için kullan-
maktadır. Özellikle Amerikan Sineması, İslam karşıtlığını savunan ve argümanlar üre-
ten filmler çekmektedir. “H. Porter Abbot’un dikkat çektiği gibi anlatılar aynı zamanda 
istismara açık belagat (retorik) mekanizmalarıdır.” (aktaran Lean, 2015: s. 57). Üretilen 
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yanlış bilgiler, kötü imajlar, Amerikan Sineması’nın güçlü dağıtım ve gösterim ağıyla 
da tüm dünyaya yayılmaktadır. Birçok sinema salonunda uzun süre gösterime giren 
filmler, pek çok seyircinin İslam’a karşı olan pozitif bakış açısını değiştirmekte, İslam’a 
dair bilgisi olmayan seyircilerin ise yanlış bilgiler edinmesine aracı olmaktadır. İslamo-
fobi Endüstrisi, Amerika’nın geçmişindeki diğer canavar iddialarında olduğu gibi İslam 
tehdidine klişe tipler kullanarak korkutucu imajlar, coşkulu bir dil ve anlam yüklemiş 
ve bu tekrar tekrar yapılarak büyüklüğü abartılmış gizli bir Müslüman varlığına karşı 
korkular kızıştırılmıştır (Lean, 2015: s. 84). Büyük bütçeli, büyüleyici filmleriyle Holl-
ywood, düşman üretmek, ötekileştirmek ve en önemlisi kendi ideolojisini doğrulatarak 
meşrulaştırma konusunda uzmandır. Örneğin komünist istilası korkularını artırmak 
için sinemadan yararlanılmış, gelmeleri istenmeyen Sovyetlerin tehdidini anlatmak 
için uzaylılar kullanılmıştır (Lean, 2015: s. 75).

“Hollywood filmleri, düşmanlar üreterek (Koreli, Vietnamlı, Rus, Müslüman) 
Amerikan dış siyasetine meşru zemin hazırlamaktadır. Ayrıca yapılan zulümler 
(Irak, Filistin, Afganistan) ve yenilgiler bu filmler vasıtasıyla yeniden üretilerek or-
tadan kaldırılmakta, tarihi gerçekler tahrif edilmektedir.” (Yorulmaz, 2011: s. 216)

Önceleri Hollywood’un oryantalist söylemi içinde bir arzu nesnesi olarak sunulan 
Orta Doğu, sonraları “demokratikleştirme” arzusunun yüklendiği bir “tehdit” bölgesi 
olarak sunulmuştur (Yücel & Sürmeli: 2019: s. 113). Teröristlerin barınağı, yetiştiği 
Orta Doğu, filmlerde bir dizi operasyonla demokratikleştirilmekte ya da gereken ders 
verilmektedir. Kara Şahin Düştü, Syriana, Yalanlar Üstüne ve Krallık gibi filmlerde Ame-
rikan hükümetlerinin gizli operasyonlarıyla Orta Doğu'lu haydutları yenilmekte, geçte 
olsa terörist tehdidinin kökünün kazınacağı, Birleşik Devletlerin yani iyi adamların baş 
düşmana karşı eninde sonunda zafer kazanacağı tüm dünyaya duyurulmaktadır (Lean, 
2015: s. 57). Ancak Yücel ve Sürmeli’nin vurguladığı gibi Hollywood’un Orta Doğu’yu 
konu aldığı filmlerde bölgede yaşayan diğer dinlerden, halklardan bahsedilmemekte, 
bölge homojenleştirilip, farklı kültür ve uluslar görmezden gelinerek İslam’la özdeş-
leştirilmektedir (2019: s. 115). Hollywood, Batı’nın görmek istediği (temelde ilginç, 
egzotik ve gizemli olmakla birlikte aynı zamanda da duygusal, akıl dışı ve potansiyel 
olarak tehlikeli) İslam ülkelerini inşa etmektedir. (Sarıaslan, 2018: s. 152).

3.2. Batı Sinemasında İslamofobi ve Türkiye

Batı Sineması ötekileştirdiği pek çok Müslüman ülke gibi Türkiye için de belli 
klişeler üretmiştir. Genel olarak Doğu hatta Orta Doğu ülkesi olarak görülen Türkiye, 
oryantalist bakış açısıyla filmlerde yer almaktadır. “Türkiye’yi kendilerinin görmek is-
tediği bir Doğu ülkesi gibi filmlerde sunmak batılı sinemacıların yaptığı bir gerçeklik de-
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ğiştirmesidir Batının görmek istediği Doğu, tehlikeli, maceralı ve egzotik bir mekândır” 
(Arslantepe, 2007: s. 309). Türkofobi’nin de açıkça görüldüğü Amerikan filmlerinde 
1930’lardan itibaren Türkler ve Türkiye egzotik bir mekân olarak sunulmaktadır. Bü-
yük değişim geçiren ve modern bir ülke inşa eden Türkiye görüntüsünü Batı sineması 
hiç kullanmak istemez. Başta “düşler fabrikası” Hollywood olmak üzere Batı sineması, 
kendi seyircisini tatmin etmek ve eğlendirmek amacıyla bilinçli olarak kalıplarını kul-
lanmaya devam etmektedir. (Scognamillo, 2006: s. 203).

“İslam düşmanlığı, İslamofobi ve bunların yanı sıra son dönemlerde daha açık 
sergilenen Türkofobi, Soğuk Savaş sonrası kurgulanan ve İslam’ı daha belirgin bir 
rakip haline getiren stratejilerle ve oryantalist yaklaşımlarla gelişerek ırkçılık-öteki-
leştirme üzerinden kendine yeni enstrümanlar eklemlemektedir.” (Yiğit, 2020: s. 6)

İslamofobi’den daha eski bir olgu olan Türkofobi, İstanbul’un alınmasıyla en zirve 
noktasına ulaşmıştır ve bu tarihten sonra artık Türkler çok güçlü bir siyasi tehdit olarak 
sabitlenmiştir (Haliloğlu, 2020: s. 48). Batı için bu büyük kırılmaya çok sık gönderme 
yapılmaktadır. Drakula: Başlangıç filmini ve Netflix için çekilen 6 bölümlük İmparator-
lukların Yükselişi: Osmanlı belgeselini en yakın örnekler olarak saymak mümkündür. 
“Batı’nın gözünde ve kolektif bilinç dışında Osmanlı ve onun temsil ettiği İslâm hâlâ rö-
vanş alınması gereken bir düşmandır. Buldukları her fırsatta sahip oldukları karanlık 
arketipler bilinç düzeyine çıkıp İslam’a saldırır.” (Ergür, 2020: s. 58) Türkiye ve Türkler, 
Batı’nın görmek istediği gibi barbar, şiddet yanlısı, medeniyetten uzak, cahil, kaba, mu-
hafazakâr şekilde sunulmaktadır. 

“Türkler, Batı sinemasında, sessiz sinema döneminden itibaren, katliam tutku-
nu, ırz düşmanı, kaba, ilkel, güvenilmez, istilacı, talancı insanlar olarak basmakalıp 
ön yargılarla tasvir edilmişlerdir ve harem hayatı, esir pazarları, göbek dansları, 
fesler, işkenceler vb. imgelerle tanıtılmışlardır.” (Scognamillo, 1996)

Bununla birlikte 20. yüzyıl boyunca yapılmış olan pek çok Batı sineması ürünün-
de Türkiye, casusların cirit attığı bir uyuşturucu cenneti olarak tanıtılmaktadır (Scog-
namillo, 2006: s. 144). Rusya’dan Sevgilerle, Dünya Yetmez, Sky Fall, Köstebek, Demir 
Yumruk İstanbul’da, Uluslararası, Net 2.0, Out of Reach, Mission İstanbul, Race 2, Ope-
rasyon Argo, Kurtlar İmparatorluğu gibi filmlerde bol bol casus ve illegal örgütleri, 
mafyayı görmek mümkündür. 

Türkiye’nin egzotik sunumu, pek çok filmde, tarihi eserler, camiler ve ezan sesi, 
çarşaflı kadınlar ve fesli erkekler, dar sokaklar, kahveler, nargile içen insanlar, Kapalı-
çarşı vb. tarihi nitelik taşıyan kamusal alanlar gibi imgelerle gerçekleştirilmiştir (Ço-
ban, 2016: s. 22). Bu imgeler Batılı oryantalistlerin İslam dünyası ile ilgili bir fantezi 
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kurarken kullandığı siyah kıyafetler, uzun sakal, sarık, cariye, kadın, baş kesme, tekbir 
gibi sivriltilmiş sembollerle örtüşmektedir (Subaşı, 2020: s. 35). Bu filmlerde İstanbul 
ise daha çok tarihi şehir olması ile ön plana çıkarılmış, görünen insanlar ana karakter-
lerin yanından geçen insanlar olarak yani set ifadesiyle trafik yapmak için kullanılmış-
tır. Özellikle kapalı kadınların figüran olarak yer aldığı filmlerde kadın ulaşılması zor 
bir arzu nesnesi olarak, gizemli ve merak uyandıran kıyafetle sunulmaktadır (Çoban, 
2016: s. 23). Açık, günün modasına uygun giyinen Türk kadınına ise genel de yer ve-
rilmemekte, şehrin yeni inşa edilmiş, modern yüzünü gösteren bina ve yapılar gös-
terilmemektedir. Daha çok bakımsız, Arnavut kaldırımlı, çamaşırların evlerden evlere 
asılı olduğu, dar, eski, kirli sokakların yer aldığı mahalleler, mekânlar gösterilmektedir. 
İstanbul’un tarihi yerler dışında bir getto, bir banliyö şehir olduğu imajı çizilmektedir 
ve filmlerin görselleştirmesine göre herhangi bir Orta Doğu ülkesinden farkı yoktur. 
Çoban, Batı sinemasında, Türkiye’nin 1970’lerin sonlarından itibaren, yabancılar için 
tehlikeler ve hukuksuz uygulamalarla dolu bir ülke olarak işlenmeye başladığını ifade 
etmekte ve Türk toplumu hakkında olumsuz ve toplumsal gerçekliğe aykırı gönderme-
ler yapan bu yeni imajın bir tehdit olduğunu vurgulamaktadır (2016: s. 21)

4. Araştırmanın Metodolojisi

4.1. Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı son yıllarda yükselişe geçen İslamofobi’yi Türkiye’de çekilen 
yabancı filmler bağlamında incelemektir. Bu amaçla araştırmada aşağıdaki sorulara ce-
vap aranmıştır.

1. Türkiye’de çekilen yabancı filmlerde İslamofobi unsurları var mıdır? 

2. Bu filmlerde İslamofobi unsurları var ise bu unsurlar nasıl kullanılmıştır?

3. İslamofobi unsurlarının anlatıya etkisi nedir?

4. Bu filmlerde seyirci İslamofobi bağlamında yönlendirilmiş midir?

5. Bu filmlerde Türkiye nasıl sunulmuştur?

Bu sorular ışığından filmler ayrıntılı olarak çözümlenmiştir. Filmler Türkiye’nin 
dünya sinemasına nasıl bir imajlar bütünüyle sunulduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmış-
tır.
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4.2. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini Türkiye’de çekilen tüm yabancı filmler oluşturmaktadır. 
Bu filmlerden İslamofobi’nin daha çok ön plana çıktığı ve kavramsal olarak literatürde 
daha sık dile getirildiği 11 Eylül 2001 tarihinden sonra Türkiye’de çekilen yabancı film-
ler arasından farklı ülke yapımlarından üç tanesi amaçsal örneklem yoluyla seçilmiş-
tir. Genel olarak aksiyon türündeki bu ticari filmler şunlardır: ABD ve Fransız yapımı 
Takip: İstanbul (2012), ABD ve İngiltere yapımı Zoraki Radikal (2013) ve ABD yapımı 
Cehennem (2016). Filmlerden Takip: İstanbul filminin neredeyse tamamı, Zoraki Ra-
dikal filminin dönüm noktasını teşkil eden sahnesi ve Cehennem filminin en önemli 
final sahnesi Türkiye’de çekilmiştir. Örneklem filmlerde Türkiye başat rollerden birini 
üstlenmektedir. Başrol karakterleri Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da Türk insanı ve 
şehirle bir araya gelmektedir. Filmlerde Türkiye’yi temsil edecek olan bir bölüm seyir-
ciye gösterilmektedir.  

Tablo 1: Araştırmanın Örneklem Filmleri

Filmler Vizyon Tarihi Hasılat (TL) Seyirci Sayısı IMDb
Sınıflandırma 

İşaretleri

Takip: İstanbul 5 Ekim 2012 1.288.082 118.902 6.3 7+, 13A, Şiddet

Zoraki Radikal 24 Mayıs 2013 28.247 2.524 6.9 7+, 13A, Şiddet

Cehennem 14 Ekim 2016 7.622.998 600.992 6.2
7+, 13A, Şiddet, 
Olumsuz Örnek 

Davranış

4.3. Araştırmanın Yöntemi

Araştırmada İslamofobi bağlamında öne çıkan öğeler filmlerde aranmış ve film 
göstergebilim yönteminden de yararlanarak ayrıntılı bir şekilde çözümlenmiştir. Ön-
celikle filmler izlenmiş ilk notlar sonunda ikinci izlemeler gerçekleştirilmiş, filmler alt 
yazılı olarak da izlenerek orijinal dil ile çeviri arasında fark olup olmadığı kontrol edil-
miştir. Yapılan çözümleme bağlamında ilgili sahneler tekrar izlenerek görseller alın-
mış, sahnelerin anlatmak istediği anlamlar, kodlar deşifre edilmeye çalışılmıştır.
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5. Bulgular

5.1. Takip: İstanbul (Taken 2) 

Yapım: 20th Century Studios, Yönetmen: Olivier MEGATON, Senaryo: Luc BES-
SON, Oyuncular: Liam NEESON, Maggie GRACE, Famke JANSSEN, Leland ORSER, Ülke: 
ABD, Fransa, Yıl: 2012, Süre: 1s. 32dk.

Takip serisinin ilk filminde kızını Arnavutluk mafyasından kurtaran emekli CIA 
ajanı Bryan Mills, bu kez Türkiye’de aksiyon dolu bir macera yaşar. Türkiye’ye iş için 
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gelen Mills, zorlu bir süreç geçiren eski karısı ve kızını da tatil için yanına davet eder. 
Mills’in öldürdüğü oğullarını, arkadaşlarını ve adamlarını defneden Arnavut mafyası 
lideri, intikam almakta kararlıdır ve Mills’in peşinden Türkiye’ye gelir. Mafya, Mills’i ve 
karısını yakalayarak onlara işkence yapar. Ajan Mills yeteneklerini kullanarak kızının 
da yardımıyla kalabalık Arnavut mafyasını her şeye rağmen yener.

40 milyon dolarlık bir bütçeyle Takip üçlemesinin ikinci filmi olan Takip: İstanbul, 
Türkiye’de 118.902 kişi tarafından izlenmiş, gişeden 1.288.082 TL hasılat elde etmiştir. 

5.1.1. Kötü Müslümanlar Kötü Türkiye

Film, Müslüman Arnavut mafyasının cenaze töreni ile başlar. Mutlu ve huzurlu bir 
hayatı olan Mills, kendini kızına ve işine adamıştır. Arap bir iş adamını korumak için 
Türkiye’ye gelir. Türkiye’nin güvensiz bir ülke göndermesi bu süreç ile başlar ve film 
boyunca devam eder. Patlayan bombalar, silahlı çatışmalar, kovalamacalar, adam kaçır-
malar, can güvenliğinin olmadığı Orta Doğu ülkesi izlenimi vermektedir. Adaletin işle-
mediği Türkiye’de polis suçlular ile iş birliği yapmakta, Arnavut mafyasına Mills’i ya-
kalamak için yardım etmektedir. Tek güvenli yer ise ABD büyükelçiliğidir. Oluşturulan 
güvensizlik ve kaos ortamı sokaktaki insanlarla da desteklenir. Şüpheci, rahatsız edici 
bakışlar, kovalanan kadın ve kıza yardım etmeyen, yardım çağırmayan insanlar sadece 
figürandır ve herkes bu tür olaylar her gün yaşanıyormuş gibi çok olağan bir şekilde hiç 
aldırmadan yaşamlarına devam etmektedir.

İslamofobi’yi besleyen en önemli unsurlardan birisi olan Müslümanların şiddet-
le olan yakın ilişkileri filmde sıklıkla gösterilir. Ajan Mills mecbur kaldığı için kızını 
ve karısını kurtarmak maksadıyla sadece şiddete başvururken (hatta final sahnesinde 
kendisi ve ailesine tüm yapılanlara rağmen Arnavut mafyasını affedebileceğini söyle-
mektedir) Müslüman Arnavutlar (haksız olmalarına rağmen), şiddete susamış, barbar-
lar olarak intikam hırsıyla her türlü şiddet eylemine, silah kullanmaya, kavgaya, adam 
kaçırmaya başvurmaktan çekinmezler. Mills’in eski karısının dahi boğazını keserek 
başını bir çuvala geçirip kendi kanında boğulması gibi vahşi bir işkence yöntemini uy-
gularlar. Aynı şekilde Mills’e kızıyla ilgili olarak tahrik edici sözler söyleyip, hakaretler 
ederler. Bir Müslümana yakışmayacak davranışlar içerisindedirler. Şiddet yanlısı Müs-
lüman klişesi filmde farklı eylemler içinde defalarca gösterilir. Diğer taraftan haksızlık 
karşısında susan dilsiz şeytandır prensibince yaşayan Müslümanların, filmde yapılan 
haksızlıklar karşısında sessiz kalması, yardım etmemesi, hiç sesini çıkarmaması da bu 
tür eylemlere kayıtsızlığını, duyarsızlığını göstermektedir. Filmde olumlu hiçbir Müs-
lüman karakter yoktur.
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Filmde İslamiyet’in sembolü camiler çok sık yer almaktadır. Camiler, bulundukla-
rı yerde Müslümanların varlığına işaret etmektedir. İstanbul’un farklı camilerinin gö-
rüldüğü sahneler dışında özellikle Mills’in kızı babasına yardım ederken bomba attığı 
sahnelerin arka planında da camiler yer almaktadır. Yönetmenin kameranın kadrajını 
değiştirebilme ihtimaline karşın bomba ve camileri aynı kadraj içine yerleştirmiştir. 
Bu da cami sembolü üzerinden Müslümanların bombalama, intihar eylemcisi, şiddet 
yanlısı olduklarına gönderme yapmaktadır.

Müslümanlığa özellikle muhafazakârlığa ve dindarlığa gönderme yapan siyah çar-
şaflı kadınlar, film boyunca pek çok sahnede yer almaktadır. Özellikle başrol oyuncu-
larının zorlu kaçış sahnelerinde, çarşaflı kadınlar yanlarından geçmekte, yardım et-
medikleri gibi şüpheci ve rahatsız edici bir şekilde karakterlere bakmaktadırlar. Siyah 
çarşaflı kadınlar özellikle kamera kadrajında kalmakta ya da kameraya yakın geçmek-
te, ana karakter ile göz temasında bulunmaktadırlar. Gizemli ve egzotik bir kimlikte 
merak uyandıran, kim oldukları belli olmayan siyah çarşaflı kadınlar, sanki tüm İstan-
bul’u tüm Türkiye’yi sarmışlardır. İstanbul’da hiç başı açık, etek-pantolon giyen kadın 
yokmuş gibi bir imaj çizilmektedir. Türkiye laik bir ülke görüntüsünden ziyade şeriat 
ile yönetilen kadına baskı uygulayan bir Orta Doğu, Arap ülkesi görüntüsüyle seyirciye 
sunulmaktadır. Yine Müslümanlar için sıklıkla kullanılan siyah çarşaf-türban klişesi, 
bağnazlığı vurgulamak için filmde sıklıkla kullanılmıştır. Buna karşın filmde yer alan 
Amerikalı kadınlar özgür, bakımlı, istediklerini yapabilecek hayata sahip, medeni bir 
hayat yaşamaktadırlar. Hem dış görünüşler ile hem sözleriyle hem de Mills’in kızının 
yaptığı gibi cesaretleri ile Müslüman kadınlara örnek olmaktadırlar.

Filmde mekânsal olarak camilerin dışında evlerin arasına çamaşırların asılı oldu-
ğu, kötü sokakların, yıkık-dökük, boyasız binaların, bakımsız hanların, tarihi kalıntıla-
rın daha çok taşrayı anımsatan mekânlar yer almaktadır. Bu görsel imgelerle çağın çok 
gerisinde bir Türkiye portresi çizilmektedir. Karanlık, izbe, kötü mekânlarda; sessiz, 
nargile ve çay içen, yorgun insanlar oturmaktadır. Özellikle kovalamaca sahnelerinde 
bu tür mekânlar tercih edilmiş, dar açılarla şehrin sıkışıklığı ve bunaltıcılığı daha da 
güçlendirilmiştir. İnsanın kafasını karıştıran, yoran görüntüler içinde yaşanan kovala-
maca sahneleri, İstanbul’un yaşamak için kötü bir şehir olunduğu izlenimi vermektedir.

Ruhu karartan mekânsal duruma, filmde kullanılan araçların eskiliği de (zamanı 
geçmiş elektronik cihazlar, tüplü televizyonlar ve eski arabalar) eklenmektedir. Örne-
ğin artık müzelik olarak kabul edilen Murat 124 ve Murat 131 otomobilleri, polis ara-
bası olarak kullanılmaktadır.  İslamofobi klişelerine gönderme yapan tüm bu sahnele-
rin birçoğunda olayların geçtiği ülkenin Türkiye olduğunu vurgulamak için kadrajlarda 
sık sık Türk bayrağına yer verilmiştir.
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5.2. Zoraki Radikal (The Reluctant Fundamentalist) 

Yapım: DUKA Film, Yönetmen: Mira NAİR, Senaryo: Ami BOGHANİ, Mohsin HA-
MİD, William WHEELER, Oyuncular: Kate HUDSON, Kiefer SUTHERLAND, Liev SCH-
REIBER, Riz AHMED, Caroline GOODALL, Haluk BİLGİNER Ülke: ABD, İngiltere, Yıl: 
2013, Süre: 1 s. 40 dk.
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ABD’de iyi bir eğitim gören başarılı ve zeki öğrenci Cengiz, şirketlerin finansal kâr-
lılıklarını değerlendiren önemli bir şirkette çalışmaktadır. Kariyerinde hızla yükselen 
Cengiz, 11 Eylül sonrası Müslümanların yaşadığı büyük ayrımcılığa maruz kalır. Bir iş 
için Türkiye’ye geldiğinde Nazmi Kemal ile tanışır ve aralarında onu uyanışa sevk eden 
bir konuşma gerçekleşir. Parlak geleceğini bırakan Cengiz ülkesine dönerek bir üniver-
site de öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlar. Ancak ülkesinde büyük ilgi gören 
Cengiz, ABD’nin gözünde terörist örgütün önemli liderlerinden biridir. ABD, ajanları 
olan bir gazetecinin, Cengiz ile yaptığı röportajda kaçırılan ABD'li bir profesörün yerini 
öğrenmeye çalışmaktadır. Cengiz yaşadığı tüm olayları bu görüşmede flashback olarak 
gazeteciye anlatır.

Yönetmenliğini Mira Nair’in yaptığı Zoraki Radikal, Mohsin Hamid’in 2007 Man 
Booker ödüllü, çok satan romanı The Reluctant Fundemantalist sinemaya uyarladığı 
bir filmdir. Türkiye’de 4 hafta vizyonda kalan filmi 2.524 kişi izlemiş, film 28.247 TL 
hasılat elde etmiştir.

5.2.1. Değiştirilen Gerçekler ve Devrimci Türkiye

Zoraki Radikal filmindeki Türkiye sahneleri İstanbul’daki Yeni Camii’nin yakın 
planı ile başlar. Çok uzun olmayan Türkiye sahnelerinin önemli bir kısmında camiler 
yer alır. Cengiz, İstanbul’a geldikten sonra Eminönü’nde gezerken bir camiye girer. 
Camide cemaatin dışında özellikle kadrajda bir baba ile çocuğun namaz kılma süreci 
gösterilir. Ayrıca camide ön saflara ilerleyen ve sonra geri dönen çarşaflı kadınlar 
vardır. Filmde Türkiye’ye kadar İslamiyet ile ilgili hiçbir söylem (kötü şakalaşmalar 
dışında) ve eylem yer almamıştır. Türkiye sahnelerinde Cengiz sanki Müslümanlığını 
hatırlar. Türkiye’nin özellikle bu sahneler ile katı bir Müslüman ülke olduğu imajı 
verilmektedir. 

Cengiz ve patronu inceleyecekleri şirket, Başak Yayımcı’ya, gelirken yıkık dökük, 
Arnavut kaldırımlı, evden eve çamaşırların asılı olduğu, sokakta çocukların oynadığı, 
simitçinin ve kadınların yer aldığı, dar bakımsız sokaklardan geçerler. Filmde, mekân-
sal olarak da çağın gerisinde bir Türkiye görüntüsü vardır.

Filmde yer alan Başak Yayımcı binası, Nazmi Kemal ve Cengiz’in yemek yedik-
leri binalar tarihi mekânlardır. Bu mekânlarda duvarlarda oryantalist bakış açısını 
uygun bir şekilde birçok hat yazısı bulunmaktadır. Türkiye’nin geçmişi ve geleceği 
arasında duran Nazmi, kendisini denetlemeye gelen ABDli şirkete ve onun zihniyeti-
ne kızgındır. Cengiz ile öğle yemek yedikleri sahnede Cengiz’in hayatının dönüm nok-
tası olacak çok önemli bir konuşma yapar. Bu konuşma Türkiye’deki sol ideolojinin 
de desteklediği, Hristiyan Batı’nın da savunduğu bir düşünceyi dile getirmektedir. 
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Bu konuşmada Nazım şunları söyler: “(Yeniçeriler) Osmanlıların yakaladığı Hristi-
yan çocuklardı. Güçlü Müslüman ordusunda asker olmak için reşit olduklarında eski 
ailelerini öldürmeye ve eski evlerini yok etmeye gönderilirlerdi… Yeniçeriler hep çocuk-
ken alınırdı ve erkek olduklarında bakıcılarına sadık kalırlardı. İmparatorluğa hizmet 
ederlerdi… Gençlerden iyi paralı asker olmaz. Savaşmak için bir dava ararlar… Nerede 
duracağını belirlediğinde renk dünyana geri dönecektir. Benimkinin pek renklenece-
ğinden emin değilim.”

Osmanlı tarihinde ordunun en önemli öğesi olan Yeniçeriler hakkında yanlış bil-
giler içerin bu sözleriyle Nazım, Cengiz’de bir devrim ateşi yakar. Cengiz, kendini bir 
yeniçeri olarak düşünür ve ABD imparatorluğuna hizmet etmekten ise kendi ülkesine 
gidip halkını aydınlatmayı daha doğru bulur. Amerikan Rüyası’nı bırakıp fakirlik ve sa-
vaş içindeki Pakistan’a geri döner. Ancak konuşmada olduğu gibi Yeniçeriler sadece 
Hristiyan çocuklardan alınmamaktadır. Farklı dinlerden ve milletlerden alındığı gibi 
kendi ailelerini öldürmeye, yok etmeye gönderilmemektedir. Bir başka açıdan konuş-
ma devşirme sistemine gönderme yapmaktadır. Ancak devşirme sistemine dahil edilen 
çocuklar sadece asker değil yeteneklerine göre her türlü makama gelebilmektedirler. 
Hatta Osmanlı’da paşa, vali, komutan olmuş devşirmeler bulunmaktadır. 

Cengiz ile patronunun tartıştığı sahnede patronu bu ülkede eskiden beri adalet-
sizliğin var olduğu anlamına gelen açıklamalarda bulunur. Bu diyalog ve Nazmi'nin 
Yeniçerilerle ilgili sözleri Türkiye’nin güvensizliğine, kötü bir geçmişe sahip olduğuna 
işaret ermektedir.

Ülkesinin tarihine uzak ve düşman bir karakter olarak çizilen Nazmi’nin odasın-
da Nazım Hikmet’in fotoğrafı yer almaktadır. Adının Nazım Hikmet’e gönderme ola-
rak Nazmi şeklinde verildiği karakter, Kemal soy ismini de muhtemelen devrimleriyle 
Türkiye’ye yön veren Mustafa Kemal Atatürk’ten almıştır. İslam’dan ve tarihinden ko-
puk, yanlış bilgiler ile donatılmış Nazmi Kemal, filmde Batı’nın olmasını istediği, Türki-
ye’den beklediği Cengiz’i uyandıran devrimci, olumlu bir karakterdir. Nazmi ve Cengiz, 
ABD rüyasına karşı, isyancı gibi sunulsa da aslında bağnaz, kapalı, şiddet yanlısı İslami 
ülkelere demokrasiyi içten getirebilecek, kendi muhalefetlerini ve devrimlerini yapabi-
lecek karakterler olarak sunulmaktadır.

Filmde Türkiye, İstanbul birkaç mekâna sıkıştırılmıştır. Cengiz’in gezdiği mekân-
lar İstanbul’un en önemli tarihi ve turistik yerlerinden biri olmasına rağmen filmde 
sadece Eminönü alt geçit, Yeni Cami ve Mısır Çarşısı’nın üstü görülür. Başak Yayımcı da 
sadece Orta Doğulu yazarları dünyaya tanıtan bir yayın evi olarak anlatılır. 
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5.3. Cehennem (Inferno)

Yapım: Sony Pictures, Yönetmen: Ron HOWARD, Senaryo: David KOEPP, Oyun-
cular: Tom HANKS, Omar SY, Felicity JONES, Irfan KHAN, Ben FOSTER, Ülke: ABD, Yıl: 
2016, Süre: 2 s. 1 dk.
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Harvard Üniversitesi Simgebilim Profesörü Robert Langdon, baygın şekilde 
kendini Floransa’da bir hastanede bulur. Geçici bir hafıza kaybı yaşayan Profesör 
Langdon, başına neler geldiğini hatırlayamamaktadır. Kendisine yardım etmeye 
çalışan Doktor Sienna Brooks’la, parça parça hatırladığı izlerin peşinden Avru-
pa’ya gider. Profesör Langdon’ın parça paça hatırladığı işaretler, onları Dante’nin 
İlahi Komedya kitabına götürür. Başka bir tarafta ünlü bir iş adamı dünya nüfu-
sunun büyük bir bölümünü yok edecek bir virüs saldırısı hazırlamıştır. Profesör 
Langdon’ın başına gelenlerin bu olayla ile ilgisi vardır ve süre bitmeden olayları 
çözmesi gerekmektedir. Macera dolu yolculuk Türkiye’de Yerebatan Sarnıcı’nda 
son bulur. 

Davinci’nin Şifresi (2006) ve Melekler ve Şeytanlar (2009) filmlerinden sonra çe-
kilen Cehennem, serinin üçüncü filmidir. Film, 2013 yılının en çok satan kitapları ara-
sında yer alan Dan Brown’ın Cehennem kitabından uyarlanmıştır. Türkiye’de 8 hafta 
vizyonda kalan film 600.992 kişi tarafından izlenmiş 7.622.998 TL hasılat elde etmiştir. 

5.3.1. Türkiye Terör Ülkesi mi?

Cehennem filminde Türkiye sahnelerine genel planda Ayasofya’nın merkezinde 
olacak şekilde tarihi yarım adanın görüntüsü ile başlanır. Langdon’dan önce Türkiye’ye 
gelen doktor Sienna Brooks’un ilk yaptığı şey kamufle olmaktır ve bunu Kapalı Çar-
şı’dan aldığı siyah şalı başörtüsü şeklinde kullanarak yapar. Bir teröristin Türkiye’de 
saklanmak, gizlenmek için yaptığı şey başını örtmektir. Çünkü Türkiye’de herkes ba-
şörtülüdür ve özellikle siyah başörtülüdür. Brooks filmin sonuna kadar başörtüsünü 
yanından ayırmaz. İslamiyet’in simgelerinden olan başörtüsü terör ile bütünleştirilir.

Filmde mekân olarak kullanılan İstanbul Üniversitesi teröristlerden bir tanesinin 
akademisyenlik yaptığı bir üniversitedir. Örgütün önemli ismi, Brooks’la üniversitede 
görüşür; evinde eylem planını hazırlar ve bomba düzeneğini kurar. Terörist akademis-
yen, Sarnıç sahnesinde silah kullanır, kavga eder. İstanbul Üniversitesi terörist yuvası 
gibi gösterilmiştir. 

Filmde hem teröristler hem Amerikalı yetkililer İstanbul’da istedikleri gibi hareket 
etmektedirler. Teröristler, canlı bombalar, CIA, ajanları her yerdedir. Türk yetkililerin 
olaylara etkisi yoktur sadece polis, itfaiye, ambulans gibi lojistik destek sağlamakta-
dırlar. Ayasofya’dan güzel görüntüler dışında genel planda tarihi yarım adanın üstten 
görüntüleri vardır. 

Güvensizlik, başıboşluğun hakim olduğu Türkiye, dünyaya zarar verecek bir po-
tansiyeli barındırmaktadır. Virüsün dünyaya bulaşacağı ülke olarak konumlandırılan 
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Türkiye, kötülüğün kaynağı cehennem olarak sunulur. Yerebatan Sarnıcı’ndaki suyun 
kırmızı ışıktaki görüntüsü Cehennem imgesini çağrıştırmaktadır. Sütunlarla dolu, ka-
ranlık tarihi Sarnıç, gizem ve merakın yanında korkuyu da beraberinde getirir.

Profesör Langdon’un şu sözleri filmin mesajını ve Batı’nın Türkiye’ye bakışını 
özetler: “En ilginç şeyler kapı girişlerinde oluyor, sınırlarda, eşiklerde. Eski balıkçılar ılık 
sular ile soğuk suların buluştuğu yerlerde avlanırlardı. Küçük balıklar ılık suyun kenarı-
na kadar gelirler ama dururlar büyük balıklarda onları sudan çıkıp yer ve balıkçılar ise 
hepsini yakalarlar…” Türkiye, Batı’nın avlandığı bir kapı girişidir.

6. Sonuç

Farklı duyulara seslenerek görselliğin ve öyküleştirmenin gücüyle çok etkili bir 
kitle iletişim aracı olan sinema, çok geniş kitlelere seslenebilmektedir. Bu yüzden de 
İslamofobi Endüstrisi’nin en önemli araçlarındandır. İslamofobi kavramı yoğun olarak 
kullanılmadan önce de Batı sineması, oryantalist bakış açısıyla Müslümanlara olan ka-
lıplaşmış modern dışı, gerici, şiddet yanlısı, anlayışsız, kaba, egzotik ve cinsel öğeler-
le yüklü ön yargılarını pek çok filmde beyazperdeye yansıtmıştır. Berlin Duvarı’nın ve 
Sovyetlerin yıkılmasıyla Batı’nın yeni ötekisi olan Müslümanlar, 11 Eylül ile ilan edilmiş 
yasal düşmanlar olarak dünya kamuoyuna sunulmaktadırlar. İslamofobi’ye meşru ze-
min oluşturmada önemli bir işlev gören 11 Eylül saldırıları sinema gibi pek çok araçla 
da güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Müslümanlar terörist, canlı bomba, işkenceci, 
hain, potansiyel suçlu, sapkın dini inançlara sahip bireyler olarak gösterilmektedirler.

Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin İslamofobi bağlamında incelendiği araştırma-
da, örneklem alınan filmlerde İslamofobi unsurlarının var olduğu saptanmıştır. Özel-
likle laik bir devlet olan Türkiye, kabul edilmiş Müslüman ülke klişeleri ile seyirciye 
aktarılmaya çalışılmıştır. Camilerin ve siyah çarşaflı kadınların sıkça görüldüğü, kadı-
na özgürlüğün olmadığı, hayatın her aşamasında dinin ön planda olduğu, totaliter bir 
Türkiye imajı çizilmiştir. Önemli bir İslam ülkesi olmasına karşın Türkiye filmlere göre 
çağının çok gerisinde bir yaşam sürmektedir. Hem kullanılan cihazlar,  araçlar hem de 
yaşanılan mekânlar çok eskidir ve kötü görüntüler barındırmaktadır.

Türkiye, teröristlerin, illegal örgütlerin çok rahat dolaşıp, örgütlenebildiği, eylem-
ler yapabildiği, can ve mal güvenliğinin olmadığı, kaosa hazır bir ülkedir. Devlet bu gü-
vensizlik atmosferinde etkisizdir hatta polis gibi devlet kurumları düşmanla, kötülerle 
iş birliği yapmaktadır. Türkiye, insanın değersiz kılındığı bir yerdir. Türkiye’nin İslamo-
fobi’yi besleyen hikâyeler içinde sunulması Batı’nın sözde haklılığının altını çizmekte-
dir. Böylece İslamofobi için geçerli argümanlar çoğalmış olmakta, Müslümanlara kar-
şı yapılan ayrımcılık, ırkçılık ve şiddet eylemleri meşru zemine oturmaktadır. Zira en 
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modern, laik ve demokratik bir Müslüman ülkesi bile çok büyük tehlikeler ve tehditler 
barındırmaktadır.

Anlatı yapısının merkezinde yer alan İslamofobi unsurlarıyla seyirci İslamiyet’te 
karşı soğutulmaktadır. İslamiyet ile ilgili bilinen olumsuz klişeler filmlerde yer almıştır. 
Oryantalist bir bakış açısı ile Türkiye’deki sahneler oluşturulmuştur. Filmlerde Türki-
ye anlatının merkezinde yer almaktadır. Ancak bu sahnelerin bütününe bakıldığında 
olumsuz içeriklere sahip olması Türkiye için büyük kayıptır. İslamofobi’yi besleyen, 
Türkiye’yi karalayan bu filmler, dünyanın pek çok ülkesinde gösterilmiş, DVD, blu-Ray 
olarak basılmış dijital platformların kütüphanelerine eklenmiştir. Yani bu filmlerin 
gösterim macerası farklı kanallarda devam etmektedir ve bu filmlerin yaydığı olum-
suz mesajlar, hedef kitleye ulaşmaktadır. İslamofobi ile ilgili etkili mesajlar, görseller 
yeniden yeniden üretilmektedir. Dolayısıyla da İslamofobi içerikli mesajlara devamlı 
maruz kalan insanların düşünce yapıları değişmekte, İslam’a ve Müslümanlara karşı ön 
yargıları artmakta, ayrımcı, ırkçı ve şiddet eylemleri ortaya çıkmaktadır.
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Yeşilçam Filmlerinde Din Görevlisi “İmam” Tipolojisi ve 
Toplumsal Yansımaları

Sait YILDIRIM1

Giriş

Medya içerikleri ideolojik yansıtmanın en etkili araçlarındandır. Medya araç-
larının henüz çeşitlenmediği dönemlerde sinema toplum yaşamında ideolojik ta-
savvurun en güçlü silahı olarak sayılmıştır. Ülkemizde Yeşilçam dönemi bahsedilen 
islamofobi temelinde ideolojik kutuplaşmanın belirgin olduğu dönemdir. Bu çalış-
mada örnek uygulamalar ile din ve dindarlığa yönelik nefret söylemlerinin imam-
lar üzerinden sembolleştirilmesini Yeşilçam filmleri üzerinden incelenmesi amaç-
lanmaktadır. Çalışmada yapılan film analizleri kuramsal açıdan Erving Goffman’ın 
Damgalama (2014) kuramı ekseninde çözümlenmektedir. Damgalama olgusu li-
teratürde genel olarak suç ve suçluluk ilişkisi üzerine çalışmalarda kullanılmıştır. 
Ancak temelde bireylerin, sembollerin çeşitli niteliklerinden dolayı kategorize edil-
mesi, sınıflandırılması ile toplumda oluşan nefret söylemini açıklama konusunda 
da kullanılabilir. Bu çalışmada Yeşilçam filmlerinde din ve dindarlığın din adamı 
sembolü olan imamlar aracılığı ile damgalanması durumuna değinilmektedir. Dam-
galama sürecinde filmler üzerinden toplumda din adamı kimliğine karşı güvensiz-
lik oluşturulması hedeflenmektedir. Nefret süreci, filmlerde kullanılan görseller, 
karakterlerde verilen isimler, olaylar ve din adamı kimliklerinin eylemleri ve diğer 
unsurlar üzerinden kurgulanmıştır. Bu kapsamda alt metinde ideolojik tasarruf ile 
oluşan dine dair nefret söylemi, bahsedilen unsurların farklı filmlerden derlenir bir 
araya getirilmesi ile açıkça görülmektedir. Çalışma kapsamında öncelikle Yeşilçam 
serüveni ve Türkiye’de sinemaya dair tarihsel ve kuramsal değerlendirmeye yer 
verilmektedir. İdeolojik yaklaşım, medya söylemi ve islamofobinin temel dinamik-
leri ve olası tehlikelere değinilmiştir. Devamında ideolojik yaklaşım ve dindarlık al-

1 Dr. Öğr. Üyesi, Iğdır Üniversitesi, sait.yildirim@igdir.edu.tr
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gısının islamofobi temelinde Yeşilçam sinemasında yer alış biçimini yansıtılmıştır. 
Teorik değerlendirmelerin yanında uygulamalı olarak birçok Yeşilçam filminden 
dindarlık ve imam tiplemelerinin yansıtılma biçimi örnek gösterilmiştir. Aynı za-
manda filmlerde karakterlerin biçim, şekil, ses ve isimlerinin derlenmesi ile oluşan 
islamofobik söylemin kapsamı ele alınmıştır.

1. Türkiye’de Sinema ve “Yeşilçam”

Türkiye’de sinemanın tarihi 1896 yılına kadar uzanır. Dönemin imkânları ve savaş 
etkisi ile ilk gösterimler yabancı yapımcılar tarafından gerçekleştirilmiştir. 1914’e ge-
lindiğinde Milli Sinema’nın açılışı ile yerel ve milli girişimler başlamıştır. İlk gösterim-
ler savaş ve resmi ideolojinin etkisi ile inşa edilmiştir. Birinci dünya savaşı döneminde 
yarı özel yarı resmi şirketler kurularak sinema bir sektöre dönüşmüştür. Yıllar geçtikçe 
içerikler toplumsal yaşamın dinamiklerine göre şekillenmiştir. Modernleşme sürecine 
binaen kadın oyuncuların varlığı sinemada yer almaya başlamıştır. İçerik olarak çoğun-
lukla romanların uyarlanması söz konusu olmuştur. 1950’li yıllara doğru sinema filmi 
yarışmaları ve sanatçıların ödüllendirmeleri ile sanatın toplum yaşamındaki önemine 
değinilmiştir. 1960’lı yıllardan sonra sinema siyasal ve toplumsal hareketlerin eşliğin-
de sosyal problemlere eğilmiştir. Dönemin sinema tarihinde Yeşilçam olarak anılmıştır 
(Özgüç, 1990). Yeşilçam dönemi politik olarak kendisini toplumu bilinçlendirmek üze-
re koşullamış aktörlerin otoritesine ait olmuştur. Marksist söylemler, üretim biçimi ve 
ilişkilerini hedef alan sınıfsal bir organizasyonu hareket geçirmeye çalışan bir sanatsal 
içerikler temsil edilmiştir. Sinemaya olan ilgi teknolojik gelişmeler ve ulaşım imkânla-
rının gelişmesi ile mümkün olmuştur. Bu imkânlar ideoloji ve algıların toplumsal ya-
şamda inşa edilmesi açısından birçok kapı açmıştır (Saydam, 2020: 413-415, Karaca, 
2020: 2-3). İstanbul’da dönem itibariyle film şirketlerinin olduğu sokaktan ismini alan 
Yeşilçam, bir sektör olarak kimi zaman resmi ideolojiyi yansıtan çoğu zamanda politik 
yaklaşımlar ile muhalif bir tavır benimsemiştir. Toplumsal yaşamda her ideoloji ve yak-
laşımın kendini ifade edebileceği alan olarak Yeşilçam ağırlıklı olarak sol fraksiyonun 
temsil alanını oluşturmuştur. 

Türk sinema tarihinde 1960 darbesinden sonra siyasal yaşamda olduğu gibi toplu-
mun tüm alanlarında birçok değişim ve dönüşüm yaşanmıştır. Bu dönüşümler sadece 
siyasal temelli olmayıp ekonomik, bilimsel, sosyal, ulusal, uluslararası anlamda hare-
ketlenmelerin etkisiyle güçlenmiştir. Sinema alanında görülen değişimler, toplumsal 
yansımalar temelinde “Toplumsal Gerçekçilik” kavramlaştırması ile anlam bulmuştur. 
Bu dönemin sinemadaki görünümü önceki dönemlerde yaşanan toplumsal olayların 
sonucu olarak da yorumlanmıştır (Coşkun, 2009: 34-37, Akser, 2018: 62-63). Toplum-
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sal yaşamda ekonomik dönüşümler bu akımın ideolojik paradigmasını biçimlendir-
mektedir. Kentsel yaşamda liberal gelişmeler, kırsal yaşamdaki bireyler için çekici bir 
güç oluşturmuş ve kentlere göç önemli bir alan işgal etmiştir. Göç ile birlikte ortaya 
çıkan birçok toplumsal sorun sinemada yer bulmuştur. Göç ve toplumsal hareketlilik 
kültürel ve dini anlamda dönüşümleri beraberinde getirmiştir. Toplumsal gerçekçilik, 
kurumsal olarak din, kültür, ekonomi ve politika ekseninde şekillenirken bireysel ve 
toplumsal anlamda kadın-erkek ilişkileri, suç ve suçluluk, iş ve emek üzerine biçim-
lenmiştir. Nihai olarak toplumsal problemler ve ilişkiler çok yönlü biçimde ele alınarak 
kırsal ve kentsel alanlarda yaşanan, yaşandığı varsayılan gerçekliklerin yansıtıldığı bir 
dönem olarak tanımlanabilir. 

Yeşilçam döneminde, sanatsal içeriklerin toplumsal, politik ve ekonomik dönü-
şümlere paralel biçimde Toplumsal Gerçekçilik akımının benimsediği görülmüştür. 
Çok partili yaşama geçilmesinden itibaren ekonomik anlamda liberal politikaların et-
kinleşmesi sanat ve sinema özelinde birçok yeniliğin yaşanmasına olanak sağlamıştır. 
Avrupa, Amerika ve dünya siyaseti ve sosyal yapısına etki eden toplumsal hareketler 
Türkiye’de de etkisini göstermiştir (Yenen, 2011: 41-42). Bu etkiler sanat, edebiyat ve 
diğer toplumsal üretimlerde etkisini göstermiştir. Toplumsal gerçekçilik bu anlamda 
dönemin sinema ideolojisini yansıtan temel dinamiklerdendir. Bu dönemde liberalleş-
menin yaygınlaşması, üretim ve tüketim ilişkilerin yeniden kurgulanması, kentleşme 
olgusu, teknolojik gelişmeler ve siyasi hareketlenmelerin etkisi sinemaya da yansımış-
tır. Filmlerin çoğunlukla ideolojik içeriklerle donatılmış olması ve toplumsal sorun-
ların vurgulanması dönemin sanat anlayışının temelini oluşturmaktadır. Toplum ve 
sanat ilişkisinde göç olgusu, geleneksel değerler, kadın erkek ilişkileri, din ve siyaset 
alanlarında içerikler Yeşilçam döneminde sinema filmlerinin temel içeriklerini oluş-
turmaktadır. Ancak burada önemli husus, toplumsal gerçekçilik yaklaşımının ideolojik 
tavırlar ile beslenerek toplumu dönüştürme, kutuplaştırma ve harekete geçirme mis-
yonunu üstlenmiş olmasıdır. Bu şekilde toplumsal sorunlar dile getirilirken değerler, 
ilişkiler, din ve ahlaki söylemler üzerine alay, abartı, hafife alma gibi değersizleştirici 
ve olumsuz algı oluşturucu unsurların topluma yayılması önemli bir nefret söylemini 
ortaya çıkmıştır. 

2. Medya, İdeoloji ve İslamofobi

İdeoloji, insanların tutum ve davranışlarının belli ilke ve amaçlar etrafında bi-
çimlenmesi ile güçlenir. Burada ilke ve amaçlar ideolojiyi oluşturur (Fiske, 2003: 212-
213). İdeoloji, herhangi bir yaklaşım, inanç ve doktrinlerin benimsenmesi ve varlığını 
korumak için sürdürülebilir olması ile izah edilebilir. Üretim ilişkileri, toplumsal yapı 
içerisindeki ilişkiler, devlet yönetim biçimi, inanç, ahlak, kültür ve değerler üzerine dü-
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şünceler, ideolojik yapıyı inşa eden unsurlardır. İdeolojik yapı kimi zaman belli ihtiyaç-
lar veya problemler sebebiyle önemli bir hale gelebilir. Bazen de toplumsal yaşamda 
ilgi ve algıların yönetimi ve yönlendirilmesi ile ideolojik yaklaşım yaygınlaşır. 

İdeolojinin üretilmesi ve yeniden üretilmesinde medya başat rol üstlenmektedir. 
Medya ve içerikleri üzerinden son yüzyılda savaşlar, üretimler, kutuplaşmalar ve daha 
birçok ulusal ve evrensel hareketler organize edilmiştir. Medya kapsamında sinemada, 
toplumsal ilişkiler üzerine ideolojik yaklaşımların inşa edilmesi söz konusu olmuştur. 
İdeolojinin sinema üzerine yönelmesi toplumda basın ve medyanın gücünden kaynak-
lanmıştır (Bakır, Ünal, Saliji, 2008: 65-67). Sinemanın toplumda etki alanının genişle-
mesi, sinema filmlerinin üzerine daha çok anlam ve işlev yüklenmesine yol açmıştır. 
Aktörler, filmlerde olmak istedikleri kimliği, ideolojik tavrı ve tutumları temsil ede-
bilmektedir (Diken, Laustsen, 2011: 18-23). Bu sebeple sinemanın ideolojik bir yönü 
olduğunu bilmek gerekir. Sinema toplumda var olan gerçeklikleri ifade edebilir. Kimi 
zaman ütopik-distopik görünümler de sinema aracılığı ile yansıtılmaktadır. Sinemada 
ideolojik tutum, toplumu yönlendirme, harekete geçirme ve algı oluşturma amacı ile 
hareket etmektedir.

Sinemanın ideolojik görünümü ülkemizde din, toplumsal dönüşüm ve üretim iliş-
kileri odağında, toplumsal gerçekçilik temelinde sergilenmektedir. Özellikle din ve de-
ğerlerin sinemada ideolojik bir atmosfer üzerinden sunulması toplumsal yaşamda din 
ve dine dair unsurların değersizleşmesine yol açmaktadır (Yel, 2018: 7-8). İslam ve 
Müslümanlığa yaklaşımlara yönelik algıların oluşması konusunda ideolojik temelde 
oryantalizm olgusu ile yaklaşmak gerekmektedir. Kısaca batının doğulu toplumları ifa-
de etme ve tanımlama biçimi olarak oryantalizm terimi kullanılmaktadır. Oryantalizm, 
gerçeklikten çok ideolojik yansıtma ve amaçlar üzerinden beslenir. Doğu toplumlarının 
yapısı üzerine algı ve ideolojinin hangi biçimde inşa edilmesi istenirse medya, edebi-
yat, basın ve haberlerde bu kapsamda yansıtma gerçekleşir.  Doğu toplumları ifadesi 
ile kültür ve inanç yapısı kast edilmektedir. Oryantalist yaklaşım daha çok İslam dini 
üzerinde bir algı operasyonu oluşturan ideolojik bir söylemi ifade etmektedir (Said, 
1998: 111-113). İslam dini ve Müslümanlara yönelik ötekileştirici yaklaşımlar ve kur-
gular ile Batı'da İslam dininin ve toplumlarının algılanış biçimi, şiddet ve saldırganlık 
üzerine olmuştur. Oryantalist yaklaşım batı toplumunda ortaya çıkmış olsa da bu söy-
lem sadece batı toplumlarında kullanılmaz. Ülkemizde de İslam dini ve dindarlık üze-
rine söylemler çoğunlukla oryantalist bakış açısı ile sergilenir. Oryantalist yaklaşımın 
en belirgin görünümü Türkiye’de Yeşilçam sineması üzerinde görülmüştür. Bu çalışma 
kapsamında incelenen filmlerde İslam dini ve Müslümanlığa yaklaşımlar, gericilik, bili-
me karşı duruş, şiddet ve kuralsızlık çerçevesinde tanımlanmaktadır. 
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20. yüzyılda toplumsal, politik ve ideolojik söylemler somut ve fiziksel savaşımlar-
dan öte küresel, teknolojik ve medya gücü temelinde biçimlenmiştir. Toplumların gücü 
ulusal ve uluslararası alanda temsil edildiği algı ve kimlikler ile anlamlandırılmaktadır. 
Bu kapsamda ele alınacak toplumsal problemlerin kavramlar, kuramsal ve ideolojik 
söylemler temelinde inşa edilmesi anlamlı görülmektedir. Medya ve İslam konusunda, 
gerçeklik ve uygulamalardan ziyade ilgi sunuş biçimi üzerinden ilgi ve algıların betim-
lendiği görülmektedir (Doğanyılmaz Duman, 2020: 24-26). Küreselleşme ile tekelleşen 
ekonomi, politika ve medya odakları İslami kimliğin yeniden inşa edilmesine aracılık 
etmiştir. İslam dini ve İslami uygulamaların insan haklarını ihlal ettiği ve İslam toplum-
larında bile bireylerin yaşam pratiklerini kısıtladığı algısı medya üzerinden inşa edil-
miştir. Müslüman kimliği söylem, eylem, biçim, şekil ve uygulama olarak ötekileştirici 
ve ayrıştırıcı nitelikleri ile sunulmuştur. Avrupa devletlerinde islamofobi bir endüstri-
ye dönüşerek birçok şirketin bu ideolojik söyleme açıktan fon sağladığı bilinmektedir 
(Gölcü, Varol, 2018: 68-80). İslamofobinin yükselişinin Avrupa ülkelerinin ve Ameri-
ka’nın bir misyonu olduğunu özellikle sinema içeriklerinde görmek mümkündür. Psi-
koloji literatüründe bir hastalık olarak tarif edilen fobinin İslam dini özelinde gelişmesi 
de kuşkusuz ırkçı bir hastalık olarak değerlendirilebilir. Önemli bir tarihsel geçmişe 
dayanan islamofobi, özelikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa ülkelerinin 
orta doğuda İslam devletleri üzerindeki sömürgeci politikalarını meşrulaştırmak üze-
rine ideolojik bir söylem olarak güçlenmiştir (Temel, 2019: 95). Avrupa toplumlarda 
dahi halkın reddettiği islamofobik söylemler medya ve basın aracılığı ile empoze edil-
miştir. Oryantalist yaklaşımlar İslamofobiyi güçlendirse de yönetici azınlığın bir da-
yatması olarak geçersiz ve değersiz bir algı olarak dikkate alınmalıdır. Nitekim gerek 
islamofobi gerekse oryantalizmin temel argümanları azınlık olan İslami yöneticilerin 
radikal uygulamaları eleştirdiklerini; İslam dininin özünde kabahatsiz olduğunu ifa-
de etseler de etiketlemeler ve ırkçı söylemler İslam dininin hâkim olduğu tüm toplum 
ve devletleri kapsamaktadır. Ve aslında azınlık olan İslamofobik söylemleri inşa eden 
Batıcı-Batılı azınlık yöneticiler ve ideologlar olduğunu fark etmek gerekmektedir. İs-
lamofobinin toplum yaşamında görünümü sanat ve sinema aracılığı ile simgeleştiril-
mektedir. 

İslamofobi, temelde İslam dini ve Müslümanlığa yönelik oluşturulmuş korku kül-
türüne karşılık gelmektedir. İnsanlar bir nesneye, duruma veya olguya yönelik korku 
hissedebilir. Olgu bağlamında İslam dinine yönelik tedirginlik ve ön yargı İslamofobi 
olarak değerlendirilebilir. Temelde islamofobinin yaygınlaşması politik, kültürel ve ta-
rihsel, ekonomik, psikolojik, medya ve İslam adı altında sansasyonel saldırılara bağ-
lanmıştır. Bu kapsamda İslam dini; ayrıştırıcı ve ötekileştirici, radikal, şiddet ve saldır-
ganlık eğilimleri olan ve terörizmi destekleyen bir inanç biçimi olarak yansıtıldığı için 
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toplumsal algılar da bu çerçevede dikkate alınmıştır. İslam dininin ortaya çıkışından 
günümüze kadar gerek temel söylemler gerek uygulamalara yönelik birçok eleştiri or-
taya atılmıştır (Karslı, 2013: 80-90). Eleştiriler zamanla ırkçı yaklaşımlar ve nefret söy-
lemleri ile güçlenmiştir. Nitekim günümüzde medya ve iletişim olanakları kullanılarak 
İslam dinine yönelik saldırılar yurt içinde ve uluslararası alanda bir ideolojik söylem 
olarak yer edinmiştir. İslam dinine yönelik acımasız eleştiriler, bir politika ve ideolojik 
yaklaşıma dönüşmüştür. Öyle ki Avrupa ülkeleri ve Amerika’da gerçekleştirilen seçim-
lerde islamofobi söylemleri bir vaat olarak sunulmuştur. Bu algının bir vaade dönüş-
mesi kuşkusuz medya savaşları ve küreselleşmenin imkânları ile mümkün olmuştur. 

İslam dini üzerine Batı merkezli yaklaşım olarak ifade edilen “oryantalizm”in İs-
lam devletleri ve Müslüman toplumların yaşadığı devletler özelinde politik söylemler 
üzerine geliştiği ifade edilmektedir. Ancak sınıfsal veya kültürel anlamda sınırlandırma 
nihayetinde İslam dini ve Müslümanlara yönelik olumsuz algıların gelişmesine yol aç-
maktadır. Edward Said bu noktada eleştirileri din merkezli olmayıp politik görünüm 
odağında inşa edildiğini ileri sürmektedir. “Gerçek şu ki çok -hatta epeyce çok- sayıda İs-
lam toplumunda baskı, kişisel özgürlüklerin ihlali, genellikle halkının çoğunluğunu değil 
azınlığını temsil eden rejimler ya hatalı bir biçimde İslam aracılığıyla meşrulaştırılmış, 
ya da safsata kabilinden İslam’a atıfta bulunarak açıklanmıştır; öğretileri bakımından 
İslam, diğer büyük ve evrensel dinler kadar bu konuda kabahatsizdir. İslam suiistimalleri 
çoğu kez merkezi devletlerin dizginsiz iktidar ve otoritesine tesadüf etmiştir.” (Said, 
2007: 57). İslami yönetimler üzerine yöneltilen eleştiriler insan hakları bağlamında 
ifade edildiği söylenmiş olsa bile Avrupa toplumlarında İslam toplumları algısı oldukça 
yıpratıcı niteliktedir. Batı'da İslam dini üzerine algı, medya içerikleri üzerinden şekil-
lenmektedir. İslam ve terör ilişkisi batı merkezli bir öylem olup sinema, reklam, haber 
ve yazılı basın üzerinden bir etiketleme unsuruna dönüşmektedir. Bu noktada gerçekte 
olandan öte medyada sunulanın halk nazarında dikkate alındığı düşünüldüğünde İs-
lam devletlerinin sosyal, ekonomik ve politik anlamda ön yargılar ile donatılmış ilkel 
toplumlar olarak algılanmasına yol açmaktadır. Tıpkı Türkiye’de sinema aracılığı ile 
dindarlık üzerine oluşturulan olumsuz ve yıpratıcı algı uluslararası alanda ürkütücü 
boyutta olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de islamofobik söylemlerin temeli tarihsel süreç içerisinde Osmanlı’nın 
son dönemine kadar gitmektedir. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ideolojik ve 
politik söylemde resmi ideoloji olarak dile getirilmese de birçok politikacı ve ideolog 
İslam dini ve uygulamalarını Türk toplumunun çağdaşlaşma sürecinde bir engel olarak 
nitelediği söylenebilir. Bu kapsamda irtica ve gericilik İslam dini ile özdeş gösterilmeye 
çalışılmıştır. İslamcı olmak veya dindarlık çoğunlukla bir suç ve resmi ideolojiye muha-
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lif bir söylem olarak dile getirilmiştir. Çok partili yaşama geçilmesi ile birlikte İslamcı 
yönetimlerin iktidara gelmesi, islamofobi söylemleri resmi söylemden ziyade ideolojik 
yaklaşımlarda kendini göstermiştir (Temel, 2020: 51-52). Bu kapsamda sinema isla-
mofobinin Türkiye’de bir sektör ve endüstrileşme noktasında temellerini oluşturmuş-
tur. Dindarlık, sakal, tespih, cübbe, dini eğitim ve İslami ritüeller sinema aracılığı ile 
gericilik ve yobazlık ile iş değer görülen; modernleşme, bilimsel gelişme ve ilerleme 
argümanları ile zıt kutuplarda yer alan argümanlar olarak vurgulanmıştır. Kısaca isla-
mofobi ile mücadele konusunda oluşan başarısızlıklar ülkemizdeki ötekileştirici söy-
lemler ile mümkün olmuştur. 

3. Yeşilçam’da Din, Dindarlık ve “İmam” Algısı

Medya, ideolojik yansıtmanın etkili alanlarından biridir. Medya ve içerikleri, top-
lumsal yapı, siyasal otorite ve kültürel dinamiklerden beslenmektedir. Çoğunlukla top-
lumda var olanın yansıtıldığı medya içerikleri ideolojik temelde değerlendirildiğinde; 
olduğundan çok algılanmak istenildiği gibi sunulmaktadır. Bu kapsamda birçok farklı 
anlamlandırmalar ile toplum üzerinde medya otoritesi oluşturulur (Yenen, 2015: 45-
46). İdeolojik yansıtma sürecinde medyada hâkim olan ideolojik yaklaşım sanat eser-
lerinin içeriğine yansımaktadır. İdeolojik eserler, toplumu yönlendirme, algı oluşturma 
ve harekete geçirme işlevlerini üstlenmektedir. Yeşilçam ve ideoloji ekseninde bakıldı-
ğında toplumda din adamı algısının ve dini toplumda varlığının çoğu zaman komedi ve 
trajikomik tavırlar ile değersizleştirildiği görülmüştür. Bu bakımdan toplumsal yaşam-
da bireylerin sinema ve diğer medya içerikleri üzerinden boş zamanı değerlendirme 
ve eğlence aracı olarak faydalanmasının ideolojik görünümleri de mevcut olmuştur. 
Sinema filmleri insanların bilgi edinme aracına dönüşmüştür. Ulaşım ve iletişim im-
kânlarının sınırlı olduğu Yeşilçam dönemi şartlarında insanlar, Doğu, Güneydoğu Böl-
geleri üzerine veya kentsel yaşamın özellikleri konusunda bilgilerini bu içeriklerden 
edinmektedir. Sanatçıların ideolojik tavırları toplumu yönlendirme, bilinçlendirme 
veya harekete geçirme özelinde kurgulanması orta ve uzun vadede toplumsal kutup-
laşmaları yaygınlaştırarak bireylerde politize tutumun inşa olmasına yol açmıştır. 

Sinemanın ideolojik işlevi toplumu dönüştürme ve organize etme biçiminde şekil-
lendiği bilinmektedir. Yeşilçam filmlerinde ideolojik kaygılar, geleneksel yapılar üzerin-
deki otorite biçimlerini hedef almıştır (Karakaya, 2008: 116-117). Kırsal yaşamda var 
olan otorite biçimleri Wright Mills’in İktidar Seçkinleri kuramına benzer görülmekte-
dir. İnsanların irrasyonel tutumlara olan eğilimi, otoritelere uyumunu kolaylaştırmak-
tadır. Mills, siyasi, askeri ve ekonomik otoritelerin toplumu organize ettiği ve yönlen-
dirdiği görüşündedir (Mills, 2017). Wright Mills yaklaşımı temelinde düşünüldüğünde 
Yeşilçam filmlerinde kırsal yaşamın sunumunda iktidar seçkinlerinin varlığı ve oto-
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ritesinden söz edilebilir. Hedefte sosyal, ekonomik ve politik otorite bulunmaktadır: 
ağalık ve imamlık ve esnaf-tüccarlar bu sınıflamanın aktörleridir. Ağalık, insan hakları 
ve üretim ilişkileri temelinde kurgular üzerine bir sınıflanma ile inşa edilir. Din adamı 
kimliği ise toplumsal ilişkileri düzenleyen ve ağalık kurumuna uyan, yönlendiren bir 
misyonda gösterilmiştir. Birçok filmde ekonomik otorite olarak esnaf, bürokratik oto-
rite olarak ağa ve sosyal otorite olarak imamın iş birliği yer almaktadır. Bu filmlerde 
otoriteler, halkı kandıran ve onları sömüren bir kimlikle var olmaktadır. Aslında dini, 
ahlaki ve kültürel bağlılıkları olmayan bu otoriteler, sadece halkın gözü önünde iyi bir 
imaj sunmaktadır. Toplumsal yansımalarına bakıldığında ise dinin ve dindarlığın top-
lumu yozlaştırdığı bir düzenin inşa edildiği açıkça görülmektedir. 

Yenen, din adamı olgusunu sinema tarihi içerisinde cumhuriyetten günümüze 
üç kategoride ele almıştır. 1922-1960 arası dönemde “dışlanmış din adamı”, 1960-
2000 arası dönem “daraltılmış din adamı” ve 2000 sonrası dönem “kabullenilmiş 
din adamı” olmak üzere üç tipleme din adamı (imam) görünümü mevcuttur. İlk 
dönemde savaş ve cumhuriyet ideoloji temelinde filmlerde imam figürü gerici ve 
bilime karşı tavrı ile dikkat çekmiştir. İkinci dönemde toplumsal ilişkiler kentleşme 
ve kırsal yaşamın dönüşümü üzerine olmuştur. Üçüncü dönem ise siyasal konjonk-
türün etkisi ile kutuplaşmaların daha güçlü olduğu ve karşıt gösterimlerin yaygın 
olduğu bir sürece karşılık gelmiştir (Yenen, 2018: 288-289). Tarihsel süreç içerisin-
de din ve devlet ilişkilerinin cumhuriyet ile birlikte dönüşüm geçirmiş olması dini 
temsil eden bireylerin kamusal ve toplumsal anlamda algılanış biçimini değişik bi-
çimlerde etkilemiştir. Dönemlerin toplumsal yapısı irdelendiğinde siyasal ve sosyal 
gelişimler din adamı tiplemesinin medyaya yansımış biçimini; kimi zaman olduğu 
gibi çoğu zaman ise algılanması istendiği gibi ideolojik bir tavır ile işlendiği görül-
müştür. 1960’lı yıllara kadar özellikle savaş dönemlerinin etkisi ve modernleşme 
arzuları, din adamı kimliğini bilim ve din olgusu karşılaştırması ile gericilik ve yo-
bazlık ekseninde işlemiştir. Kırsal alanda öğretmen ve imam rekabeti aynı zaman-
da bilim ve gericiliği temsil etmiştir. Dinin özünde iyi ve gelişmeci olduğu ancak 
din adamlarının gerici olduğu fikri sinema aracılığı ile toplumsal bir algı oluşturma 
amacı ile yansıtılmıştır. Özellikle savaş dönemlerinde imamlar düşman orduları ile 
iş birliğinde olan isyancı, halkı devlete karşı örgütleyen vatan haini olarak gösteril-
diği birçok film bulunmaktadır. 

1960’lı yıllara gelindiğinde ki çalışmamızın özünü içeren alan olarak savaş sonrası 
dönem; toplumsal, ekonomik ilişkilerin güçlendiği ve sinemanın kır-kent, geleneksel 
kültür, özel sektör ekseninde biçimlendiği bir aralığı ifade eder. Dönem, aydınlanma 
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ve gerçeklerin farkına varılması ekseninde ideolojik bir temelde işletilirken bu geliş-
menin önündeki engeli kurumsal olarak din, sembolik olarak din adamı ile ortaya koy-
muştur. Dönemin sinema tarihi içerisinde Yeşilçam olarak adlandırıldığı bir alan, ara-
lık ve anlayıştan bahsedilmektedir. Bu dönemin kendine özgü nitelikleri bulunmakla 
birlikte Yeşilçam başlığında detaylara yer verilmektedir. Yeşilçam filmlerinde din ada-
mına sıklıkla yer verilmekle birlikte temelde kentleşme ve geleneksel kültürün tüketi-
mi odağında bir dönem olarak görülmektedir. Din adamı filmlerde çokça yer almakta 
ancak daraltılmış bir kimlikle temsil edilmiştir. İmamların kent yaşamını ifade eden 
filmlerde yeri oldukça sınırlı tutulmuştur. İmam ya da hacılar, birçok mülkü olan, es-
naflık veya müteahhitlik yapan; kısaca zengin kimliklerle gösterime sunulmuştur. Eği-
timsizlik ve açgözlü olmaları temel nitelikleri olmuştur. Kırsal alanlarda ise semboller 
daha belirgin yansıtılmıştır. Filmlerde din adamı ortaya çıkan sorunlara çözüm önerisi 
olarak büyü, hurafe, soyut ve temelsiz sunmaktadır. Öğretmen, mühendis veya doktor 
kimliği ise bilimi temsil eden ve imama zıt biçimde somut çözümler üreten köyünü 
kurtaran kahraman biçiminde anılmıştır. Din adamı geleneksel ve radikal tutumlar ile 
köyü ve köylülüğü otoriteye tabi tutan bir misyonda göstermiştir. Ancak para ve kadın 
konusunda gizliden iş çeviren, kuralları ve inançlarından taviz veren bir yobaz kimliği 
tasavvur etmiştir. 

4. Filmlerde Örnek Dindar Tiplemeleri

Din adamlarının toplumdaki sembolü, din adına eylemler üzerine biçimlendiği 
için olaylar ve algılar dikkat çekici olmaktadır. Medya ve sinemada, din adamının, 
dini ve Tanrı’yı temsil ettiği görülmektedir. Bu görünümün karşılığı toplumsal ya-
şamda ve haberlerde de desteklenmiştir (Yenen, 2012: 1171-1172). Sosyal yaşamda 
bir suçun işlenmesi, suçun failine göre değişik biçimlerde sunulmaktadır. Özellikle 
haberlerin sunumunda din ve dindarlık algısı kötü lanse edilmekle birlikte bu tav-
rın suçun ortaya çıkmasından çok sansasyonel bir tepki ortamı oluşmaktadır. Nihai 
olarak toplum politize olarak siyasal ve ideolojik anlamda bir kutuplaşma inşa olur. 
Haberlerin ele alınış biçimi de siyasallaşmanın bir sonucu olarak yorumlanabilir. 
Toplumda medya, din ve siyaset üçgeninde oluşan kısır döngü, politik kimliğinden 
sıyrılmadığı müddetçe devam edecektir. Bu durum dinin toplum yaşamında asli un-
surlarından çok politik gelişim odağında inşa olmasına yol açar. Gelişim süreci med-
ya ile birlikte eğitim, ekonomi ve diğer unsurlar üzerinden desteklenerek toplumsal 
yaşama yayılır. 

Yeşilçam filmlerinde din ve dindarlık ilişkisi dini sınıflandırma ve kısıtlandırma 
üzerine biçimlenmiştir. Köy yaşamında bireylerin eğitim ve sosyal anlamda varlıkları 
oldukça sınırlıdır (Yenen, 2011: 76-78). Bu sebeple köy ve köylülüğün tanımlanmasın-
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da kültür ve inançtan başka bir unsur görülmemektedir. Köylünün tarımsal anlamda 
üretim biçimi temel geçim kaynağını oluşturmaktadır. Ekonomik olarak ağalık sistemi; 
geleneksel biçimi ile feodal sistemin varlığına vurgu yapılarak ideolojik anlamda sınıf-
sal bir vurgu yapılır. Kültürel anlamda katı kurallar ve sözlü kuralların varlığı ile değer-
sizleştirilen bir ahlak sistemi dikkat çeker. Dinsel anlamda inancın geleneksel kurallar 
içerisinde erimiş ve inançtan bağımsız muhafazakâr gericilik yaftası öne çıkarılır. Bu 
noktada köy ve köylülük ötekileştirilmiş bir algıyla anılır. Efendi olarak anılan köylü, 
kente göç ettiğinde kurnaz biri ise yasa dışı işler ile zengin olan bir bireye dönüşürken 
aklının kullanmaz ise ya vasıfsız işlerde ya da apartman görevlisi bir efendi olarak anı-
lır. Dışlanmışlık inanç ve kültür temelinde gelişir. Dinsel bilginin gerçek görünümü ise 
olabildiğince şeffaf ve derinlik içermeyen basit kurallar ile anlatılır. Bu noktada dinsel 
bilgi ve yaşayışın değersizleştiği görülür. 

Din ve din adamı üzerine söylemlerin yer aldığı filmlerin birçoğunda Kemal Sunal 
yer almıştır. Toplumsal gerçekçiliği temsil etme çabası ile hareket eden Sunal, filmle-
rinde toplumda var olan cahilliği ortaya koyan ancak nihayetinde düzene karşı gelen 
sembollere sıklıkla yer verir. Bu süreçte din, değerler ve kültürel yapı hedef alınır. “Da-
varo” (1981), “Keriz” (1985) ve “Üçkâğıtçı” (1981) önemli örneklerdendir (Abalı, 2015: 
232-233). “Üçkâğıtçı” filminde köylüyü etkileyen ve yönlendiren din adamı sakallı, “çir-
kin” ve kaba bir ses tipine sahip itici bir tasvirle tanımlanan Arif Edendi vardır (Sevindi, 
2015: 59). Filmde dindarlık ve dinsel söylemlerin anlamlandırılması üçkâğıtçılık çatısı 
üzerine oluşur. Filmin adı, hitap ettiği tüm köylünün inancı, yaşam biçimi ve gündelik 
pratikleridir (Yekdeş, 2007: 47). Ancak aynı köyde devletin atamış olduğu bilimsel bil-
giye adanmış saçı, sakalı, kıyafeti ve üslubu ile medeni bir algı oluşturan Murat Hoca 
vardır. Köylü ise toplumsal sorunlarına çözüm olarak Arif Hocayı benimsemiştir. Ku-
tuplaşmalar sonunda köylü ve gerici hocanın yenilgisi simgeleşmiştir. Ancak bu gerici 
hoca bahis oynayan ve bilime karşı tutumu ile rezil konuma sokulmuştur. Yağmur du-
asına çıkması ile alay edildiği Arif Efendi ve köylü, buna karşılık romatizması olan Rıf-
kı’nın ağrıları ile yağmurun yağacağını bilmesi din ve temsilinin çok basit bir argüman 
ile etkisizleşmesini göstermiştir. 

Kemal Sunal ve dönemin ideolojik aktörlerinin temsil ettiği ekol, toplumu hare-
kete geçirme amacını gütmüştür. Ali Kemal Sunalın ifadeleriyle, “Çünkü emekçi sınıf-
ların ve “müttefiklerinin” aradığı ve beklediği (tipin olgunlaştığı yıllarda, mücadele et-
tiği) kaos değil, bir “düzen”dir, yeni bir düzen! “Gerek sanatın, gerek normal yaşamın 
ve normal yaşam için sanatın etkisiyle değişmek, insan için bir haz kaynağıdır. Dola-
yısıyla insan kendisini ve toplumu değişebilir olarak hissedebilmelidir, bunun için de 
değişimleri yöneten yasaların sanat aracılığıyla eğlendirici biçimde kendisine buyur 
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edilmesi gerekir. Kemal Sunal’ın özellikle 1977-1980 arasında oynadığı filmlerde bunun 
izlerini bulmak mümkündür. Çöpçüler Kralı (Yön.: Zeki Ökten), Kibar Feyzo (Yön.: A. Yıl-
maz), Devlet Kuşu (Yön.: M. Ün), Zübük (Yön.: K. Tibet) bu filmler arasında sayılabilir. 
Verili düzenin değişebilirliği teması, bu filmlerde öne çıkmaktadır ve değiştirecek olanı 
öyle uzakta aramaya da gerek yoktur. Egemen sınıfların ürettiği çeşitli iktidar biçimleri 
boyunca, kâh bir imam, kâh ağa, kâh siyasi iktidar üyeleri, burjuva politikacıları tipleri, 
kâh alt edilerek,  kâh aşağılanarak ve teşhir edilerek bu tema ortaya çıkmıştır.” (Sunal, 
2001: 131-132). Kemal Sunal’ın ortay koyduğu tavır ideolojik temelde düzene karşı 
halkın bilinçlenmesi ve devrimci tutum ile harekete geçmesine olanak sağlamakta-
dır. Birçok filmde dönemin sol-devrimci argümanlarına yer vererek köy ve köylülüğü 
Marksizm’in sınıfsal yapı açıklaması ile özdeş göstermeye çalışır. Nitekim bu yaklaşım, 
dönemin toplumbilimcileri için de geçerlidir. Köy yapılarını Asya tipi üretim tarzı nite-
liğinde tanımlayarak köylüleri bir sınıf olarak tanımlayıp örgütlenmesi amaçlanmıştır. 
Sinemaya dönülecek olursa birçok filmde düzene karşı duruş başarı ile taçlandırılarak 
örnek teşkil edilmesi sağlanmıştır. 

“Çalıkuşu” (1986) yapımı dizide benzer şekilde İslam dininin ürkütücü yönü özel-
likle çocuklar üzerinden aktarılmıştır. Çocuklara Kur’an-ı Kerim öğreten bir kadının 
İslam ölüm, cehennem ve acı çekme üzerinden sembolleştirdiği ürkütücü anlatımı ye-
tişkinleri bile dinden ve dini eğitimden soğutmaktadır. Anlatıcı kadının itici tutumu, 
korkutucu sesi, kötü kıyafeti ve anlatım sürecinde fon müziği ile birlikte topyekûn bir 
algı ve nefret oluşturan bir sahneye işaret etmektedir. Bahsettiğimiz kısımda kadın öğ-
reticinin öğrencilere anlatış biçiminden bir kesit sunmak ötekileştirici tutumu anlamak 
açısından oldukça önemlidir. “Sizler, kabir azabı nedir, bilir misiniz? Yarın öleceksiniz, 
hepiniz öleceksiniz. Herkes fani bu dünyada, tek canlı kalmayacak. Mezara sokacaklar 
sizi, toprakla örtecekler her tarafınızı. Binlerce, yüz binlerce ölü… Çürümüş ölüler, taze 
ölüler bir arada yatacaksınız. Kapkaranlık mezarlarda, toprağın altında, günahlarınızla 
baş başa… Kabir azabı nedir bilir misiniz siz? Ölünce eterliniz çürüyecek, önce burnunuz 
düşecek, kemikleriniz kuruyacak. Kabre indiğiniz gece Münker ile Nekir dikilecek başını-
za. Günahkârlar için kabir azabı başlayacak. Yalan, yalan, yalan.. Öküzün boynuzu ucun-
da sallanan bu dünya yalan. Yarın öbürgün ahirette sadece sevap ve günahlarınız ile baş 
başa kalacaksınız. Münkir ile Nekir dikilecek başınıza. Elleri topuzlu zebaniler gelecekler. 
Günahkârlar bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa diyecekler. Kabrinize kurtlar yılanlar dola-
cak. Sen bizi kabir azabından koru yarabbi.” (Çalıkuşu, 1986). Filmin yansıtılan kısa bir 
sahnesinde çocukların korku dolu bakışı ve küçüklükten itibaren İslam Dinini ürkü-
tücü bir algı ile hissetmelerine yol açmaktadır. Bu görünümü izleyen çocuklar için din 
algısı oldukça olumsuz nitelikte gelişmektedir. 
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Kentleşme, dindarlık ve ağalık konusunu ele alan “Züğürt Ağa” (1985) dönemin 
toplumsal yapısını analiz eden önemli bir yapıttır (Özgüç, ty.: 147). Züğürt Ağa filminde 
din ve dindarlık üzerine birçok çarpıtma yer almaktadır. Köyde kıtlığın yaşanması ile 
yağmur duasına çıkmak için ağanın, din adamının elini öpmesi, aynı din adamının o 
toplumda gizliden bir ahlaksızlık ile ağa tarafından tehdit edilmesi önemli bir ayrıntı-
dır. Seçimlerde ağa ve din adamının farklı partileri desteklemesi, din adamının cennet-
ten tapu satması da bu kapsamda köy halkının din aracılığı ile kandırılabilir olduğunun 
göstergesidir. 

Yoksulluk ile mücadele etme veya başa çıkma aracı olarak din hem toplumsal ya-
şamda hem sinemada önemli yer tutmuştur. Dinde var olan sabır ve kanaat, hırsızlığa 
ve haksızlığa yönelik sessiz kalma olarak değerlendirildiği için dinsel yaşam yolsuzlu-
ğun ve yoksulluğun yayılmasına sebep olarak görülmüştür. Hatta çoğu zaman din, bu 
yoksulluğun sebebi olarak bir ithama dönüşmüştür (Yenen, 2015: 101-103). Sanat ve 
sinema için bakıldığında yoksulluğa yönelik yatıştırıcı bir figür olarak din adamları öne 
çıkmıştır.  Bu kapsamda önemli bir örnek yönetmen ve senaryosunu Yılmaz Güney’in 
yaptığı 1970 yapımı “Umut” filmidir (Dorsay, 2013: 82). Umut filminde imam, yoksul 
kişilerin umut tacirliğini yapan bir temsil ile ortaya çıkmıştır (Yıldız, 2008: 105-106). 
Bu filmde insanları yoksullaştıran sistemin imamın tutum ve tavırları ile belirginleşti-
ği görülmüştür. Kentleşme sürecinde işçi sınıfının hayatta kalması mümkün olmadığı 
gibi çalışma ve emek unsurları değersizleştirilmiştir. Fakirliğe maruz kalan köylü, saf, 
inançlı olan kitlenin çıkmazdan kurtulması ise hırsızlık definecilik veya intihar ile çe-
şitli suçlara bulaşma temelinde özleşmiştir. 

Din ve dindarlık ilişkisinde damgalama unsuru olarak aşağıda belirlenen filmlerde 
kısaca nefret söylemlerine yer verilmektedir. “Sakar Şakir” (1977) filminde, her türlü 
yolsuzluğu ve haksızlığı yapan bakkalın “Hacı” olarak anıldığı ve para düşkünü yapı-
sı dikkat çekmektedir. “Deli Deli Küpeli”(1986) filminde karaborsacı esnafın toptancı 
Hacı olarak anılması, millete at eşek etini yedirmesi ve dindar olarak gösterildiği bir 
yapıttır. “Öğretmen Kemal”(1981) filminde, köyün ağası ve dinin temsilcisi olan kara 
cüppeli, sakallı ve tefecilik yapan çirkin bir adam öğretmen Kemal’e karşı gelir. Şerif 
ağa isimli düzenbaz, eğitim ve bilime karşı duran, inanç ve dogmalarla toplumu ma-
nipüle eden bir kimliği temsil etmektedir. “Dolap Beygiri” (1982) filminde iş arayan 
namuslu muhasebeci Ali, iş başvurusunda gözlenen durum dikkat çekicidir. İşveren 
Ali’den vergi kaçırmasını ister. Görüşmede patronun arkasında Allah yazılı bir tablo 
varken, kamera Ali’yi çektiğinde patronun gizlenmiş içki şişesi görünür. Bu şekilde iş-
verenlerin dindar bir algı bıraktığı ama gizliden her birinin yasaları çiğnediği ve alkol 
kullandığı algısı oluşur. “Kapıcılar Kralı” (1976) filminde Seyit, evinde Allah yazılı tablo 
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ile komşulara içki hazırlayıp satan saf bir apartman kapıcısını temsil etmektedir. Di-
ğer hiçbir evde görünmeyen bu tablo sadece kapıcının evinde bulunmaktadır. “Şark 
Bülbülü” (1979) filminde ormanda oduncu olan Şaban’ın sözlüsü vardır. Fakat açgözlü 
ağa Şaban’ın sözlüsüne göz koyar. Fakat sözlü olduğu için Şaban’dan sözlüsünü ayır-
mak için dini bir otoriteden destek alınması gerekli görülür. Köylü Şaban’ın kadın ile 
sözünün bozulması için Şıh Efendi’ye başvurur. Şıh ise maddi birtakım kazançlar uğru-
na ahlaksızlığa göz yumar. “Kiracı” (1987) filminde memur maaşı ile geçinemeyen Ke-
rim’in ev kiralama süreci ve maceraları aktarılmaktadır. Bu filmde de sarıklı, tespihli, 
cüppeli ve kaba sesli Hacı ev sahibi, para düşkünü zengin bir dindarı temsil etmektedir. 
Evi kiralarken kiracının dindar olmasını önemserken, kendi kızını zengin bir Musevi 
ile evlendirmekten çekinmemektedir. “Kibar Feyzo” (1978) filminde, köyde geçen bir 
aşk hikâyesi anlatılmaktadır. Kızını açık artırma ile satışa çıkaran “Hacı Hüso” lakaplı 
bir paragöz köylü vardır. Feyzo ise kadın düşkünü bir köylüyü temsil eder. Diğer Film-
lerde sıkça rastlanan İmam Efendi burada da görülür. İmam para ile Feyzo’nun lehine 
fetvalar verir. Yine köyün ağası dine saygılı, para ve kadın düşkünü bir kişiliği temsil 
eder. Ayrıca Feyzo’nun minarede şarkı söylemesi ve oynaması da caminin kutsallığını 
zedelemektedir. Cami ve dine dair unsurlar üzerine alaycı eylemler normalleşerek kı-
rılmalar meydana gelmektedir.

5. Karakterlerin İsim, Biçim ve Şekilsel Görünümü

Yeşilçam’da din adamlarını şekil olarak sakal, tespih ve cüppe tasvir etmiştir. An-
cak görsel semboller, algılar ile mahiyetini yitirmektedir. İmam kurumsal bir gösterge 
olarak lanse edilmekle birlikte filmlerde genel olarak kişisel çıkarları üzerine hareket 
eden kimlikleri temsil etmektedir. Özellikle inancın karşıladığı temel kavram ve anla-
yışların din adamları tarafından istismar etmesi söz konusu olmuştur. Bu şekilde dinin 
temsil alanının din adamlarının elinden alınması ve dinin daha çok bireysel alana in-
dirgenen nostaljik bir argümana dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Nitekim izleyicide 
izlediği filmin komik veya romantik öyküsünden etkilenmekle kalmayıp ideolojik algı-
sına sahip olmaya başlamaktadır.

Filmler birer tasarı eseri olarak içerisinde plan dışı herhangi bir unsur yer alma-
maktadır. Sesler, isimler, nesneler, iletişimler, kıyafetler ve kısaca ekranda görünen her 
şey bilinçli bir biçimde yerleştiriliştir. İmamların çirkin tipli insanlardan ve korkutucu 
bir sese sahip olmaları bunun bir örneğidir. Dindar birinin sürekli yemin etmesi ve ya-
lan söylemesi ile birlikte, evi ve iş yerinde içki vb. icra ettiği mesleğin zıddı şeylerle işti-
rak ettiği görülmektedir. Bu filmlerde bazı oyuncuların ilk başta dinine ve gelenekleri-
ne bağlı olduğu imajı gösterilir. Ses, giyim, davranış, isim ve benzeri unsurları ile bu algı 
desteklenir. O oyuncunun tutum ve davranışları izleyicinin zihninde dindar bir kişinin 
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olası eylemleri olarak değerlendirilir. Bu kişi filmde kısa süre içinde maddi çıkarlar için 
dininden taviz veren veya dini kullanan bir yapıda girişimlerde olur. Temsil ettiği rol 
imam, esnaf, müteahhit, patron, ev sahibi ve bakkal gibi bilinçli seçilen meslekler olur. 
Çünkü haksızlıkların görünüm ve etki alanını oluşturacak mesleklerden oluşmaktadır. 
Bakkal biri hem hacı ismi ile anılırken hem de karaborsacılık yapmaktadır. İmam, ya-
lancı şahitlik yaparak para ile fetva vermektedir. Müteahhit, dindar biri olarak inşaatın 
malzemelerinden çalmaktadır. Esnaf, manav, bakkal hakla bozuk, çürük malları pahalı 
satan dindar görünümlü kimselerden oluşur. İşverenler, işçinin hakkını yiyen hacılar-
dan oluşur. Ayrıca bu tarz filmlerin özellikle komedi başlığında yer alması da tesadüf 
değildir. Komik sahneler ve söylemler ile zihinlere yerleşip, kişiden kişiye aktarılarak 
yayılması hedeflenmektedir. 

Yeşilçam filmlerinde din üzerine damgalama etkisi kullanılan isim, ses ve şekil bi-
çiminden dikkat çekmektedir. Daha önce de bahsedilen cübbe, sarık ve sakal genellikle 
o toplumda toplumu kandıran, din ile alay eden, kadın düşkünü ve devlet düşmanı gibi 
temsillerden birini yansıtmaktadır. Giyim ve görünüm itibariyle kötü, bakımsız, itici 
bir şekilde yansıtılır. Şekil itibariyle kötü görünen bir din adamı gerçek yaşamda din 
adamı algısını da olumsuz etkilemektedir. Ses açısından ötekileştirici, korkutan, sert 
ve kaba bir üslup ve ton yer alır. Sürekli olarak dinin ceza uygulamaları vurgulanır. 
İmamlar genellikle dünyevi çıkarları için dini kurallar ve kuran hükümlerini dayanak 
göstererek insanları kandıran bir imaja sahiptir. Bu temsiller içinde bilinçaltına işlenen 
diğer bir damga unsuru filmlerde kullanılan isimlerdir. İslam dinine ait önemli kavram-
lara karşılık gelen isimler filmlerde kullanılarak değersizleştirilmiştir. Bu girişim ile 
amaç isimlerin toplum zihninden silinmesidir. Filmlerde komik, saf, beceriksiz, kadın 
düşkünü, hırsız ve benzeri olumsuz kimliklere ait isimleri insanlar kendi çocuklarına 
vermemeye başlamışlardır. Yeşilçam filmlerinde sıklıkla kullanılan isimlere bakılacak 
olursa: “Recep, “İnek, Gerzek, Şendul”  Şaban, Şabaniye, Ramazan, Kemal, Kamil, Cemal, 
Bayram, Sakar Şakir, Kapıcı Seyyit, Meyhaneci Hamza, Rıfkı, Avanak Abdi, Topal Hoca, 
Hacı Hüso, Tüccar Hacı, Hacı Bey, Cabbar, Kaymakam Cafer, Simsar, Cafer, Melek, Arap 
Celal, Meyhaneci Arap, Arap Nuri, Arap Cemal, Ayı Abbas, Kel Mahmut, Gaddar Kerim,  
Bahçıvan Recep, Müezzin Lütfü, Piyangocu Şakir, Abbas Kara, Muttalip”… Filmlerde kul-
lanılan bu isimler, isimler yan yana getirildiğinde tesadüfe yer olmadan bilinçli bir bi-
çimde tercih edildiği görülmektedir. Bu isimler özellikle dini literatürde yer alan kutsal 
isimlerden oluşmaktadır. Hicri takvimin üç ayı olan Recep, Şaban ve Ramazan isimleri 
sıklıkla filmlerde kullanılmaktadır. Ayrıca bu isimlere hakaret içeren ön ekler getirile-
rek hakaret boyutu ile sunumlar yapılmıştır. Irkçılık bağlamında değerlendirilebilecek 
olan Araplara yönelik yaklaşım da benzer biçimdedir. Peygamberimizin ve İslam dini-
nin kaynağının Arap coğrafyasında ortaya çıkması ve o toplumun etkisi; kimi zaman 
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Arap kültürünün olumsuz etkileri de olmakla beraber tümden bir karalama kampanya-
sı sergilenir. Araplar, kadın düşkünü, zengin ve kandırılabilir figürler ile sembolize edil-
miştir. Çoğu zaman Arap kelimesi lakap olarak kullanılmıştır. Bir meyhaneci, mafyavari 
bir katil Arap önekli bir lakap ile anılmıştır. Hatta kimi zaman köpeklere verilen isim 
olarak da görülmüştür. Hacı ve hoca tiplemeleri de genellikle toplum içerisinde gele-
nekçi, yobaz, halkı kandıran yapıda insanlardan oluşmuştur. Kısaca İslam dini açısın-
dan kutsiyet içeren isimler genellikle vasıfsız işlerde çalışan, insanları kandıran ve kan-
dırılan, alay eden ve edilen, kadın düşkünü, hırsızlık ve haksızlık yapan rolleri temsil 
eden kişilere verilen isimlerdir. Bu isimlerin özellikle tercih edilmiş olduğu, dönemin 
hemen tüm filmlerindeki isimlerin seçilmesi ile ortaya çıkmaktadır. İsimlerin alaycı ve 
kötü rolde olması, gerçek yaşamda toplumda manası dine dair olan bu isimlerin kulla-
nılmamasına yol açması amacı ile yapılmıştır. 

Sonuç

Türkiye’de sinema tarihinde Yeşilçam dönemindeki birçok filmde ideolojik içe-
riklerin yer aldığı görülmektedir. Bu çalışma kapsamında din, dindarlık ve imamlık 
üzerinden Yeşilçam filmlerinin toplum üzerinde oluşturmaya odaklandığı algı irde-
lenmektedir. Dindarlığa yönelik yaklaşım filmlerde din adamını özellikle; alaya alma, 
ötekileştirme, kadın düşkünü olma, hırsızlık, haksız kazanç, toplumu bilim ve eğitime 
karşı galeyana getirme ve gericilik olguları imamlık üzerinden tanımlama çabasına gi-
rişildiği gözlenmektedir. Din adamları görsel olarak da insanlara kaba ve hoş görün-
meyen kıyafet ve biçimlerde resmedilmiştir. Siyah elbise, kalın ve ürkütücü ses, çirkin 
ve somurtkan bir yüz, birbirine girmiş saç ve sakallı figürler imamlığı temsil etmek-
tedir. Ayrıca sakal, tespih, cüppe ve sarık gibi unsurlar da ötekileştirmenin araçların-
dan sayılmaktadır. Ayrıca bu filmlerde genellikle İslam dini için kutsal sayılan isimler 
kullanılarak bu isimlerin değersizleşmesi ve toplum zihninde çocuklara verilmesinin 
önüne geçerek ortadan kalkması amaçlanmaktadır. Din ve dindarlığa dair olumsuz al-
gının gösterimi her ne kadar filmlerde olsa da gerçek yaşama da tesiri oldukça fazladır. 
Din ve dine dair unsurların sanat aracılığı ile değersizleştirilmesi, mevcut toplum için 
ideolojik bir saldırı ve kutuplaşmaya yol açmaktadır.
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Dijital Oyunlarda İslam Karşıtlığı1

Halide Nur ÖZÜDOĞRU ERDOĞAN2

1. Giriş

İletişim teknolojileri, mesafeleri kaldırarak insanların birbirini tanımalarını sağ-
lamıştır. Fakat insanlar ayrımcılık, ötekileştirme, düşmanlık gibi durumların kıskacı-
na düşmekten kurtulamamış, nefret söylemi günden güne artmıştır. İslam dinine ya 
da Müslümanlara karşı duyulan nefret, ayrımcılık, düşmanlık, kin besleme ve öteki-
leştirme de yaşanan olgulardan biridir. Ulusal ve uluslararası söylemde İslam’ın bas-
kı, şiddet, terör kavramları ile birlikte kullanılması sonucunda Müslüman kimliğine 
karşı tereddüt ve korkular oluşturulmuştur. Yaşanan problemlerin temel sebebinin 
İslam dini olduğu konusunda olumsuz algılar meydana getirilmeye çalışılmıştır. 

Avrupa’ da ve dünyada artan İslam düşmanlığının temelinde medya içerikleri de 
etkin bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte Dünya genelinde yaşanan bu ön yargı-
nın ve artan karşıt söylemlerin bir nedeni de dijital oyun dünyasıdır. Fakat dünyanın 
hemen hemen her yerinden aynı anda online oynanabilen bu oyunlar boş vakit geçir-
mek veya aktivite yapmak amacıyla tasarlanmamaktadır. Amerika, Japonya, İsrail ve 
İngiltere yapımı birçok bilgisayar oyununda, kullanıcıların yönlendirdiği karakterler 
ve mekan içinde verilen objeler aracılığı ile İslami değerlere değinilmekte; görsel ve 
işitsel açıdan mevcut dine ait semboller kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, İslam 
karşıtlığını, dijital oyun sektörünü, oyunlardaki İslami sembollerin sanal sunumunu 
ve özellikle dijital savaş oyunlarındaki İslam karşıtlığını içeren unsurları incelemek-
tir.

1 Bu makale Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 26/1 sayısında yayınlanmıştır.
 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/69232/1052901
2 Dr. Öğr. Üyesi, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, nurhalide42@gmail.com
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2. İslam Karşıtlığı

İslam karşıtlığı, İslam dinine ya da Müslümanlara karşı duyulan nefret, ayrımcılık, 
düşmanlık, kin besleme ve ötekileştirme olarak tanımlanabilir. Bauman ötekileştirme-
yi, modern toplumların kendilerinden olmayan diğer toplumları dışlaması, küçük veya 
zayıf görmesi olarak tanımlamaktadır (2003: 131). Amerika Birleşik Devletleri’ nde 
11 Eylül tarihinde yaşanan olaylar ve El Kaide’ nin İslamiyet ile ilişkilendirilmesi baş-
ta Avrupa olmak üzere dünya genelinde İslam karşıtlığını artırmıştır. 11 Eylül 2001 
sonrasında Batılıların İslam ve Müslümanlara yönelik görüşleri İslam’ın şiddet dini ve 
Müslümanların şiddete eğilimli teröristler olduğu yönündedir. Günümüzde Batılı ül-
keler radikal fundamentalizm, şiddet ve terörizm kavramlarını İslam’la ilgili en önemli 
gündem maddeleri olarak görmektedirler (Kuyucuoğlu, 2016: 189). Özellikle Avrupa’ 
da birçok Müslüman bu genel algı yüzünden sıkıntı çekmektedir. Avrupa Birliği’nin 27 
ülkesindeki 23.500 kişi üzerinde yapılan araştırma sonucuna göre, ‘European Union 
Agency for Fundamental Fights’ (FRA) burada yaşayan üç Müslümandan biri ayrımcı-
lık yaşadığını, on Müslümandan biri de saldırıya uğradığını beyan etmiştir. Müslüman-
lar, yaşadıkları ülkenin vatandaşı ise ayrımcılık oranı % 27, vatandaşı değilse % 41’dir 
(Aktaş, 2014: 33). Küresel medyanın özellikle Orta Doğu’da yaşanan çatışmaları ya da 
dünyada yaşanan terör olaylarını İslami eksende haberleştirmesi, İslam karşıtlığının 
artmasına sebep olmuştur. Bunun için de medyanın bütün imkanları seferber edilerek 
Müslüman terörist imgesi hafızalara kazınmaktadır. Özellikle 11 Eylül saldırılarından 
sonra bu yayınlar yoğunluk kazanmış ve terör eylemleriyle birlikte İslam karşıtlığının 
artmasına neden olmuştur. Yapılan araştırmalara bakılınca Müslüman kimliğine yöne-
lik algının değişmediği ortaya çıkmaktadır. 

2017 yılında yapılan Pew araştırmasına göre, Batılılar Müslümanları “fanatik”, 
“şiddetli”, “hoşgörüsüz”, “kadına saygısız” ve “ahlaksız”, “bencil” gibi sıfatlarla tanımla-
maktadır (Pew, 2017). Bu bakış açısı ile Müslümanlara yönelik davranışlar da olumsuz 
olmaktadır. Müslümanlar yaşadıkları ülkelerde dini kimliklerinden dolayı Batılıların 
anayasa ve kanunlara uygun hareket etmelerine engel olarak görülmektedir (Kalın, 
2018: 46). Nitekim 11 Eylül’den sonra Müslümanlara yönelik yasal düzenlemeler ge-
tirilmiştir. Bunlardan biri Amerika’da başta Patriot Act (Vatanseverlik Kanunu) olmak 
üzere terörizmle mücadele kapsamında getirilen yasal düzenlemelerdir. Bu yasal dü-
zenlemeler kapsamında Müslümanlar mahkeme kararı olmadan hapsedilmiş, kişisel 
verileri kaydedilmiş, camilere radyasyon araması yapılmış, avukat-müvekkil görüş-
melerinin gizliliği ihlal edilmiş hatta bazı kişiler kaçırılıp zorba yöntemlerle sorgudan 
geçirildikleri gizli hapishanelere gönderilmişlerdir (Cesari, 2018: 70-71). 2019 yılında 
Müslümanlara yönelik 235 saldırı gerçekleştiğini kaydeden Fransa İslam Konseyi’ne 
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(CFCM) bağlı Fransa İslamofobi Gözlemevi Başkanı Abdullah Zekri, bu rakamın 154 
saldırı olan bir önceki yıla göre yüzde 53 arttığını belirtmiştir (AA, 2021). Batı’da İslam 
ve Müslümanlara yönelik algının oluşmasında medya oldukça etkili bir konumdadır. 
Nitekim Almanya’da İslam algısına dair yapılan pek çok araştırma, Alman medyasının 
11 Eylül öncesinde tüm haberlerinin % 50’sinde, 11 Eylül sonrasında ise % 80’in üze-
rinde bir oranla İslam’ı şiddet veya terör olayları ile ilişkili olarak gündeme getirdiğini 
ortaya koymaktadır (Gökçe, 2012: 75). Gallup (2006) araştırmasına göre Amerikalı-
ların Müslümanlara yönelik düşünceleri olumsuz nitelik taşımaktadır. Amerikalılara 
İslam dini ve Müslümanların en fazla beğendikleri özellikleri sorulmuştur. Ankete ka-
tılanların yarısının bu soruya cevap vermemesiyle beraber, % 32 oranında “hiçbir şey” 
yanıtı ilk sırada yer almıştır. İslam dini ve Müslümanlarda en az beğendikleri özellikler 
sorulduğunda ise % 21 oranında soru yanıtsız bırakılmıştır. Fakat % 33 oranında aşı-
rılık, radikalizm ve başka fikirlere açık olmama seçeneği en az beğendikleri özellikler 
olarak ilk sırada yer almıştır. Daha sonra % 11 oranında İslami öğretilere yeterince 
bağlı olmama, üçüncü sırada ise % 9 oranında cinsiyet eşitsizliği yer almıştır. Aynı araş-
tırmada “Batı, İslam dünyası ile ilişkilerini düzeltmek için ne yapmalıdır?” sorusuna ise 
“din olarak İslam’a daha fazla saygı ve anlayış gösterilmesi” halinde ilişkinin düzelebi-
leceği söylenmiştir.

3. Dijital Oyunlar

Dijital oyunlar, bilgisayar tabanlı, metin ya da görsellik üzerine inşa edilmiş, bilgi-
sayar, oyun konsolu gibi elektronik platformlar üzerinde oynanan oyunlardır. Bu oyun-
lar, bir veya birden fazla kişinin fiziksel ya da çevrim içi ağ üzerinden birlikte kullana-
bildiği bir eğlence ve boş zaman aracı olarak kullanılan yazılımdır. Günümüzde dijital 
oyunlar artık hem çocukların hem de gençlerin eğlenme aracı haline gelmiştir. 1990’lı 
yıllardan sonra farklı türlerde üretilmeye başlanıp bugün oyuncu tercihleri doğrultu-
sunda şekillenmiş çok sayıda dijital oyun bulunmaktadır. Başlıca oyun türlerini; konsol 
oyunları, masaüstü oyunları, çevrim içi (online) oyunlar ve mobil oyunlarıdır. 

Konsol oyunları: Oyun konsolları daha çok video oyun oynamak için özel yapılmış 
cihazlarda oynanmaktadır. Oyuncular bir kontrol cihazı düğmeleri ve kumanda kolları 
olan elde tuttukları cihaz ile video oyununu oynayarak etkileşim içinde olurlar. Video 
oyunlarında görüntü ve ses, oyuncular tarafından televizyon veya bilgisayar aracılığıy-
la alınır. Geçmişten günümüze kadar olan konsol örnekleri arasında; Microsoft Xbox, 
Sony Playstation, Nintendo Gamecup ve Nintendo wii oyun konsolları bulunmaktadır.

Masaüstü Oyunlar: Bilgisayar, dijital devrimin başlaması ile birlikte masaüstü 
oyunlarının gelişiminde de büyük bir önem kazanmıştır. Masaüstü oyunları oynayabil-
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mek için oyun pazarlarında satılan CD, DVD alınabileceği gibi, internet üzerinden oy-
nanması da mümkündür. Oyunlarda fare, klavye ve direksiyon gibi kontrol cihazları ile 
birlikte hareket ve yönlendirme sağlanmaktadır. Günümüzde de devam etmekte olan 
masaüstü oyunlar daha çok çevrim içi (online) oyun olarak oyuncuların tercihi haline 
gelmiştir.

Çevrim içi (online) Oyunlar: Çevrim içi (online) oyunlar internet üzerinden bir ağa 
bağlanıp tek veya çoklu oyuncular ile oynanabilen oyunlardır. Çevrim içi (online) oyun-
lar teknolojinin gelişmesi ile birlikte tüm dünyada herkesin oynayabileceği bir oyun 
türü haline gelmiştir. Daha çok rol yapma ve nişan oyunları, çevrim içi (online) oyun 
türünde dikkat çekmiştir. 

Mobil Oyunlar: Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanların yanlarında taşıyabil-
diği, telefon ve tablet gibi cihazların kullanımının artması dijital oyun sektöründe yeni 
bir devrimin başlamasına neden olmuştur. Mobil oyunlar dünyada geniş bir yer kapla-
yarak her yaştan ve cinsiyetten kişilerin oynayabileceği bir oyun haline gelmiştir. Eğiti-
ci oyunlar kullanıcılar tarafından en çok oynanan oyun türü olmuştur. Bu oyunlar hem 
çevrim içi (online) hem de çevrim dışı oynanabilen ücretli ve ücretsiz oyunlar olarak 
öne çıkmaktadır (Dijital Oyunlar Raporu, 2021: 5-7).

Level dergisi dijital oyunları, tematik ve teknolojik özelliklerine göre şöyle sınıflan-
dırmaktadır: (1) ağ oyunları (örn; Counter Strike), (2) aksiyon oyunları (örn; Tomb Ra-
ider, GTA), (3) first person shooter (FPS) oyunlar, (4) macera oyunları, (5) motor spor-
ları ve yarış oyunları, (6) rol yapma/canlandırma oyunları (role playing games- RPG), 
(7) simülasyon oyunları, (8) spor oyunları ve (9) strateji oyunları (Binark, 2009:13). 
Dijital oyunlar, ayrıca bu oyunları oynayan oyuncu sayısına göre tekli ya da çoklu ga-
mer olmak üzere de ikiye ayrılır. Son zamanlarda oyun oynamayı meslek haline getir-
miş farklı bir kategori de doğmuştur. Bu kişiler oynadığı oyundan para kazanan e-spor 
oyuncular ve oyun çekimlerini paylaşan Youtuberlardır.  e-spor, yine son dönem içeri-
sinde çevrim içi oyunların hızla popülerleşmesi ile birlikte giderek büyüyen bir sektör 
halini alan ve uluslararası turnuvaları da düzenlenen, takım oluşturularak oynanan 
bilgisayar oyunu yarışmalarına verilen isimdir (Dijital Oyun Sektörü Raporu, 2016: 4).

3.1. Dünya Dijital Oyun Sektörü

Oyuncular farklı farklı mekanlarda normalde bulamayacak kadar çok fazla kişi ile 
birlikte gerçeğe benzeyen savaşların içinde yer almaktadır. Burada hayatta kalmak için 
gerekli olan güç ve şiddet dürtüsünü tatmin etmektedirler. Dijital oyunlar, oyunculara 
hiç yaşamayacakları deneyimleri bedel ödetmeden yaşatmaktadırlar. Bu nedenle di-
jital oyunlar, dünya çapında büyük rağbet görmekte, büyük bir pazara dönmektedir. 
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Dünya dijital oyun sektörü, yaklaşık olarak 40 yıllık bir geçmişe sahip olmakla birlikte, 
bugün dünyanın gelişmiş ekonomilerinde yüksek gelir getirici bir endüstri alanı ola-
rak ele alınmakta ve bu bakımdan da kamu fonlarının ve büyük yatırımcıların giderek 
daha da çok ilgi gösterdiği bir endüstri kolu halini almaktadır. Dijital oyun endüstrisi 
bugün bu bütçe ile medya dünyasının önemli bir bölümünü oluşturmakta ve bir milya-
rın üzerinde kullanıcısı bulunmaktadır. Dijital oyun sektörünün küresel ekonomideki 
gelişme eğilimlerine bakıldığında, tüm dünyada 2008 yılında 35,3 milyar avro pazar 
büyüklüğüne sahip olan dijital oyun sektörü 2014 yılına gelindiğinde 47,7 milyar av-
roluk bir büyüklüğe ulaşmıştır (Dijital Oyun Sektörü Raporu, 2016: 6). Bu oran, 2020 
yılında COVID-19 salgınının da etkisi ile % 9,3 artışla, 159 milyar dolara ulaşmış, dijital 
oyun pazarının 2026 yılına kadar 295 milyar doları aşacağı tahmin edilmektedir. 2020 
Dijital Oyunlar Raporuna göre, dijital oyun endüstrisi, COVID-19 salgını sonucu 2020 
yılında 77,2 milyar dolarlık gelir elde ederek dijital oyun pazarında büyük bir yere sa-
hip olmuştur. (Dijital Oyunlar Raporu, 2021: 5-7)

Türkiye’deki duruma gelince, ülkemizdeki oyuncu sayısı ise 21,8 milyondur ve bu 
oyuncu sayısı ile Türkiye önemli bir iç pazar potansiyeline sahiptir. Türkiye’deki genç 
nüfusun büyüklüğü çevrim içi konsol oyunları, mobil/tablet oyunlar ve sosyal oyunlara 
olan talebi her geçen gün artırmaktadır. Dijital oyun pazarının büyüklüğü Türkiye’de 
2012 yılında 300 milyon doları aşmıştır (Bilgi Toplumu Stratejisi, 2014: 41). 2016 yılın-
da ise bu sayının 685 milyon dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. Geliştirilen oyunların 
büyük bir çoğunluğu ise ihraç edilmektedir. İhracatta lojistik ve dağıtım maliyetleri-
nin olmaması, yatırımdan geri dönüş oranlarının yüksek olması ve pazarın her geçen 
gün büyümesi gibi etmenlerle sektöre olan ilgi de ülkemizde artmaktadır. Raporda yer 
verilen bilgilere göre, 2020 yılında ülkemizdeki yetişkinlerin % 79’unun mobil oyun 
oynadığı, bunun % 81,7’sinin kadın, % 76,5’inin erkek olduğu, pandemiden dolayı ev-
lerine kapanan insanların mobil oyunlara büyük ilgi gösterdiği, insanların bir günde 
ortalama 4 saatten fazla oyun oynamaya vakit ayırdığı belirtilmiştir. 2020 yılında oyun 
alışverişi yapan 30 yaş üstü oyuncu sayısı geçen yıla göre % 15 artış yaşamıştır. Genel 
olarak baktığımızda oyun alışverişi yapan 30 yaş üstü oyuncular % 47’sini oluşturur-
ken, 30 yaş altı oyuncular da % 53’ünü oluşturmaktadırlar. Oyuncuların yaş profilleri 
incelendiğinde beklenildiği üzere 16-24 ve 25-34 yaş aralığı toplam oyuncu kitlesinin 
büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Diğer taraftan dikkat çeken başka bir husus ise 
2020 yılı öngörüsünde yüzdesel olarak en büyük artışın 55 yaş üzeri profilde olduğu 
görülmektedir. Bu da bir anlamda oyun sektörü pazarında yeni bir odak alanın oluşma-
ya başladığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Gelir düzeyi ile oyuncu profili ara-
sındaki ilişki incelendiğinde ise geneli itibariyle tüm yaş gruplarında oyuncu profilinin 
önemli bir kesiminin orta gelir düzeyine sahip insanlar olduğu görülmektedir. Oyun 
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oynamanın özellikle mobil olmayan platformlar için belirli bir düzeyde maliyet getir-
diği düşünüldüğünde ise bu oranın beklenilebileceği söylenebilir. Ancak dikkate değer 
bir diğer nokta ise 16-24 yaş aralığı ve 55+ yaş grupları için düşük gelir grubunda yer 
alan oyuncu profilinin daha yüksek bir yüzdeye sahip olduğu görülmektedir. Bu duru-
mun oyun oynamaya ayıracak daha fazla boş zamanın olması ile ilişkilendirilebileceği 
gibi gelir düzeyinin artması ile farklı ilgi alanlarına ayıracak daha fazla kaynak sahibi 
olma durumu ile de açıklanabilir. Ancak genel hatları ile özetlemek gerekirse dijital 
oyunlar çoğunlukla orta gelir grubuna hitap eden bir boş zaman aktivitesidir. (Diji-
tal Oyun Sektörü Raporu, 2016: 21-22) 2020 yılında Türkiye’de en çok oynanan oyun 
türlerinde, Aksiyon-Macera, Puzzle, Yarış, Spor, Strateji, Simülasyon, Kart oyunları, ve 
Role-play gibi oyun türleri bu yıl en çok tercih edilen oyun türleri olmuştur. (Dijital 
Oyunlar Raporu, 2021: 22-25)

Dünyada e-spor endüstrisi, izleyici sayısı ve gelir açısından son yıllarda büyük bir 
büyüme kaydeden ve özellikle çocuk ve gençlerin ilgi odağı haline gelen sektörlerden 
biridir.  Argan ve arkadaşlarına göre e-spor, dünyanın bir ucundaki insanın dünyanın 
diğer ucundaki insanla internet aracılığıyla buluşup oyun oynayabileceği ya da büyük 
elektronik spor organizasyonları aracılığıyla dünyanın farklı yerlerinden gelen insan-
ların buluşup oyun oynayabilecekleri hem fiziksel hem de zihinsel çaba gerektiren bir 
spordur (Argan ve ark, 2006: 1-11). 2016 yılından itibaren çıkış yapmaya başlayan 
e-spor endüstrisi, 2020 yılında ara sıra izleyici sayısı 272 milyon iken meraklı sayısı ise 
223 milyon kişidir. Böylelikle toplam 495 milyon e-spor takipçisine ulaşılmıştır. 2023 
yılında e-spor endüstrisinin büyüme oranının % 10,4 artarak, toplam takipçi sayısının 
646 milyon olacağı tahmin edilmektedir. E-sporda küresel olarak en hızlı yükselişe ge-
çen ülkeler ABD, Japonya, Çin, ve Güney Kore olmuştur. Dünyada 2,7 milyar takipçiye 
sahip olan e-spor’u ülkemizde 4 milyondan fazla kişinin takip ettiği biliniliyor. TESFED 
Başkanı Alper Afşin Özdemir’in açıklamalarına göre 2020 yılında e-spor oyuncu sayısı 
artmış ve lisanslı sporcu sayısı 1.848’e ulaşmıştır. Bunların 159’u lisanslı kadın e-spor-
cusu olup, 1689’u da lisanslı erkek e-sporcusudur. Ayrıca kulüp sayısı 100’e çıkarken, 
e-spor salon sayısı da 8’e yükselmiştir. E-sporun Türkiye’de futboldan sonra en çok 
seyirci çeken ikinci spor etkinliğinin olduğu söylenmektedir. Riot Games Türkiye Ülke 
müdürü olan Erdinç İyikul, dünya çapında popüler olan League of Legends oyununun 
Türkiye büyük finalini her sene yaklaşık 12 binden fazla e-sporcu izleyicisinin izlediği-
ni belirtmiştir (Dijital Oyunlar Raporu, 2021: 27-29).

Türkiye, 2016 yılında 194 ülkenin katıldığı elektronik spor turnuvasında taktik 
savaş oyunu olan counter strike go (Global Offensive)  oyununda dünya şampiyonu 
olmuştur (NTV, 2016). 2019 yılında dünyanın ilk uluslararası 5G mobil e-spor turnuva-



Dijital Oyunlarda İslam Karşıtlığı

918

sı PUBG Mobile finalini ise Türk takım “Futbolist” kazanmıştır (Hürriyet, 2019). 2020 
ve 2021 Brawl Stars dünya birincisi Türk (Hyra) olmuştur. Hala online oyun festivalleri 
düzenlenmektedir. 

Uluslararası çalışmalara göre, oyun bağımlılığı yaygınlığı 0-6/15 yaş arasında de-
ğişmektedir. Özellikle Çin, Kore ve Tayvan’da problemli çevrim içi oyun oynama davra-
nışlarının ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldiği bildirilmiştir. Amerikan Tıp Bir-
liği’ne göre ise Amerikalı gençlerin %90’ı dijital oyun oynamakta ve %15’inin oyun 
bağımlısı olduğu tahmin edilmektedir (Yalçın Irmak ve Erdoğan, 2016:130). Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun (TUİK) yayınladığı 2013 yılı, 06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bili-
şim Teknolojileri Kullanımı ve Medya Araştırması sonuçlarına göre; ülkemizde 06-15 
yaş grubu çocukların bilgisayar kullanmaya başlama yaş ortalaması 8, internet kullan-
maya başlama yaş ortalaması 9 ve cep telefonu kullanmaya başlama yaş ortalaması 
10 olarak tespit edilmiştir. TÜİK’in 2013 verilerine göre 6-15 yaş grubundaki internet 
kullanan çocukların %38,2’si interneti 2 saate kadar, %47,4’ü 3-10 saat arasında, % 
11,8’i 11- 24 saat arasında, %2,6’sı ise yirmi dört saatin üzerinde kullanıyor (Türkiye 
İstatistik Kurumu, 2013). İnternet kullanım oranı 2020 yılında 16-74 yaş grubundaki 
bireylerde %79,0 olmuştur. İnternet kullanım oranı cinsiyete göre incelendiğinde; bu 
oranın erkeklerde %84,7, kadınlarda %73,3 olduğu görülmektedir (Türkiye İstatistik 
Kurumu, 2020).

4. Dijital Oyunlarda İslam Karşıtlığı

Dijital oyun dünyası, internetten sonra en hızlı büyüyen sektör haline gelmiştir. 
Dolayısıyla küresel pazarda geniş bir kitleye hitap eden ve milyarlarca kullanıcıya sa-
hip olan dijital oyunlar da İslam karşıtı söylemin yapıldığı ortamlar haline gelmektedir. 
Nitekim oyunlarda kullanılan her türlü imge, şekil, renk veya tasarlanan karakterleri-
nin görünüşü, kıyafetleri gibi bütün faktörler belirli amaçlara hizmet etmekte; oyun-
cuların algısı ve psikolojisi üzerinde hedeflenen etkilerin uyandırılmasına çalışılmak-
tadır. Oyun kullanıcılarının çoğunluklu olarak çocuk ve gençlerden oluşması, İslam 
düşmanlığının yapılması için bir araç ve fırsat olarak görülmektedir. Oyun severlerin 
İslamofobi içerikli dijital oyunlara yönelik düşüncelerinin araştırıldığı bir çalışmada 
gayrimüslim oyun severler, Müslümanları şiddet yanlısı ve terörist olarak gördüklerini 
belirtmişlerdir. Hatta gayrimüslim oyun severler, bu oyunları Müslümanların gerçek (!) 
yüzlerini görebilmeleri için çocuklarına daha küçük yaşta oynatmayı düşünmektedir-
ler. Oyuncular İslamofobik içerikleri çözünürlük, grafik tasarım, müzik açısından oyun 
yazılımını daha canlı ve net görmek istemektedirler. Oyun tasarımı ile alakalı yapımcı 
işletmeye şu şekilde fikir verenler de vardır: “Çok çok iyi, ama oyunun yeni versiyonu 
daha kanlı olmalı. Biraz çarşaf giymiş Müslüman kadın ve Müslüman çocukları ekle-
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yin.” Buna karşılık Müslüman oyun severler, İslamofobik içeriklere yönelik cevapların-
da İslam adına gerçekleştirilen terör faaliyetlerinin asla İslamiyet’i ve Müslümanları 
temsil etmediğini ifade etmişlerdir.  Maalesef bu dijital oyunlarda Deaş gibi terör ör-
gütlerinin eylem görüntülerini kullanılmaktadır. Bunun karşılığında ise ABD ve Avrupa 
ülkelerinde Müslüman ve camilere saldırı, protesto ve eylemler meydana gelmektedir 
(Cıngı, 2018: 62-65). 

Dijital oyunlar ile gerçek hayat arasındaki karşılıklı etkileşimden faydalanılarak 
oyunlarda İslam ve Müslüman karşıtlığı yapılmaktadır.  Oyunlarda İslam dini şiddet 
ile empoze edilmekte sembolleri üzerinden şiddet uygulanmaktadır. Yeni Zelanda’da 
Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör eylemi, oyunların toplumsal hayatı nasıl 
etkilediğinin somut bir örneğini oluşturmaktadır. Yeni Zelanda’nın Christchurch ken-
tindeki Al Noor ve Linwood camilerine 15 Mart 2019 günü cuma namazı esnasında 
Müslümanlara yönelik gerçekleşen terör saldırısı gerçeklik ile oyun arasındaki etkile-
şimin tipik örneğini oluşturmuştur. Terörist, taşıdığı kamera ile sosyal hesabından 50 
kişinin katliamını canlı olarak yayınlamıştır.  Aynı savaş oyunun benzer kurgusu ve açı-
sıyla hedef aldığı Müslümanları şehit etmiştir. Kendini 28 yaşında beyaz erkek olarak ta-
nıtan saldırgan kurguladığı oyunun başrolünü kendi oynamış ve oyununun kahramanı 
olmuştur. Aynı dijital oyunlarda olduğu gibi İslam dininin sembollerine (Cuma namazı 
vakti, cami, Müslümanlara) karşı saldırı yapılmıştır. Terörist Batı topraklarının Batılıla-
ra ait olduğunu, Müslümanların bu toprakları işgal edemeyeceğini ifade etmiştir.  Tran 
ve Strutton (2013; 456)’a göre bireylerin dijital oyun oynama nedenleri “diğer oyun-
cularla iletişim kurmak, serbest zaman değerlendirmek/zaman öldürmek veya eğlen-
ce ve bilgi ihtiyaçlarını gidererek mutlu olmaktır.” Ama maalesef dijital oyun sektörü, 
bireyleri mutlu etme amacı taşımamakta, bireylerin kendi ideolojisini destekleyecek 
altyapıları oluşturmaktadır. Oyunlarda kullanıcılara açıkça belli etmeden hazırlanan 
içerik, bireyin bilinçaltı dünyasına seslenerek kişinin kavramsal dünyasına saldırabilir.  
Subliminal algı ile (SP), bazı teorisyenlere göre algının bilinçli olmadan gerçekleştiği ve 
sonraki davranış ve düşünce üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirtilmektedir 
(Ramsoy, Overgaard, 2004:1). Yani oyunda bir karakteri yönlendiren kullanıcının zihin 
dünyasında var olan ve kendi için önem atfeden her görsel, oyun içerisinde başka bir 
görsele benzetilerek yok edilmekte ve bunu kullanıcı farkında olmadan yapmaktadır. 
Bu alanda kullanılan 25. Kare tekniği, bir insanı en iyi şekilde yönlendirmenin en etkili 
yollarından birisi olup kişinin bilinçaltına mesajlar yollayarak kişiyi yönlendirmektir. 
Bilinçaltı mesajları ya da toplum içerisinde bilinen ismiyle subliminal mesaj, anlatıl-
mak ve yönlendirilmek istenilen olayın başka bir objenin içerisine bir işaret ya da yazılı 
olarak gizlenmesidir. Sinemada 24, televizyonda da 25 kare art arda gelerek 1 saniyeyi 
oluşturmaktadır (Küçükbezirci, 2013;1885). Dijital oyunlar da insanların bilinçaltında 
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İslam dini hakkında şiddet ve ayrımcılığı ön planda tutabilmektedir. Bu oyunlardan 
bazıları ve içerikleri şöyledir (Gençlik ve spor Bakanlığı, 2016):

Ayo Dance: Karakterlerin dans etmesini konu edinen bu oyunda dans eden karak-
terin ayaklarının altında Kur’an-ı Kerim bulunmaktadır.

Bomb Gazze: Mobil oyun olarak tasarlanan bu oyunda elinde kalaşnikof bulunan 
Gazzeli teröristler bulunmaktadır ve uçak hızla geçerken o teröristler bombalanmaya 
çalışılmaktadır. Oyunda Gazze halkının terörist olduğu mesajı verilmektedir ve İsrail 
bombardımanları meşrulaştırılmaktadır.

Call Of Duty 2: 2. Dünya Savaşı sırasında hücum eden birliklerle hareket eden uçak-
lar bir caminin minaresini doğrudan hedef alarak yıkmaktadır.

Call Of Duty Black Ops 2: Müslümanların birer terörist olarak lanse edildiği bu 
oyunda Müslümanlar dünyayı tehdit eden çeşitli savaş teknolojilerini kullanmaktadır. 
Duvarlarda ve birçok yerde “Allah” lafzı ve “Muhammed” lafzı yer almaktadır.

Call Of Duty Modern Warfare 2: Oyundaki bir bölümde karakterin girdiği evin ban-
yosunda klozetin üzerindeki resmin çerçevesi “Allah güzeldir ve güzel olanı sever” me-
alindeki bir hadis-i şerif ile bezelidir.

Clive Barkers Undying: Oyunda şeytan ile yapılan mücadelede şeytanın ayaklarını 
bastığı platformun yüzeyinde hadis-i şerif yazılıdır.

Command Conguer Generals: Oyun, Command Conquer serisine ait bir strateji oyu-
nudur.Oyunda; Amerika, Çin ve GLA olarak üç grup vardır. GLA, İslami terör teşkilatıdır. 
Diğer iki ülke normal ve modern teknolojilere sahip olarak resmedilirken, GLA adlı bu 
grup, canlı bomba saldırıları, suikastler, sabotajlar yapan, kimyevi silahlar kullanan in-
tihar bombacıları olarak resmedilmektedir.

Counter Strike: Oyunda savaşın yapıldığı haritalardan bazıları Müslüman mahalle-
si olarak tasarlanmıştır ve duvarlarda Arapça metinler bulunmaktadır. 

Devil May Cry 3: Oyunda, Müslümanlar için kutsal kabul edilen Kâbe’nin kapısı ve 
örtüsü üzerindeki görseller, oyun içerisinde kötü karakterlere ait kapının görselleri ile 
bire bir benzerlik göstermektedir. 

Faith Fighter: Oyunda Allah, çeşitli inançtaki tanrılar, Hz. İsa, Buda ve Hz. Muham-
med birbirleriyle karşılıklı olarak dövüştürülmektedir. Gelen tepkiler nedeniyle önce-
den açık olan Hz. Muhammed’in yüzü sansürlenmiştir fakat başında sarık belinde kılıç 
ayağında çarık olarak tasarımlanmış karakter, karşısındakini yendiğinde medya da sık-
ça duyulduğu şekilde “Allah-u Ekber” diye bağırmaktadır.

Guitar Hero 3: Oyundaki bazı sahnelerde gitar çalan karakterlerin ayakların altın-
da Allah lafzı vardır.
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Hitman: Oyunlarda sürekli olarak İslam’ı aşağılayan görseller bulunduruluyor. 
Mesela bu görselin hikayesini kısaca anlatacak olursak: Ana karakter, ilk önce Ezan 
okunurken bir Arap öldürüp silahını alıyor ve sonra namaz kılınan yerin tepesinden 
tüfekle etrafa ateş açabiliyor.

Little Big Planet 3: Oyunun oynanışında İslamofobik bir içerik olmamakla birlikte 
oyun müziğinin ilk başta Ankebût Sûresi 57. ayette yer alan ve meâlen “Her canlı ölümü 
tadacaktır” manasına gelen “küllü nefsin zaikatül mevt” sözleri ile başlaması, ardından 
Rahman Sûresi 26. ayette yer alan ve meâlen “Her canlı yok olacaktır” manasına gelen 
“küllü men aleyha fân” sözleri ile devam etmesi oyunun İslamofobik olarak değerlen-
dirilmesine neden olmuştur. Zira ayetlerin altta gitar nameleri eşliğinde, Kur’an-ı Ke-
rim’in kıraatına (okunuşuna) aykırı bir şekilde melodik olarak, şarkı formunda veril-
mesi neticesinde Müslümanların kutsal kitabıyla alay edildiği düşünülmektedir.

Minarett Attack: 2009 yılında İsviçre’de minarelerin inşasının yasaklanmasını içe-
ren referandumdan5 önce hem Android hem de iOS’ta yayımlanan oyundur. Oyunda 
sakin yerleşim yerleriyle, kiliseleriyle ve zirvesinde İsviçre bayrağı dalgalanan dağla-
rıyla beliren İsviçre, bir anda yerden çıkıp mantar gibi çoğalmaya başlayan minarelerle 
ve ezan okuyan müezzinlerle dolmaktadır. Oyunda bu minareler hedef alınarak vurul-
maktadır.

Muslim Massacre: Oyun ilk olarak Müslümanların ne gibi terörist faaliyetler ger-
çekleştirdiğini anlatan gazete haberleriyle başlamakta, ardından oyuna geçilmektedir. 
Oyundaki kahraman (!) kendine yaklaşarak saldıran entarili, çarşaflı binlerce kişiyi öl-
dürmektedir. Oyunun ilerleyen seviyelerinde entarili kişilerin saldırıları intihar bom-
bacılığına ve roketlerle saldırıya dönüşmektedir. Oyunun sonunda ise sırasıyla Hz. Mu-
hammed ve Allah ile savaşılmakta, onların öldürülmesi istenilmektedir.

Pubg: Çinli Oyun Şirketi Hindistan’daki Müslüman kamuoyunun tepkisiyle karşıla-
şıp özür dilemek zorunda kaldığı bir hata yapmıştır. Yıl dönümüne özel kutlama tema-
sında Kâbe’ye benzer bir oyun içi öğe olmuştur. Oyunun doğası gereği Kâbe görüntüsü 
olan mekan içerisinde de çatışma olabilmektedir. Yüzlerce gönderinin ardından PUBG 
kısa süre içinde bir özür Tweet’i atarak oyundaki bu ögeyi kaldırmıştır. Ayrıca 2020 yı-
lında Müslüman ülke oyuncuları PUBG Mobile yeni orman macerası modunda puta ta-
pınma şeklinde gerçekleştirilen oyun davranışı nedeniyle tepki göstermesiyle bu mod 
kaldırılmıştır. 

Resident Evil 4 ve 5 isimli oyunlarda, Frame Rate (saniyede akan görüntü karesi) 
ve Frame Per Second (saniyedeki kare sayısı) tespiti ile çeşitli bölümlerin deşifreleri 
yapılmıştır. Görüntülerin yavaşlatılıp kare kare incelenmesinden sonra kütüphanede 
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yerde görülen ve oyuncunun elinde duran bir tüfek ile hedef alınan Kur’an-ı Kerim’e ve 
İslam peygamberi Hz. Muhammed’ in kabrine ait kapının girişine illüminati sembolü 
yerleştirildiği ve bu kapının oyunda yer alan kötü karakterlere ait bir mekan olarak 
gösterildiği ortaya çıkmıştır. 

Serious Sam: Oyunda yaratıklar Hz. Ali’nin kabrinden türemektedir. Bu sebeple 
ağır silahlarla Hz. Ali’nin kabrine saldırı içeriyor.

Tekken Tag Tournament 2: Oyun, değişmeli modda (Tag) oynanan bir dövüş oyu-
nudur. Oyunun Suudi Arabistan’daki sahnesinde dövüşçülerin yer aldığı sahne zemi-
ninde ‘Allah (C.C)’ yazıları yazmaktadır. Müslümanlardan gelen yoğun tepkilerden son-
ra yapımcı firma 1.03 güncellemesiyle bu detayı kaldırdığını duyursa da oyunun son 
paketinde (DLC) hala gözükmektedir.”

Moorhuhn Winter: Bu oyunda havada uçan tavuklar vurulduğu yani yok edildiği 
zaman artı puan alınıyor, arka planda bulunan kilise vurulduğu zaman eksi puan alı-
nırken, yine arka planda bulunan cami vurulduğunda artı puan alınmaktadır. (http://
www.download-games-for-free.com/downloadgames/platform-mario-games/moor-
huhn-winter/tr).

5- Dijital Savaş Oyunları

Dijital oyunların sayı ve kullanıcılarının giderek çoğalması bu konuya ilginin art-
masına sebep olmuştur. Bu çalışmalarda genellikle dijital oyunların bireylere olan etki-
si, şiddet eğilimi yaratıp yaratmadığı gibi konular üzerinde durulmuştur. “Şiddet içeren 
dijital oyunlarda sürekli olarak şiddetin bir sorun çözme aracı olduğu mesajı işlenmek-
te, amaca ulaşmak, yenmek, daha fazla kişiye hükmetmek için her yolun kullanılması 
gerektiği mesajı verilmektedir” (Şenol, 2006: 128). 

Dijital oyunların, çocukların ve gençlerin uygun olmayan içerikten korunmaları 
maksadıyla içerik yönünden değerlendirilmesi ve yaş gruplarına göre sınıflandırılması 
konusu, dijital oyunların derecelendirilmesine sebep olmuştur. Bu kriterler;  Müsteh-
cenlik/Cinsellik/Çıplaklık • Korku/Dehşet öğeleri • Küfür • Ayrımcılık • Kumar • Ba-
ğımlılık yapıcı maddeler • Şiddet olmak üzere, 7 ana başlık içerisinde incelenmektedir. 
Ancak son yıllarda bu 7 maddeye oyun içi satın alma maddesi de eklenerek bu sayı 
8’e çıkarılmıştır (Dijital Oyunlar Raporu, 2020: 32). Dijital savaş oyunlarında, öldür-
me çoğu zaman zorunludur ve düşmanı yenmek, bir sonraki seviyeye geçmek ve sava-
şı kazanmak önemlidir. Dijital savaş oyunlarında gerçek savaşın aksine yaralanma ve 
ölüm riski olmadığından tekrar tekrar ölebilir veya öldürebilir. Bununla birlikte şiddet 
içeren dijital savaş oyunları, ses ve görüntü içerikleriyle İslam düşmanlığını tetikle-
mek için de kullanılmaktadır. Özellikle Avrupa ülkelerinde giderek artan İslam karşıt-
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lığı dijital oyunlar yoluyla da devam ettiği görülmektedir. Özellikle şiddet içeren dijital 
savaş oyunları, ses ve görüntü içerikleriyle İslam düşmanlığını tetiklemek için de kul-
lanılmaktadır. Dijital savaş oyunlarına baktığımız zaman, söylem olarak oyunlardaki 
düşmanların Müslüman olduğu belirtilmemişse de “Müslüman Dünyası” olan bilinen 
Orta Doğu bölgelerindeki hayali Müslüman karakterler, genelde oyun içine yerleşti-
rilmektedir. TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) 
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Eraslan, dijital oyunları çok uzun süre oynayan ve 
bu duruma bir bağımlılık geliştiren bireylerin oyunlarda oluşturdukları karakterlerle 
kendilerini çok fazla özdeşleştirdiklerini belirtmektedir. Özellikle çocuklar oyundaki 
avatarlarının gücüne ve haklarına sahip olduklarına inanarak kendi fiziksel sınırlarını 
zorlamaktadırlar. Bu durum oyuncuların gerçeklik algılarını yitirerek kendilerine ve 
çevrelerine psikolojik ve fiziksel olarak zarar vermelerine neden olmaktadır. Oyunda 
yaptıkları şiddet içerikli davranışlardan sonra ödüllendirilen ve bundan haz alan birey-
ler gerçek dünyada aynı davranışları sergileyerek benzer hazları yaşayacaklarına inan-
maya başlamışlardır. Dijital savaş oyunu oynayan bireylerin uzun süre şiddet içeren 
olaylara maruz kalmakta ve oyunu tamamen karşı tarafa zarar verme-öldürme odaklı 
oynadıkları için gerçek hayatta karşılaştıkları şiddet olaylarına karşı duyarsızlaşmak-
tadırlar. Savaş oyunlarında gördükleri ekstrem ve kanlı ortamlar, bireyler için şiddeti 
sıradanlaştırmakta ve bireyleri bilinçaltında şiddeti görmezden gelemeye itmektedir. 
Bunun yanı sıra dijital savaş oyunları çocuklar ve gençleri şiddete özendirerek, onları 
bu konuda cesaretlendirmektedir. Düşmanca duyguları artıran, şiddeti kabul edilebi-
lir hatta ödüllendirilebilir kılan ve son olarak bireylerin gerçeklik algılarını neredeyse 
tamamen değiştiren dijital savaş oyunların sonucu olarak oyun tarzında işlenen çok 
sayıda suç bulunmaktadır (Yeşilay, 2020). Genel olarak dijital savaş oyunları ile ilgili 
yapılan içerik analizleri, oyunların % 89’unun şiddet içerdiğini göstermektedir (Ay-
doğdu Karaaslan, 2015: 807). 

Örneğin, Conflict: Desert Storm 2 oyununda Müslüman olan Iraklı Cumhuriyetçi 
muhafızlar, Kuveyt, Amerikan ve İngiliz kuvvetlerine karşı savaşmaktadırlar. ABD ve 
İngiliz kuvvetleri, Kuveyt nüfusunu kurtarmak için ülkeye girmektedir. Bu dijital sa-
vaş oyununda, ABD askerleri bir Müslüman ülke olan müttefikleri Kuveyt’i korumak 
ve diğer Müslüman ülke olan Iraklı düşmanlardan kurtarmak için işgal ediyor. Böylece 
Iraklı Müslüman düşmanlar fiilen öldürülüyor. Bu dijital savaş oyunlarında Müslüman-
lar, şiddet yanlısı, acımasız, saldırgan ve pişmanlık duymadan insanlara acı çektiren 
kalpsiz vahşiler olarak tasvir edilmektedir. Kurgusal olarak Müslüman düşmanlarla 
savaşılan bu dijital oyunlarda, çoğunluklu beyaz olan askerler, cinayet fantezilerini 
Müslümanlara karşı gerçekleştirmektedir. Oyunlarda genelde Müslüman kadınlar, ABD 
ordusu tarafından kurtarılmayı bekleyen kurbanlar olarak temsil edilmektedir. İslam’ı 
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terörizmle, Müslümanları teröristle birleştiren oyun endüstrisi, bu yolla Müslümanla-
rı düşman olarak göstermektedir. Dijital savaş oyunları, İslamofobiyi yaygınlaştırma-
da güçlü bir rol olmaktadır. Bazı dijital savaş oyunlarında hikayeler içinde Müslüman 
karakterler “Arap”, “yabancı”, “şiddet gösteren”, “terörist”, Amerika karşıtı” olarak ta-
nımlanmaktadır. Küreselleşen dijital oyun endüstrisi, piyasaya sürülen popüler dijital 
savaş oyununda, beyaz erkek anglo-Amerikan olan asker oyuncular, Müslüman olan 
düşmanlarını öldürmek, Müslüman kadın ve çocukları kurtarmak ve güvenliği sağla-
mak için Müslüman toprakları işgal etmektedir. “Yardım eden” ve “kurtaran” askerler 
imajı çizilmektedir. Ayrıca, İslamofobik dijital savaş oyunları, Müslüman ülkelerdeki 
gerçek savaşları simüle etmektedir. Dolayısıyla olumsuz Müslüman algıları güçlendirip 
normalleştirmektedir. Dijital savaş oyunlarındaki Müslüman temsiller o kadar olumsuz 
olabiliyor ki, gerçek bir Müslüman ile etkileşime girmemiş oyuncular için tehlikeli bir 
durum haline gelmektedir. Çünkü dijital savaş oyunlarında Müslümanlar sanal olarak 
öldürülmektedir. Bu tür dijital savaş oyunları Müslümanlara yönelik şiddeti özendirip, 
İslam ile savaş propagandası yapmaktadır (Mirrlees T. ve Ibaid T., 2021: 33-51). ABD ve 
AB ülkelerinin enformasyon ve eğlence akışında sahip olduğu hegemonya kırılabilmiş 
değildir. ABD, 11 Eylül’den sonra, İslam’ı ve Müslümanları öteki olarak konumlandır-
mıştır. Bu süreçte kitle iletişim araçlarına biçilen rol ise yeni yaklaşımın yerleşmesi ve 
zihinleri ele geçirmesi konusunda kitleleri ikna etmesi yönündedir. Pierre Bourdieu 
kitle iletişim araçlarının, nüfusun çok büyük bir bölümünün düşüncelerinin şekillen-
dirilmesinde bir tür fiili tekele sahip olduğunu belirtmektedir. Bu tekelin merkezin-
de küresel güçlerin mülkiyetinde içerik üreten kitle iletişim araçları bulunmaktadır.  
(Bourdieu, 2014: 192-203).  İslam’ın korkulması ve nefret edilmesi gereken terör dini 
vurgusunun yanında “cihat, başörtüsü, şeriat, peçe, kadın hakları, sakal” gibi kavram-
lar bağlamından kopartılıp, yeniden tanımlanarak amaca hizmet edecek şekilde araç-
sallaştırılmıştır. Bourdieu, medyayı okuyabilmek için birkaç çözümden bahsetmekte-
dir. Bunların birincisi bir yapının bir tür gölge olayıdır. Yani entelektüeller bir yapay 
gündem oluşturmaktadır ve bu yapay gündeme bakarak haber stratejileri üretmekte-
dirler. İkincisi medyanın bir görünmez sansür oluşturmasıdır. Simgesel şiddet yoluyla 
katılımcıların düşünceleri biçimlendirilmekte ve bu simgesel şiddet mesajı etkileyerek 
manipüle etmektedir. Üçüncüsü enformasyon döngüsel dolaşım yoluyla medya iletileri 
medya mensuplarınca alınmakta ve tekrar üretilmektedir. Dördüncüsü, gerçek sahte-
likler ve sahte-gerçeklikler tartışmasıdır. Bu durum kamuoyunu ilgilendiren ciddi bir 
olayın medyada sahte gündemler yoluyla gizlenmesidir. Beşincisi ise medyanın bayağı-
laştırma gücüdür. Medya daha çok izleyiciye seslenme adına haber iletilerini yüzeysel-
leştirmekte ve bayağılaştırmaktadır (Bourdieu, 1998: 76-77). Bu bağlamda oyunlarda 
da özellikle İslam ve Müslümanlar, Arap kıyafetleri, çöl, deve gibi unsurlarla temsil edil-
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mektedir. Kimi oyunlarda hem görüntülerle hem de işitsel öğeler kullanılarak Müslü-
manların kutsalı olan Kâbe’nin kapısı, kötülüğün sembolü olarak lanse edilirken kimi 
oyunlarda ise uçakların, camilere ve minarelere saldırıp yıktığı görülmektedir.

Sonuç ve Öneriler

11 Eylül saldırılarının ardından başlatılan ve dünya genelinde bir şiddet sarmalını 
tetikleyen teröre karşı savaşın belki de en önemli tahribatı, bilinçli bir propaganda fa-
aliyetiyle Müslüman imajının terörizmle özdeşleştirilmesi olmuştur. İslam karşıtlığının 
oluşmasında Müslümanlara karşı bütüncül ön yargılı, ötekileştirici ve ayrımcı bakış 
açısına sahip olunması,  İslam dinini tanımadan, Müslümanları bütünüyle aynı kalıba 
koyarak “şiddete meyil”, “terörizm” gibi kavramlarla kullanılması yanlış bir tutumdur. 
Bunun yanı sıra İslam dinini yanlış yorumlayarak şiddete meyleden, yaptıkları eylem-
lerin İslam diniyle uzaktan yakından ilgisi olmamasına rağmen kendilerini “Müslü-
man” olarak tanımlayan insanların varlığı da İslam dininin yanlış algılanmasına sebep 
olmaktadır. İslam karşıtlığı, medya, televizyon, sinema, internet gibi araçlarla yaygın-
laştırılarak korku üzerine yapılandırılmış bir kültür inşa edilmek istenmektedir. Bunu 
canlı tutmak için de dijital oyunlar araç olarak kullanılmaktadır. Oyunların, filmlerden 
daha çok “gerçekliğin yerini alabilen simülasyon” özelliğine sahip olmaları, bu oyunlar 
için kurgulanan hikâyeleri de önemli hâle getirmektedir. Oynanan oyunu anlamlı bir 
zemine oturtan bu hikâyeler gerçekliği manipüle eden ve bambaşka gerçeklikler inşa 
edebilen birer araç işlevi görmektedir. Şirketler müşteri kitlesinin ve özellikle gençle-
rin içindeki «şiddet» dürtüsüne hitap eden savaş oyunlarını piyasaya sürerken, savaşın 
dost ve düşman taraflarını anlatan birer hikâye de yazmaktadırlar. Savaş oyunlarını an-
lamlı kılan en önemli unsur düşmandır ve bazı oyunlarda düşman taraf Müslümanlar 
olmaktadır. İslamofobik dijital savaş oyunları, Müslüman ülkelerdeki gerçek savaşları 
simüle ederek olumsuz Müslüman algıları desteklemektedir. Oyuncular ustaca yerleş-
tirilen bilinçaltı görüntüler, konuşmalar arasına yerleştirilen sembollerle İslam karşıt-
lığı körüklenmektedir. Bunun karşılığında ise ABD ve Avrupa ülkelerinde Müslümanla-
ra ve camilere saldırı, protesto ve eylemler meydana gelmektedir. Maalesef dijital savaş 
oyunları, gerçek hayatta hem nefret suçlarına ve şiddete yönlendirmek, hem de insan-
ları duyarsız hale getirmek için kullanılmaktadır. Dijital savaş oyunu oynayan kullanıcı-
lar, olumsuz Müslüman temsillerden dolayı hiç tanımadan birbirlerinden nefret edebil-
mektedir.  Çünkü dijital savaş oyunlarında Müslümanlar sanal olarak öldürülmektedir. 
Bu tür dijital savaş oyunları Müslümanlara yönelik şiddeti özendirip, İslam ile savaş 
propagandası yapmaktadır. Türkiye’de günlük ortalama 58 dakika oyun oynanmakta-
dır. Kullanıcılar, internette günde ortalama 6 saat 43 dakika geçirmektedir. Türkiye’ de 
2021 yılında dijital oyun oynayanların sayısı 36 milyona ulaşmıştır. Çoğunluğu çocuk 
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ve genç olan ülkemizde bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Online oyunların ve 
oyun sitelerinin yaş gruplarına göre ayrılması, şiddet içermeyen, yerli ve eğitici oyunla-
rın çoğalması gerekmektedir. Bunun için de öncelikle ailelerin, çocuklarının bilgisayarı 
ya da interneti kullanma alışkanlıklarını ve özellikle oyun oynama sürelerini izleyerek 
sınırlandırmaları yararlı olacaktır. Oyun bağımlılıkları hakkında bilinçli kullanıma dair 
eğitimler ve dersler verilebilir. Doğru ve etkili yönlendirme için, ebeveynler çocuklarını 
oyunlar hakkında temelden eğitmelidir. Devlet yöneticileri yasama, yürütme ve yargı 
mekanizmalarını harekete geçirerek doğru ve etkili kullanımı sunmalıdır. Zararlı içe-
riklerin yer almadığı, kaliteli oyunlar tercih edilmelidir. Oynanacak oyunlar hakkında 
özellikle ebeveynler iyi bir araştırmacı ve teknoloji okuryazarlığı hakkında bilgi sahibi 
olmalıdır. Ayrıca, Müslümanlar, nefreti körükleyen oyun içerik ve modlarına karşı uya-
nık olmalı ve gerekli tepkileri verebilmelidir. Çünkü oyun şirketleri bu tepkileri dikkate 
alıp gerim atabilmektedirler.
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İslamofobik Nefret Söylemi Bağlamında Sosyal Medya
Osman METİN1 / Selvet ÇETİN2 / Hacer YALÇIN3

1. Giriş

Günümüzde İslam ve Müslümanlara karşı özellikle Batı toplumlarında var olan gü-
vensiz davranışların, ayrımcılık ve dışlayıcılığın tezahürü olan İslamofobi, bir dine ve o 
dinin mensuplarına yönelik korku ve endişeyi ifade etmektedir. Literatürde İslamofobi 
ile birlikte yabancı düşmanlığı (xenophobia), ırkçılık (racism) ve Yahudi düşmanlığı 
(anti-semitizm) kavramlarının sıklıkla anılması, bu konunun geniş çevreleri ilgilendi-
ren boyutunu yansıtmaktadır. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Müslüman göçmenle-
rin yoğun olarak bulundukları ülkelerde maruz kaldıkları uygulamalardan anlaşılacağı 
gibi, farklılıklarla ortak ve birlikte yaşama iradesi önemli düzeyde zedelenmektedir. 
Dini, etnik ve kültürel çeşitlilikten İslamofobi bahanesiyle uzaklaşılması ve Müslüman-
ların kategorize edilerek dışlanması, çoğulcu kimliklerin inşasına zarar verici ve öte-
kileştirici bir mahiyet arz etmektedir. İslamofobi, somut bir durum karşısında duyulan 
“korku” olmaktan ziyade, ön yargılardan beslenen psikolojik bir durumu ifade ettiği 
gibi, siyasi elitlerin bir tür rant aracı haline dönüştüğü konjonktürü de ifade etmek-
tedir. Sosyolojik olarak ele aldığımızda, İslam’a ilişkin ön yargıların beslendiği siyasi, 
sosyal ve kültürel ortamda kaygı, korku, uzaklaşma ve dışlamanın zincirleme olarak 
ırkçı nefreti de tetikleyeceği öngörülmektedir. Bu duyguların Batı’da yenilenerek üre-
tilmesinde İslam dünyasının içinde bulunduğu sorunların önemli bir payının bulundu-
ğu yadsınamaz. Dolayısıyla son derece geniş bir İslamofobik zeminin varlığından söz 
etmek mümkündür. 

Orta Doğu’daki kaotik durum ve 2011’den beri çözüm bulunamayan Suriye iç sa-
vaşından kaçan milyonlarca sığınmacının Batıya yönelmesi, İslam korkusunun aynı 
zamanda büyük bir güvenlik sorunu olarak algılanmasına yol açmıştır. Elbette bu dra-

1 Dr. Öğr. Üyesi., Afyon Kocatepe Üniversitesi, ometin@aku.edu.tr 
2 Doktora Öğrencisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi
3 Doktora Öğrencisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi
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matik çöküntüden Müslümanlar ve birlikte yaşadıkları diğer topluluklar paradoksal 
biçimde etkilenmektedir. İslam korkusu ve karşıtlığının farklı dini ve kültürel topluluk-
larda bir nefret duygusuna ve bu duyguya eşlik eden nefret söylemine dönüşmesindeki 
en önemli etkenlerden birini DEAŞ olarak şöhret kazanan terör örgütünün eylemleri 
oluşturmuştur. Müslümanların geneline karşı gelişen ön yargı ve nefret psikolojisinin 
arka planında çeşitli etkenler bulunmaktadır. Her şeyden önce sivilleri acımasızca he-
def alan şiddet eylemlerinin İslam adına savunulacak hiçbir haklı gerekçesi olmama-
sına rağmen, Müslümanları temsil eden uluslararası kuruluşların tepki göstermedeki 
yetersizliği, özellikle Batı’da yaşayan İslam toplumunu haksız bir mağduriyetin öznesi 
durumuna düşürmüştür. Öte yandan İslam dünyasındaki otoriter rejimlerin baskıcı uy-
gulamalarının yanı sıra toplumlar arasındaki iletişim eksikliği ve medya dezenformas-
yonu gibi faktörlerin Batı'da İslamofobi algısını güçlendirdiğini vurgulamak gerekir.

İslam korkusunu stratejik düşünce ve analizlerle Batı toplumlarının geleceğini 
tehdit eden bir olgu olarak kurgulayan yazarların fikirleri geniş çevreleri etkilemiş-
tir. Genel olarak “İslam korkusu” biçiminde tarif edilen bu durum, her ne kadar yapay 
bir korkunun üretilip inşa edildiği bir süreci ifade etse de, İslam korkusunun Batı’daki 
tarihsel ve kültürel geçmişi inkâr edilemez. Bununla birlikte demokrasi, insan hakları 
ve çok kültürlülük gibi değerlere yaslanarak bir arada yaşamaya dair modeller üreten 
Batı dünyasındaki İslam karşıtlığının tırmanışı, çok ciddi toplumsal yarılmalara yol aç-
maktadır (Lewis: 1993:72). Bernard Lewis’in fikirlerinden ilham alarak “Medeniyetler 
Çatışması” tezini ortaya atan Huntington, İslam’ın bir terör dini olduğunu ve terörist 
ürettiğini savunarak Batı-dışı medeniyetleri dışlamıştır (Huntington: 2006:237-268). 
Huntington’un öğrencisi olan Francis Fukuyama ise “Tarihin Sonu” tezi ile Batı’nın üs-
tünlüğünün kanıtlandığını ileri sürmüş ve liberal demokrasiyle insanoğlunun siyasi ve 
felsefi arayışının ulaşabileceği en mükemmel şekilde tamamlandığını iddia etmiştir 
(Fukuyama: 2011). Açıkçası Batılı kibrin bir tezahürü olan bu tür değerlendirmeler 
aynı zamanda İslam’ın mevcut sisteme alternatif modeller oluşturucu potansiyelini de 
küçümsemektedir. Buna bağlı olarak Batılı medya kuruluşlarının ve iktidar seçkinleri-
nin İslam ve Müslümanlar konusunda temelsiz ve kaynak dışı bilgilerin üretilmesinde 
ve İslamofobik nefret söylemi ve nefret suçlarının yaygınlaşmasında belirleyici etkisi 
bulunmaktadır.

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde hızla tırmanışa geçen İslamofobik uygulamalar 
İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığı gibi tehlikeli bir sürecin önünü açmıştır. Bu 
durumun en önemli nedenlerinden birini Avrupalı siyasi liderlerin yeni medya araçları 
üzerinden yaptığı negatif söylem ve paylaşımlar oluşturmaktadır. Siyasi sorumluluk 
duygusuyla bağdaşmayan ve toplumsal bilinçaltını etkilemeye yönelik sosyal medya-
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daki nefret söyleminin güç kazanması, toplumsal yarılmaları büyütmektedir. Yeni med-
ya araçlarının kullanıcılara sunduğu sınırsız paylaşım fırsatını dini inanç gruplarına 
yönelik nefret söylemine dönüştüren çevreler, ifade özgürlüğünü açıkça ihlal edebil-
mektedir. Üstelik Twitter gibi popüler sosyal ağ kullanıcılarının takipçi sayısı, iletilerin 
beğeni, yanıtlama ve retweet özellikleri sayesinde paylaşımlar geniş kitlelere ulaşmak-
tadır. Bu çalışmada, örneklem olarak seçilen iki Twitter hesabı üzerinden sosyal med-
yadaki İslamofobik nefret söylemi ve paylaşımlarının etki analizi yapılmıştır. Ortaya 
çıkan sonuç, gerçekten dramatik ve yaygın bir problemin varlığını göstermektedir. Ne 
yazık ki, sosyal ağlar hukuki denetim ve yaptırım mekanizmalarının işletilemediği ve 
nefret söyleminin üretilip yayıldığı bir tür “kötülük odağı” haline dönüşmektedir. Ça-
lışma, özellikle siyasi liderlerin İslam ve Müslümanlara yönelik nefret içerikli söylem 
ve paylaşımlarının toplumsal çözülmelere ve karşı nefret söylemine yol açtığına dikkat 
çekmektedir. Bu yüzden sosyal ağlardaki İslamofobik nefret dili ve söylemiyle mücade-
le bağlamında ilgili çevrelere somut önerilerde bulunulmaktadır. 

2. Batı, İslamofobi ve Sosyal Medya’da Nefret Söylemi

Siyasi popülist kültürün Batı'da göç ve göçmen olgusu üzerinden geliştiği bu dö-
nemde, Müslümanların “ötekileştirilmesi” güvenlik kaygılarıyla meşrulaştırılmak 
istenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanı Donald Trump, Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollandalı siyasi lider Geert Wilders, siyasi po-
pülizmin öne çıkan figürleri arasındadır. Her üç liderin ortak özelliklerinden biri; ya-
bancı düşmanlığını ve İslamofobik söylemlerini kitlelere sosyal medya üzerinden ilet-
me başarısıdır. Sadece Müslümanları değil, ABD’de ikamet eden Meksikalıları da hedef 
alan Trump, onları ülkeden göndereceğini ifade ederek ırkçı söylemini zenginleştirir-
ken, eleştiriler karşısında “Din hakkında değil güvenliğimiz hakkında konuşuyorum.” 
diyerek savunmaya geçmiş, nefret söylemini güvenlik histerisiyle haklı göstermeye 
çalışmıştır.4 Macron, sıklıkla “İslamcı Terörizm” tanımını yaparak sosyal medya hesabı 
üzerinden İslam ve Müslümanlar’ın Fransız değerleriyle uyuşmadığını dile getirmiş-
tir. Wilders ise aşırı sağ popülist hareketin temsilcisi olarak sosyal ağlarda İslam’ı sert 
sözlerle hedef almış ve Müslüman göçmenlerin ülkelerine dönmeleri için kampanyalar 
yürütmüştür.

Konvansiyonel medyadan farklı olarak yeni medya araçları çok daha interaktif bir 
özellik taşımakta ve her türlü ileti anında geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Sosyal ağ 
platformları ise kişilere çok daha aktif katılım ve paylaşım fırsatı sağlamaktadır. Ancak 

4 https://abcnews.go.com/Politics/donald-trump-insists-muslim-ban-safety-religion/story?id=35666498, erişim tarihi: 
24.01.2021
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bu özgürlük ortamının sınırsızlığı ve denetimsizliği ciddi bir hukuki boşluğu ve etik 
sorunları kaşımıza çıkarmaktadır. Sosyal medyadaki İslamofobik nefret söylemi tam da 
bu sorunun en çarpıcı görsellerinden birini oluşturmaktadır. İslam karşıtlarının ifade 
özgürlüğü gibi temel hukuki kavramları nefret söylemlerini meşrulaştırma aracı ola-
rak kullanmaları ve özel hayata müdahale etmeleri bu alandaki riskleri büyütmektedir. 
Siyasi aktörlerin yeni medyanın katılımcı ve özgürlükçü yapısını kendi politik çıkarları 
doğrultusunda araçsallaştırması, diğer kullanıcıları da cesaretlendirici ve nefret suçla-
rına yöneltici bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla siyasi çıkar uğruna bu tür yollara baş-
vurulması ve sosyal ağların İslam karşıtı nefret söylemi ve bilgi kirliliğiyle dolu olması 
temel bir mesele olarak görülmektedir.

3. Yöntem

Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden eleştirel söylem analizi tekniği kul-
lanılarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollandalı siyasi lider Wilders’in payla-
şımlarına yönelik değerlendirmeler yapılmış ve bu değerlendirmeler çerçevesinde 
öneriler sunulmuştur. Her iki siyasi liderin paylaştığı tweetler ön araştırma sonucunda 
belirlenmiş olup, herkese açık olan sosyal medya adreslerinden seçilmiştir. Bu tweetler 
güncelliğini korumakla birlikte herkesin erişimine açık görünmektedir. Twitter ’da yer 
alan bu paylaşımlar incelenirken Van Dijk’inda (2008: 4) belirttiği gibi yalnızca metinle 
sınırlı kalınmamış, açıklamaların siyasal ve toplumsal etkisi incelenmeye çalışılmıştır. 
14 adet olan bu örnek tweetler, mikro ve makro düzeyde ve iki aşamalı olarak analiz 
edilmiştir. Mikro yapıda sözcük seçimi, cümle yapıları, cümleler arasındaki nedensellik 
ilişkisi ve retorik çözümlemelere; makro yapıda ise tematik ve şematik yapıların ana-
lizine yer verilmiştir.

Yöntem olarak Van Dijk’ın “Eleştirel Söylem Çözümlemesi” dikkate alınarak, Avru-
pa’daki İslam’a yönelik ön yargıların ve nefret söyleminin sosyal medyadaki temsiline 
odaklanılmıştır. Twitter üzerinden İslamofobik söylemin üretildiği gerçeğinden hare-
ketle, iki siyasi liderin ideolojik söylem ve paylaşımları incelenmiştir. Nefret söylemle-
rinin Twitter’da kontrolsüz ve denetimsiz paylaşımına olanak tanıyan iletişim yapısı, 
Foucault’un söylem ve iktidar arasında kurduğu ilişkiden yararlanılarak açıklanmıştır. 
Foucault’un mikro iktidar ağ yaklaşımına uygun olarak, Twitter’ın her kullanıcısı içerik 
üretebilme ve sosyal medya hesabı üzerinden herkesle paylaşabilme gücüne sahiptir 
ve yine her kullanıcı kendi mikro iktidar alanını böylece kurgulamış olur. Çalışmanın 
üzerinde durduğu başlıca sorun, bu kişisel mikro iktidar güç ve söylem arasındaki iliş-
kiye bağlı sosyal ağlardaki kontrolsüz nefret söyleminin ve bu söylemin yol açtığı nef-
ret suçlarının nasıl önleneceğidir.
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4. Emmanuel Macron ve Geert Wilders’in Sosyal Medya paylaşımlarında İs-
lamofobi

İnternet son zamanlarda temel iletişim mekânlarından biri olmanın yanı sıra top-
lumsal bir mekân haline gelmiştir. Herhangi verili bir zamanda ve mekânda bir arada 
olmayan, ya da bir arada bulunmaları imkânsız olan kişiler sanal ortamda rahatlık-
la buluşabilmektedir. İnternet aracılığıyla zamanın mekânsal çizgisel ayrımı ortadan 
kalkmış, kişiler pek çok alanda bir araya gelmeye, farklı bağlamlarda buluşmaya başla-
mıştır (Timisi, 2005: 94-95). İnternet insanların farklı aktivitelerine imkân veren soyut 
bir mekân işlevi görür. Bu mekân kişilerin bilgi paylaşımına, bilgi aktarımına, alışveriş 
yapmasına, para kazanmasına ve daha birçok şeye katkı sunan bir yer haline gelerek, 
neredeyse toplumsal ve bireysel hayatın merkezinde yer alır. Her yaştan, her meslek 
grubundan, farklı ülke ve dillerden bir araya gelen kişilerin buluştukları dijital mekân, 
siyasi olarak da etkin bir mekâna dönüşmüştür. 

İnternet aynı zamanda siyasi liderlerin hitap ettiği kitlelere sesini duyurmanın ve 
onlarla iletişim kurmanın etkin bir aracıdır. Sosyal medya platformlarıyla siyasi lider-
lerin hitap ettiği kitleyi etkileme gücü daha çok artmaya başlamıştır. Özellikle sosyal 
medya hesaplarından biri olan Twitter siyasi aktörler tarafından etkin bir şekilde kul-
lanılmaktadır. 

Bu çalışmanın ana konusu olan “Sosyal Medyada İslamofobi”, internette yer alan 
nefret söylemlerinin yaygınlaşmasıyla önemli bir gündem konusu haline gelmiştir. Sos-
yal medya paylaşımları incelendiğinde; daha çok Batılı siyasi çevrelerde İslamofobik 
nefret söyleminin varlığı dikkat çekmiştir. Bu çalışmada, Fransa Cumhurbaşkanı Em-
manuel Macron ve Hollanda Özgürlük Partisi Lideri Geert Wilders’in Twitter paylaşım-
larında, İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık içeren nefret söylemi araş-
tırılıp incelenecektir. Özellikle bu iki liderin tercih edilmesinin nedeni; kullandıkları 
İslamofobik dilin her iki ülkede siyasi ve toplumsal alandaki Müslüman karşıtlığını ve 
ayrımcılığı meşrulaştırıcı bir etkiye yol açması ve aşırı sağ popülizmi güçlendirmesidir.

Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden eleştirel söylem analizi tekniği kulla-
nılarak her iki siyasi liderin paylaşımlarına yönelik değerlendirmeler yapılacak ve bu 
değerlendirmeler çerçevesinde öneriler sunulacaktır. İki siyasi liderin paylaştığı tweet-
ler ön araştırma sonucunda belirlenmiş olup, herkese açık olan sosyal medya adresle-
rinden seçilmiştir. Bu tweetler güncelliğini korumakla birlikte herkesin erişimine açık 
görünmektedir. Twitter ’da yer alan bu paylaşımlar incelenirken Van Dijk’inda (2006) 
belirttiği gibi yalnızca metinle sınırlı kalınmamış, açıklamaların siyasal ve toplumsal 
etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Belirli sayıda çalışmaya alınan bu örnek tweetler, mik-
ro ve makro düzeyde ve iki aşamalı olarak analiz edilmiştir. Mikro yapıda sözcük seçi-



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

933

mi, cümle yapıları, cümleler arasındaki nedensellik ilişkisi ve retorik çözümlemelere; 
makro yapıda ise tematik ve şematik yapıların analizine yer verilmiştir.

Her iki siyasi liderin Twitter hesapları incelendiğinde; 2018-2020 yıllarındaki 
paylaşımların değerlendirilmesi planlanmıştı. Fakat araştırmanın sınırlılığı bağlamın-
da, her iki liderin Twitter’da yer alan İslamofobik paylaşımlarının 2020 yılı içerisin-
de yoğunlaştığı görülmüştür. Bu durum dikkate alınarak siyasi liderlerin 2020 yılında 
paylaşılan 14 adet Twitter paylaşımları bu araştırma için örneklem olarak seçilmiştir. 
Bu çalışmanın yapıldığı sırada Emmanuel Macron’un toplamda 9,950 bin, Geert Wil-
ders’in ise 17,6 bin tweet attığı görülmüştür. İslamofobik paylaşımlar incelendiğinde; 
Wilders’in bu konuda daha fazla tweet paylaştığı tespit edilmiştir. Bu nedenle Mac-
ron’un 6 adet tweet paylaşımına yer verilirken, Wilders’in 8 adet tweet paylaşımına 
yer verilmiştir. Her iki liderin de Twitter kullanım performansı aşağıda tabloda göste-
rilmiştir.

Siyasi 
Liderler

Platforma Ka-
tılma Tarihi

Takip Edilen 
Sayısı

Takipçi 
Sayısı

Toplam 
Tweet

Twitter Adresi

Emmanuel 
Macron

Ekim 2013 721 6,7 Mn 9, 950 @EmmanuelMacron

Geert Wil-
ders

Mayıs 2009 1 859,2 B 17,6 B @geertwilderspvv

Tablo 1. Emmanuel Macron Ve Geert Wilders’in Twitter Kullanımı

Tabloda görüldüğü üzere, her iki lideri de takip eden kişi sayısı yüksektir. Em-
manuel Macron’u 6,7 milyon kişi, Geert Wilders’i ise 859,2 bin kişi takip etmektedir.  
Twitter’ın bu takip özelliği sayesinde kişiler iki liderin attığı tweetlere hemen ulaşabil-
mekte, beğeni, yorum veya retweet yaparak olumlu ve olumsuz tepkilerini ifade etme 
imkânı bulabilmektedir.

4.1. Emmanuel Macron’un Twitter Paylaşımlarının Değerlendirilmesi

Fransa Cumhurbaşkanı olan Macron’un belirli tarihlerdeki Twitter paylaşımları 
incelendiğinde, İslam ve Müslümanları terör olaylarıyla ilişkilendirdiği ve somut bul-
gulara dayanmayan ithamlarda bulunarak İslamofobik bir söylem geliştirdiği görül-
müştür. Çalışmada Macron’un 2020 yılı paylaşımlarından seçilmiş örnek tweetlerine 
yer verilmektedir. Fransa Cumhurbaşkanı’nın paylaştığı Tweet bilgilerine önce tabloda 
yer verilip, ardından mikro ve makro analizi yapılmaktadır.
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4.1.1.Tweet 1

Hesap Adresi @EmmanuelMacron
Tweet “Avrupa yas tutuyor. İçimizden biri İslamcı terörizm tarafından ağır 

darbe aldı. Kurbanları, ailelerini, paramparça hayatları düşünüyoruz. 
Fransa, desteğini vermeye hazır olarak Avusturya’nın yanında duru-
yor.”

Gönderi Tarihi 3 Kasım 2020
Hashtag Kullanımı Mevcut değil.
Retweet Sayısı 2,8B
Alıntı Tweetler 582
Beğeni Sayısı 31,3
Yanıt Sayısı 3,3 B
Tweetin Linki https://twitter.com/EmmanuelMacron/sta-

tus/1323538933125390336

Tablo 2. Tweet 1 ile İlgili Bilgiler

Mikro Yapı Analizi: Örnek tweet paylaşımında sözcükler gerçek anlamının yanı 
sıra mecazi anlamda da kullanılmıştır. Bu paylaşım, Avusturya’da yaşanan terör saldı-
rısıyla İslamcılık arasında bir bağ kurmuş ve olayın Avrupa’yı sarstığını ifade etmiştir. 
Üç cümleden oluşan bu iletide Avrupa’nın yas tutmasının nedeni olarak “İslamcı terö-
rizm” benzetmesine yer verilmiştir. Bu cümleler arasında iç içe geçmiş nedensellikten 
söz etmek mümkündür. Paylaşımda saldırının nedenselliğiyle ilgili olarak Müslüman 
çevrelerin hedef alınmasının somut bulgularına yer verilmemiştir.  

Makro Yapı Analizi: Bu iletiye 3 Kasım 2020 yılında ulaşılmıştır. İletide hashtag 
kullanımı mevcut değildir. Tweet gönderisi anlatım dilindeki sertliğin yanısıra, keskin 
ifadelerin geçtiği bir mesaj niteliğindedir. Söylemde “Avrupa, yas tutuyor” ifadesiyle, 
Avusturya’da yaşanan terör olayından tüm Avrupa’nın etkilendiği anlatılmak istense 
de, olayın sorumluluğunun Müslüman çevrelere yıkılmak istenmesi, dışlayıcı ve öteki-
leştirici bir yaklaşımdır. Gönderinin arka planında özellikle Avrupa ülkelerinde gerçek-
leşen terörist saldırıların doğrudan “İslam ve Müslümanlarla” ilişkilendirildiği ön yar-
gıdan ve bu ön yargıdan beslenen nefret duygusundan söz etmek mümkündür. Nitekim 
bu duygu nefret söylemine dönüşerek İslami çevrelere karşı ayrıştırıcı bir sosyal med-
ya dili haline gelmiştir. Avusturya’da düzenlenen saldırılara karşı ülkesinin tepkisini 
ortaya koyan Macron’un “İslamcı terör” kavramını kullanırken bir dini inancı doğrudan 
terörle ilişkilendirdiği görülmektedir. Macron olumlu kendini sunma, olumsuz ötekini 
sunma stratejisini kullanarak, kendi ülkesini ve Avrupa’yı olumlu, mağdur göstermekte 



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

935

iken “İslamcı terörizm tarafından ağır darbe aldık” sözüyle Müslüman çevreleri itibar-
sızlaşmaya ve ötekileştirmeye çalışmaktadır.

4.1.2. Tweet 2

Hesap Adresi @EmmanuelMacron
Tweet “Biz Fransızlar, Viyana’daki bir saldırının ardından Avusturyalı-

ların yaşadığı şoku ve üzüntüyü paylaşıyoruz. Fransa’dan sonra 
saldırıya uğrayan dost bir ülke. Bu bizim Avrupa’mız. Düşmanları-
mızın kiminle uğraştıklarını bilmeleri gerekiyor. Hiçbir şeye teslim 
olmayacağız.”

Gönderi Tarihi 3 Kasım 2020
Hashtag Kullanımı Mevcut değil.
Retweet Sayısı 8,6B
Alıntı Tweetler 2,096
Beğeni Sayısı 52,8B
Yanıt Sayısı 3,3 B
Tweetin Linki https://twitter.com/EmmanuelMacron/sta-

tus/1323378271736729614

Tablo 3. Tweet 2 ile İlgili Bilgiler

Mikro Yapı Analizi: Tweet 2’de sözcükler gerçek anlamı ile kullanılmıştır. “Bizim 
Avrupa’mız”, “Düşmanlarımız”, “Şok” sözcükleriyle anlatılmak istenen vurgulanmıştır. 
İleti beş cümleden oluşmaktadır. İletide Viyana ve Avusturya’da yaşanan terör saldırı-
sından duyulan öfke, nedensellik ilişkisiyle açıklanmıştır.

Makro Yapı Analizi: Bu iletiye 3 Kasım 2020 yılında ulaşılmıştır. İletide biz- onlar 
söylemi üzerinde durularak ayrıştırıcı ve suçlayıcı bir söylem sergilenmiştir. Macron 
bu iletiyle, Viyana ve Avusturya’da yaşanan terör saldırılarından duyulan öfkeyi “Avru-
pa adına” bir söylem geliştirerek açıklamıştır. Bununla birlikte somut “Düşman” tanımı 
yapmıyor olsa da, ortak bir düşmana karşı mücadele verildiğini belirtmesi, Avrupa’da-
ki İslam toplumu üzerinde baskı ve korku yaratacak niteliktedir. Macron’un “Bu bizim 
Avrupa’mız” söylemiyle terörizme karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulunması, aşırı 
sağ grupların İslamofobik eylemlerini cesaretlendirici bir etkiye sahiptir. İslam’ı terö-
rizmle ilişkilendiren bir söyleme sahip Macron’un “Bizim Avrupa” ifadesi, Avrupa’nın 
çoğulcu siyasi ve kültürel değerlerini yansıtmaktan uzak görünmektedir.  
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4.1.3. Tweet 3

Hesap Adresi @EmmanuelMacron
Tweet “Çok fazla yalan gördüm ve şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum: 

Şu anda Fransa’da yaptığımız şey, İslamla değil, İslamcı terörizmle 
savaşmaktır. Bu terörizm 300’den fazla vatandaşımızın hayatına mal 
oldu.”

Gönderi Tarihi 31 Ekim 2020
Hashtag Kullanımı Mevcut değil.
Retweet Sayısı 2,8B
Alıntı Tweetler 869
Beğeni Sayısı 15,2B
Yanıt Sayısı 4,5B
Tweetin Linki https://twitter.com/EmmanuelMacron/sta-

tus/1322599502767902721

Tablo 4. Tweet 3 ile İlgili Bilgiler

Mikro Yapı Analizi: Tweet 3’de sözcükler gerçek anlamı ile kullanılmıştır. Cümle-
nin birinde sayıya dikkat çekilmiştir. İletide yaşanan terör saldırısının birçok vatanda-
şın hayatına mal olduğu nedensellik ilişkisiyle açıklanmıştır.

Makro Yapı Analizi: Bu iletiye 31 Ekim 2020 yılında ulaşılmıştır. Macron bu ile-
tide diğer paylaşımlarında olduğu gibi “İslamcı terör” ısrarından vazgeçmeyerek bir 
dinin mensuplarını genelleştirici ve suçlayıcı paradoksal tutumunu sürdürmektedir. 
“İslam’la değil, İslamcı terörle” savaştıklarını belirterek kamuoyuna inandırıcı bir me-
saj vermeye çalışmıştır. İleti, Fransa’nın Müslümanlarla bir sorunu olmadığını vurgu-
lama ihtiyacı duymakla birlikte, yaşanan terör olaylarıyla İslam arasında nedensellik 
bağı kurmaktan vazgeçmemiştir. Bu söylem, ülkedeki Müslüman toplumu zan altın-
da bırakmakta ve toplumlar arasında belirsizliklerle dolu bir gerilime yol açmaktadır. 
Herhangi bir saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin dini kimlikleri üzerinden belli 
bir inanca karşı nefret söylemi üretilmesi, ucu açık insan hakları ihlallerine yol açma 
riskini beraberinde getirir. Kaldı ki Macron’un paylaşımlarında, farklı dini inanca men-
sup (Örneğin Katolik-Hristiyan) saldırganların gerçekleştirdiği kitlesel terör eylemle-
rine değinmemesi ve saldırganın dini kimliğiyle eylemselliği arasında nedenselliğe yer 
vermemesi dikkat çekicidir. Dolayısıyla, iletide Fransa’nın İslam ve Müslümanlarla bir 
sorunu olmadığına dair söylemin inandırıcılığı problemli görülmekte ve örtülü bir İs-
lamofobik algının varlığı dikkatlerden kaçmamaktadır.
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4.1.4. Tweet 4

Hesap Adresi @EmmanuelMacron

Tweet “Bana “Peygamberimize hakaret eden karikatürleri desteklediğimi” 
atfetmişlerdi. Ülkemde özgürce yazabilmemiz, düşünebilmemiz ve çi-
zebilmemiz gerektiğini, bunun bir hak ve bizim özgürlüğümüz oldu-
ğunu destekliyorum. Bunun şok edici olabileceğinin farkındayım ve 
buna saygı duyuyorum ama bunun hakkında konuşmalıyız.”

Gönderi Tarihi 31 Ekim 2020

Hashtag Kullanımı Mevcut değil.

Retweet Sayısı 819

Alıntı Tweetler 890

Beğeni Sayısı 5,2B

Yanıt Sayısı 4B

Tweetin Linki https://twitter.com/EmmanuelMacron/sta-
tus/1322624632533516288

Tablo 5. Tweet 4 ile İlgili Bilgiler

Mikro Yapı Analizi: Dördüncü iletide sözcüklerin gerçek anlamıyla kullanıldığı 
görülmüştür. İletide parantez içine alınan uzun cümlenin üzerinde durulmuştur. Cüm-
ledeki açıklayıcı bilgiyle nedensellik ilişkisi kurulmuştur. İletide hakaret içerikli ya-
yınların şok edici bir etkisi olsa bile düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği 
açıklanmıştır.

Makro Yapı Analizi: Bu iletiye 31 Ekim 2020 yılında ulaşılmıştır. İletinin şematik 
yapısına bakıldığında Macron’un ifade biçiminin dince kutsal sayılan değerlere hakare-
ti meşrulaştırmakta olduğu görülmektedir. İlk olarak Danimarka’da yayınlanan ve Hz. 
Muhammed’e yönelik hakaret içeren karikatürlerin düşünce özgürlüğü bağlamında sa-
vunulamayacağı insan hakları uzmanları tarafından sıklıkla dile getirilmiştir. Buna rağ-
men Macron’un Batılı bir ülkenin devlet başkanı sıfatıyla Müslümanların peygamberi-
ne yönelik hakaret içerikli yayınları “özgürlük” gerekçesiyle savunması insan hakları 
hukukuyla çelişik bir durumdur. Uluslararası hukuki standartlar, dince kutsal sayılan 
değerlere hakaret edilmesini, bu değerlerin aşağılanmasını ifade özgürlüğü kapsamın-
da değerlendirmez. Macron düşünce özgürlüğüne açıkça aykırı olsa da hakaret içerikli 
karikatürlerin yayınlanmasının Müslümanlar için şok edici fakat gerekli bir adım oldu-
ğunu söyleyerek tahrik edici bir mesajı iletmektedir.    İslamofobi çoğu kez siyasi lider-
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lerin sorumsuz ve tutarsız söylem ve davranışlarıyla taban bulur. Macron gibi Batılı üst 
düzey siyasilerin ayrımcı ve ötekileştirici beyanları, toplumdaki kalıp ön yargıların ve 
ırkçı davranışların güçlenmesine zemin hazırlamaktadır. Dini değerlerin aşağılanması-
nı ifade özgürlüğü adına savunmak, İslamofobinin güç kazanmasına neden olacağı gibi 
sosyal medya gücünün kötüye kullanımını da kolaylaştırmaktadır.     

4.1.5.Tweet 5

Hesap Adresi @EmmanuelMacron

Tweet “İyi iyi, Bu, İslamcı terörizmin şehrinizi, sakinlerini üçüncü kez vur-
masıdır. Seninle tüm ülkede hissettiğin şoku biliyorum ve buna ina-
nıyorum, tüm dünya. Hiçbir terör ruhuna teslim olmayalım.”

Gönderi Tarihi 29 Ekim 2020

Hashtag Kullanımı Mevcut değil.

Retweet Sayısı 2,8B

Alıntı Tweet 661

Beğeni Sayısı 19,5B

Yanıt Sayısı 3,1B

Tweetin Linki https://twitter.com/EmmanuelMacron/sta-
tus/1321852833734578179

Tablo 6. Tweet 5 ile İlgili Bilgiler

Mikro Yapı Analizi: Beşinci iletide sözcükler kelime anlamı ile kullanılmıştır. İs-
lamcı terörizm vurgusu iletinin başlıca konusu olarak ele alınmıştır. İletide belli bir 
dini inanç ve terör eylemi arasında nedensellik ilişkisi vardır.

Makro Yapı Analizi: Bu iletiye 31 Ekim 2020 yılında ulaşılmıştır. Macron, bu iletiy-
le Fransa’nın Nice kentinde yaşanan ve sayısı birden fazla olay nedeniyle üzüntü ve şok 
yaşadıklarını ifade etmiştir. İleti, terörle İslam’ı etiketleyen ve bu yüzden Müslümanları 
itham edici ve ötekileştirici bir dile sahiptir. Hiçbir terör ruhuna teslim olmamak ge-
rektiğini söyleyen Macron’un diğer taraftan ısrarla bir dini inançla terör arasında kur-
duğu nedensellik ilişkisi toplumlar arasındaki güven bunalımını derinleştirmektedir. 
İslam’ın terörle etiketlendiği bu mesaj, İslam ve Müslümanlara yönelik ön yargıları ve 
ayrımcı tutumları cesaretlendirici niteliktedir.
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4.1.6. Tweet 6

Hesap Adresi @EmmanuelMacron
Tweet “Fransa’da, Cumhuriyetin değerleriyle tam uyumlu bir İslam’ı sa-

vunan bir imam ve aydın kuşağı yetiştirme ve tanıtma hırsı bir ge-
rekliliktir.”

Gönderi Tarihi 2 Ekim 2020
Hashtag Kullanımı Mevcut değil.
Retweet Sayısı 541
Alıntı Tweet 424
Beğeni Sayısı 2,1B
Yanıt Sayısı 1,5B
Tweetin Linki https://twitter.com/EmmanuelMacron/sta-

tus/1312002702185041924

Tablo 7. Tweet 6 ile İlgili Bilgiler

Mikro Yapı Analizi: Tweet 6’da sözcükler gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Gön-
deride cumhuriyetin değerlerine sahip bir İslam tanımı yapılarak bu tanıma uyan din 
görevlisi ve inanç grubu nedensellik ilişkisiyle açıklanmıştır. Cümle anlam itibariyle 
olumlu intiba oluştururken, kapalı anlamda Müslümanları aşağılayıcı bir söyleme sa-
hiptir.

Makro Yapı Analizi: Bu iletiye 2 Ekim 2020 yılında ulaşılmıştır. Gönderiyle Mac-
ron, İslam dini için bir rol tarifi yapmakta ve “Fransa’nın cumhuriyet değerleriyle 
uyumlu” bir İslam’dan söz etmektedir. Aslında bu söylem, dini alana doğrudan müda-
hale anlamı taşıdığı gibi o dinin mensuplarını da küçültücü bir yaklaşımı ifade eder. 
İdeolojik temelli bu damgalama, bir adım öteye taşınarak Fransız değerleriyle uyumlu 
bir İslami tarz oluşturma cüretkârlığına dönüşmüştür. Macron’un sınırlarını kendisinin 
belirlediği “Fransız İslam’ı cumhuriyet değerlerine bağlı imamlar ve onların desteğiyle 
genç kuşaklar yetiştirme projesinden çok İslamofobiyi yayma ve aşırı sağı güçlendirme 
faaliyeti olarak görülebilir.

4.2. Geert Wilders’in Twitter Paylaşımlarının Değerlendirilmesi

Aşırı Sağcı Hollanda Özgürlük Partisi Lideri Geert Wilders’in Twitter paylaşım-
larına genel olarak bakıldığında; Macron’dan daha önce Twitter’a katıldığı ve daha 
fazla tweet attığı tespit edilmiştir. Geert Wilders’in da İslamofobik paylaşımlarının 
2020 yılı içerisinde yoğunlaştığı görülmüştür. Wilders’in İslam ve Müslüman karşı-
tı nefret söylemine daha çok rastlanmıştır. Bu nedenle çalışmada; Geert Wilders’in 
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İslamofobik tweet örneklerinin sayısı bu çalışmada Macron’a göre daha fazla ele 
alınmıştır. Wilders’in Twitter paylaşımlarına tabloda yer verilip, ardından mikro ve 
makro analizi yapılmıştır.

4.2.1. Tweet 1

Hesap Adresi @geertwilderspvv
Tweet “Onları pek aptal yapmıyorsun. İşte fark: D66 sınırları açmak, her-

kesin içeri girmesine izin vermek, paramızı Afrika’ya göndermek ve 
Filistinli teröristleri finanse etmek istiyor. #PVV sınırları kapatmak, 
kendi halkımıza para vermek ve Müslüman teröristlerle savaşmak 
istiyor.”

Gönderi Tarihi 4 Aralık 2020
Hashtag Kullanımı #PVV
Retweet Sayısı 547
Alıntı Tweet 81
Beğeni Sayısı 2,2B
Yanıt Sayısı 361
Tweetin Linki https://twitter.com/geertwilderspvv/sta-

tus/1334776192738668544

Tablo 8. Tweet 1 ile İlgili Bilgiler

Mikro Yapı Analizi: Birinci gönderide sözcükler gerçek anlamıyla kullanılmıştır. 
Bu iletide Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve yönetimin tutumu eleştirilmiş, bir dinin 
mensupları ayrım gözetilmeksizin terörist olarak damgalanıp nefret söylemi dışa vu-
rulmuştur.  Gönderide neden sonuç ilişkisi vardır.

Makro Yapı Analizi: Bu iletiye 4 Aralık 2020 yılında ulaşılmıştır. Wilders bu gön-
deride Özgürlük Partisini (#PVV) hastag olarak kullanmış ve kendi partisine dikkat 
çekmek istemiştir. Wilders Hollanda yönetiminin göçmen politikasından duyduğu ra-
hatsızlığı dile getirmiştir. Bu rahatsızlığını yine Müslüman göçmenler üzerinden bir 
nefret dili geliştirmek suretiyle açıklamıştır. İktidarın göçmen politikasını olumsuzla-
yıp, kendi partisinin yaklaşımını bu şekilde ifade ederek nefret söylemini kullanmış-
tır. Wilders’in Müslümanları “terörist” olarak etiketlediği bu tür mesajlarının sosyal 
medya üzerinden ve doğrudan aşırı sağcı ve ırkçı gruplara ulaşması, Batı ülkelerindeki 
İslamofobik akımların güç kazanmasında önemli bir etkendir. Nitekim ülke sınırlarını 
yabancılara kapatmak ve “Müslüman teröristlerle” savaşmak gibi aşırıcı nefret söylem-
lerinin Wilders gibi sağ popülist siyasi liderlere ciddi oy kazandırdığı görülmektedir. 
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Wilders’in izlediği sertlik yanlısı ve İslam karşıtı siyasi söylemin bir nefret suçu oluş-
turduğu değerlendirilmekte ve hukuki yaptırımlara tabi tutulması gerekmektedir. 

4.2.2. Tweet 2

Hesap Adresi @geertwilderspvv
Tweet “İslam ülkelerinden daha fazla sığınmacı ve göçmene sınırlarımız 

kapatılmalıdır. Hollanda aşırı kalabalık. Ve İslam Hollanda’ya ait 
değil. PVV yeni bir Göçmenlik, Göçmenlik ve İslamiyet’ten Kurtul-
ma Bakanlığı (IRD) istiyor. Bir IRD Bakanı ile.”

Gönderi Tarihi 2 Aralık 2020
Hashtag Kullanımı #PVV#Wilders
Retweet Sayısı 501
Alıntı Tweet 84
Beğeni Sayısı 2,8B
Yanıt Sayısı 246
Tweetin Linki h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / g e e r t w i l d e r s p v v / s t a -

tus/1334044274397241345

Tablo 9. Tweet 2 ile İlgili Bilgiler

Mikro Yapı Analizi: Tweet 2’de yer alan ifadelerdeki kelimeler gerçek anlamı ile 
kullanılmıştır. İletide herhangi bir metafora yer verilmemiştir. Wilders İslam ülkelerin-
den gelen kişilere sınırların kapatılması gerektiğini vurgulamıştır. İslam’ın Hollanda’ya 
ait olmadığını ve Hollanda’nın kalabalık olma nedenini Müslüman göçmenlere dayan-
dırarak neden-sonuç ilişkisi kurmuştur.

Makro Yapı Analizi: Bu iletiye 2 Aralık 2020 yılında ulaşılmıştır. Wilders bu gön-
deride #PVV ve #Wilders hastagini kullanarak kendisine ve partisinin önemine dikkat 
çekmiştir. Wilders ilk tweetinden önce atılan bu gönderide de İslam ülkelerinden ge-
len sığınmacı ve göçmenleri istemediğini öfke diliyle açıklamış ve belli bir dini inanca 
mensup göçmenlere karşı düşmanca ifadeler kullanmıştır. Hollanda farklı ülkelerden 
çok sayıda göçmeni uzun yıllardır barındıran bir ülke olmasına rağmen ırkçı-aşırı sağcı 
akımların giderek etki alanını genişletmekte olduğu görülmektedir. Bunun bir örneğini 
oluşturan iletinin özellikle Müslüman göçmenleri hedef göstermesinin arka planında 
güçlü bir İslamofobik algının varlığı dikkat çekicidir.  İslam karşıtlığının nefret söyle-
mine yansıdığı dışlayıcı ve ayrımcı siyasi üslup, Müslüman göçmenleri “istenmeyen 
kişiler” olarak damgalamaktadır. Wilders’in Avrupa’daki ırkçı gruplara ilham kaynağı 
oluşturan bu ifade tarzı, popülist siyasi söylemin İslam karşıtlığından yararlanma ça-
basının bir ürünü olarak değerlendirilmektedir.  
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4.2.3. Tweet 3

Hesap Adresi @geertwilderspvv
Tweet “Bu #Rizvi Hollanda’yı bombalamak ve kafama fetva koymak isteyen 

İslami bir teröristti.#muhammed karikatür yarışması. Bugün cehen-
nemde karşılanacak.”

Gönderi Tarihi 21 Kasım 2020
Hashtag Kullanımı #Rizvi#muhammad
Retweet Sayısı 361
Alıntı Tweet 89
Beğeni Sayısı 1,5B
Yanıt Sayısı 539
Tweetin Linki https://twitter.com/geertwilderspvv/sta-

tus/1330143230210535424

Tablo 10. Tweet 3 ile İlgili Bilgiler

Mikro Yapı Analizi: İletide sözcükler anlamı dışında kullanılmamıştır. Bazı söz-
cükler cümle içerisinde hastag işareti kullanılarak dikkat çekilmek istenmiştir. Geert 
Wilders bu tweette Rivzi’nin ona yönelik yaptığı tehditleri nedensellik ilişkisiyle açık-
lamıştır.

Makro Yapı Analizi: Bu iletiye 21 Aralık 2020 yılında ulaşılmıştır. Wilders bu gön-
deride #rivzi ve #muhammed hastagini kullanarak, Müslümanlar arasında büyük tepki 
çeken “Hz. Muhammed” konulu karikatür yarışmasına ve bu yarışmaya tepki gösteren 
Pakistan vatandaşı Hadim Rivzi’yi atıfta bulunmuştur. Wilders, İslam toplumunun has-
sasiyetleriyle alay ederek ve düşünce özgürlüğü adı altında gerçekleştirdiği karikatür 
yarışmasında, öfkeli bakışlara sahip sakallı bir adamın resmedildiği karikatürü birinci 
seçmiş ve karikatürün üzerinde “Yarışmanın galibi: Muhammed” ifadesine yer vermiş-
tir. Oysa insan hakları hukukunun temel standartlarına göre dini değerleri aşağılayıcı 
düşünce ve davranışlar ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Wilders’in bu 
kışkırtıcı ve alay edici tavrına karşılık Rivzi’nin ölüm tehdidinde bulunması gibi aşırı 
tepkilerin de kabul edilmesi mümkün değildir. Rivzi’yi kendisini hedef gösterdiği için 
“İslamcı terörist” olarak etiketleyen Wilders’in paylaşımı çok daha yaygın ve ağır so-
nuçlar doğurabilecek türden nefret suçu oluşturmakta ise de, sosyal medya hesapları-
na yönelik bir kısıtlama söz konusu olmamıştır.
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4.2.4. Tweet 4 

Hesap Adresi @geertwilderspvv
Tweet “Bu Hollanda. Ülkemiz. Özgür bir ülke. Ve İslami kuralları laik kanun-

larımızdan daha önemli bulan herkese şunu söylüyorum: “Burası 
senin ülken değil, defol!”

Gönderi Tarihi 14 Kasım 2020
Hashtag Kullanımı #vrijheid#mohammedcartoons#Muhammad#PVV#PVV2021#Wil-

ders#Wilders2021
Retweet Sayısı 342
Alıntı Tweet 29
Beğeni Sayısı 1,7B
Yanıt Sayısı 185
Tweetin Linki https://twitter.com/geertwilderspvv/sta-

tus/1327499739001204736

Tablo 11. Tweet 4 ile İlgili Bilgiler

Mikro Yapı Analizi: Gönderide sözcükler anlamı dışında kullanılmamıştır. Her-
hangi bir metafor yoktur. Cümleler arasında nedensellik ilişkisi vardır. Cümlede geçen 
“defol” sözcüğü dikkati çekmek için vurgulu bir şekilde söylenmiştir.

Makro Yapı Analizi: Bu iletiye 14 Aralık 2020 yılında ulaşılmıştır. Wilders bu gön-
deride #vrijheid#mohammedcartoons#Muhammad#PVV#PVV2021#Wilders#Wil-
ders2021 hastaglarını kullanmıştır. Diğer tweetlerinde olduğu gibi bu tweetinde de 
Hollanda’nın özgür bir ülke olduğunu ifade eden Wilders, laisizmle İslam arasında kı-
yaslama yaparak, laik yasaların üstünlüğünü Müslümanlara yönelik aşağılayıcı ve dış-
layıcı bir söylemle açıklama gereğini duymuştur. Bu söylemin ideolojik nefreti daha da 
büyüten yönü; “Burası senin ülken değil, defol!” cümlesiyle kendisini göstermiştir. İleti, 
din ve ideolojisinden dolayı farklı kişi ve toplulukları hedef haline getirdiği için nefret 
söylemi olarak nitelendirilmiş ve nefret suçu bağlamında değerlendirilmesi gerekir. 
İdeolojik ayrıştırmanın geri planında Batılı değerlerin İslam ile uyuşmazlığı ve İslam’ın 
özgürlük karşıtı bir din olduğu mesajının verilmek istendiği apaçıktır. Dolayısıyla Wil-
ders, ülkeden kovmakla tehdit ettiği Müslümanları ırkçı ve İslamofobik bakışaçısıyla 
mahkum etmeye ve ötekileştirmeye çalışırken, hakaret dilini kullanmayı sürdürmüş-
tür.
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4.2.5.Tweet 5

Hesap Adresi @geertwilderspvv
Tweet Şekil  1
Gönderi Tarihi 13 Kasım 2020
Hashtag Kullanımı #stopislam#vrijheid#wilders#pvv
Retweet Sayısı 249
Alıntı Tweet 23
Beğeni Sayısı 1,2B
Yanıt Sayısı 120
Tweetin Linki https://twitter.com/geertwilderspvv/sta-

tus/1327348019071766530

Tablo 12. Tweet 5 ile İlgili Bilgiler

Şekil 1. Gönderi metnine ekli linkteki içerik

Mikro Yapı Analizi: Tweette cümle yerine şekil 1 de görülen yazı ve resim kul-
lanılmıştır. Herhangi bir metafor ve nedensellik ilişkisi yoktur. İletide özellikle kadın 
figürünün bulunması mesajın içeriğine dikkat çekmek amacıyla kullanılmıştır.

Makro Yapı Analizi: Bu iletiye 14 Aralık 2020 yılında ulaşılmıştır. Wilders bu 
gönderide #stopislam#vrijheid#wilders#pvv hastaglarını kullanmıştır. Felemenkçe 
kelime olan #vrijheid yani özgürlük kelimesini, #stopislam hastagiyle de “İslam’a dur” 
çağrısında bulunulmuştur. Wilders’in kendi partisi ve ismine de yer verdiği hastagda 
İslam’ın tehdit içerikli ve özgürlük karşıtı bir din olduğu anlatılmak istenmiştir. Şekil 1 
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deki resimde kadının sesini kapatan bir elin hemen yanına iliştirilen “İslam, düşünce 
özgürlüğüne savaş açar” cümlesiyle de İslam, başta kadınlar olmak üzere herkesin ifa-
de özgürlüğünü kısıtlayan bir din gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Wilders bu mesajıyla 
İslamofobik söylemini devam ettirmektedir.

4.2.6. Tweet 6

Hesap Adresi @geertwilderspvv
Tweet “Özgürlüğünüzü elinizden almayı amaçlayan ideolojilere özgürlük 

vermemelisiniz. Saf olmayın, İslam bize hükmetmek ve özgürlüğü-
müzü elimizden almak istiyor. Dünyadaki hiçbir İslam ülkesi özgür 
değildir. Hollanda’nın İslamiyet’ini ortadan kaldırmalıyız.”

Gönderi Tarihi 12 Kasım 2020
Hashtag Kullanımı #Wilders#PVV#Vrijheid
Retweet Sayısı 434
Alıntı Tweet 74
Beğeni Sayısı 1,7B
Yanıt Sayısı 124
Tweetin Linki h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / g e e r t w i l d e r s p v v / s t a -

tus/1326852116200173568

Tablo 13. Tweet 6 ile İlgili Bilgiler

Mikro Yapı Analizi: İletide yer alan sözcükler anlamı dışında kullanılmamış, bir 
metafora yer verilmemiştir. Özgürlük kavramına vurgu yapılırken, İslam’ın özgürlük 
karşıtı bir din gibi sunulmak istenmesi dikkat çekicidir.  Cümleler arasında nedensellik 
ilişkisi vardır.

Makro Yapı Analizi: Bu iletiye 12 Aralık2020 yılında ulaşılmıştır. Wilders bu 
gönderide #vrijheid#wilders#pvv hastaglarını kullanmıştır. İletide İslam’ın Hollanda 
için bir tehdit unsuru olduğunu belirterek, dolaylı yoldan Müslümanların da özgürlük 
ortamından yararlanan ama birer özgürlük düşmanı olduklarını ima etmektedir. Bu 
paylaşım, ayrıştırıcı ve ötekileştirici dilin somut karşılığı olarak görülmektedir. Müs-
lüman topluluğu biz-onlar kutuplaşmasının öznesi yapmaya çalışan Wilders, Hollanda 
halkını da korku ve endişeye sürükleyerek siyasi rant elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu 
söylemiyle kitle desteği almaya çalışan Wilders, İslamofobik tutumunu sergileyerek ve 
nefret söylemini sosyal ağların sağladığı doğrudan iletişim imkânını kullanarak yaygın-
laştırma eğilimindedir. Hollanda toplumunun bir parçası olan Müslümanları özgürlük 
düşmanı olarak tasvir eden Wilders, İslam’ı bu ülke için açık bir tehdit olarak nitelen-
dirdiği gerekçesiyle nefret suçu işlemektedir.
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4.2.7. Tweet 7

Hesap Adresi @geertwilderspvv
Tweet Şekil 2
Gönderi Tarihi 1  Ağustos  2020
Hashtag Kullanımı #StopIslam #PVV2021 #Wilders
Retweet Sayısı 183
Alıntı Tweet 18
Beğeni Sayısı 646
Yanıt Sayısı -
Tweetin Linki https://twitter.com/geertwilderspvv/sta-

tus/1289576539210813441

Tablo 14. Tweet 7 ile İlgili Bilgiler

Şekil 2. Gönderi metnine ekli linkteki içerik

Mikro Yapı Analizi: Tweette cümle yerine şekil 2’te görülen yazı ve resim kullanıl-
mıştır. Herhangi bir metafor ve nedensellik ilişkisi yoktur.

Makro Yapı Analizi: Bu iletiye 11 Kasım 2020 yılında ulaşılmıştır. Wilders bu gön-
deride hastag   #StopIslam #PVV2021 #Wilders  kullanmıştır. Hollanda’da aşırı sağcı 
Özgürlük Partisi lideri Wilders, düzenlediği Muhammed konulu karikatür yarışması 
düzenleyerek, İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed’i korkunç bir karakter 
olarak damgalamaya çalışmış ve nefreti bir ifade biçimine dönüştürmüştür. Karikatü-
rün siyah-beyaz  olması, yüz ifadesi ve saç-sakal çizimiyle Hz.Muhammed’in çirkin, öfke 
dolu ve karanlıklar içinde bir figüre benzetilmeye çalışılması, aşağılayıcı ve düşman-
laştırıcı bir zihinsel yapıyı çağrıştırmaktadır. Bu kötü imajı besleyen resmin yanında 
Felemenkçe olarak “İslam terörünün başladığı Muhammed” yazmaktadır. Muhammed 
yazısı dikkat çekmek için kırmızı harflerle yazılmıştır. Wilders bu paylaşımında açıkça 
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bir dinin peygamberini kamuya açık bir iletişim ağı üzerinden küçültmeye çalışırken, 
Müslümanları da şiddete teşvik ve tahrik etmeye çalışmaktadır. İleti açıkça temel insan 
hakları hukukunun ihlali niteliğinde olduğu gibi, nefret suçu olarak da ele alınması ve 
hukuki yaptırım uygulanması gereken bir nitelik taşımaktadır. 

4.2.8.Tweet 8

Hesap Adresi @geertwilderspvv
Tweet Şekil 3
Gönderi Tarihi 30 Ekim 2020
Hashtag Kullanımı Mevcut değil.
Retweet Sayısı 453
Alıntı Tweet 112
Beğeni Sayısı 1,6B
Yanıt Sayısı 448
Tweetin Linki https://twitter.com/geertwilderspvv/sta-

tus/1322171697945083906

Tablo 15. Tweet 8 ile İlgili Bilgiler

Şekil 3. Gönderi metnine ekli linkteki içerik

Mikro Yapı Analizi: Tweette cümle yerine şekil 3’te görülen resim ve Muhammad 
yazısı kullanılmıştır. Hz. Muhammed çirkin bir karakter olarak resmedilerek sosyal 
medyaya servis edilmiştir. İletide herhangi bir metafor ve nedensellik ilişkisi yoktur.
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Makro Yapı Analizi: Bu iletiye 30 Ekim 2020 yılında ulaşılmıştır. Wilders bu gön-
deride hastag kullanmamıştır. Paylaşımda İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed’in 
isminin yazdığı aşağılayıcı ve korkutucu bir karikatür yayınlanmıştır. Betimleme ol-
dukça küçültücü bir çizimle yapılmış ve bu tasvirle İslam Peygamberine yönelik nefret 
dili ve söylemi ortaya konulmuştur. Wilders bu paylaşımıyla toplumda İslam’a ve do-
layısıyla Müslümanlara karşı bir korku ve nefret duygusu oluşturmaya çalışarak farklı 
dini grupların bir arada yaşayamayacağını ifade etmek istemiştir. Mesaj, baştan aşağıya 
nefret dili ve nefret eylemi olarak değerlendirilmektedir.     

5. İlgili Çevreler İçin Öneriler  

Çalışmada İslamofobi olgusunun dijital ağlar kullanılarak yayılmasında Batılı siya-
setçilerin ve sosyal medyanın önemli bir etkisinin bulunduğu görülmektedir. Yeni med-
ya araçlarından biri olan ve dünya genelinde yaygın olarak kullanılan sosyal ağlardan 
Twitter, siyasi liderlerin kolayca iletilerini yaydıkları küresel bir platforma dönüşmüş 
durumdadır. Bu bağlamda Twitter, İslam karşıtı nefret söyleminin yeniden üretildiği 
ve servis edildiği odak noktalarından biri olması nedeniyle ele alınmıştır. Çalışmanın 
sınırlılığı kapsamında incelenen iki ülkenin siyasi liderlerinin nefret söylemi içeren 
mesajları, hiçbir denetime takılmadan kitlelere ulaşabilmiş ve İslam’a yönelik negatif 
algının üretilmesinde önemli bir işlev görmüştür. Bilindiği üzere, Avrupa’nın iki önemli 
ülkesi olan Fransa ve Hollanda’da Müslüman göçmenler yoğun olarak bulunmakta, ya-
şadıkları ülkelerin siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamına önemli katkılar sağlamak-
tadır. Bununla birlikte her iki ülkede İslamofobinin yaygınlaşmasında siyasilerin Twit-
ter gibi yeni medya araçlarıyla nefret söylemini bilinçli şekilde üretmesinin önemli bir 
rolü vardır. Nitekim Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Özgürlük 
Partisi Lideri Geert Wilders’in Twitter paylaşımlarının analizi sonucunda, nefret söy-
lemlerinin meşrulaştırılmak istendiği ve toplumlar arasında bölünmeyi hızlandıracak 
kışkırtıcı bir siyasi söylemin oluştuğu görülmektedir. Bu bakımdan, İslamofobinin sos-
yal ağlar kullanılarak gündemde tutulmasının bir süre sonra nefret suçlarının yaşan-
masına zemin hazırladığı düşünülmektedir. Hiç kuşkusuz sosyal medyadaki nefret dili 
ve söyleminin yol açtığı siyasi ve toplumsal gerilimlerin sınır tanımayan bir özelliği 
bulunmaktadır. Dolayısıyla İslamofobinin dijital ağlar sayesinde küresel bir soruna dö-
nüştüğü görülmektedir. Bu durum, sorun karşısında ilgili çevrelerin gerçekçi çözümler 
üretecek söylem ve davranış değişikliğini zorunlu hale getirmektedir. İslamofobiyle 
sosyal medyada yürütülecek mücadelede önemli rolü bulunan üç grup belirlenmiş ve 
bu grupların niteliklerine ve çalışma alanlarına göre bir öneriler listesi oluşturulmuş-
tur.
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5.1. Siyasi Aktörler İçin Öneriler

Bu araştırmada incelendiği üzere kimi Batılı siyasetçilerin dijital ağlar üzerin-
den yaymaya çalıştığı İslamofobi algısı hem Batı toplumları hem de İslam dünyası için 
önemli bir tehdit unsuru haline gelmiştir. Küresel bir mesele haline dönüşmüş olan 
bu konu, toplumsal barışın önünde tehdit olarak durmakta ve bir arada farklılıklarla 
barış içinde yaşayabilme iradesini ipotek altına almaktadır. Özellikle Batı’da sağ popü-
list liderlerin siyasi rant uğruna yabancı düşmanlığını ve İslam korkusunu körükleyen 
sosyal medya paylaşımları dini gruplarda tepkilere ve kimi zaman şiddet eylemlerine 
dönüşmektedir. Bu yüzden siyasi aktörlerin meseleyi hafife almayarak ve sosyal med-
yadaki nefret içeren söylemleri görmezden gelmeyerek hukuka, insan haklarına ve te-
mel değerlere göre politika üretmesi gerekmektedir. Siyasi aktörlerin ortak bir akıl ile 
sergileyeceği tavır, sosyal medyada her geçen gün artan İslamofobik nefret söylemiyle 
mücadele için gereklidir. Bu çerçevede; 

• Siyasi aktörler, sosyal medya iletilerinde sorumlu bir dil ve söylem geliştirmeli, 
temel insan hakları ilkelerini dikkate alarak mesajlarını paylaşmalıdır.

• Hükümetler yabancı düşmanlığı, ırkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle müca-
dele kapsamında yeni medya araçlarıyla gerçekleştirilen İslamofobik söylem 
ve eylemleri suç saymalı ve yasal düzenlemelerle bu suçu cezalandırmak için 
harekete geçmelidir.

• Hükümetler ve uluslararası kuruluşlar dijital ağlarda somut olarak İslam karşıtlı-
ğı ve İslam düşmanlığını da kapsayan dini inançlara karşı nefret söylemi ve nefret 
suçlarını önleyici ve caydırıcı politikalar geliştirmeli ve uygulayabilmelidir.

•  İslamofobik içeriklere yönelik yasal kısıtlamalar getirilmeli, nefret söyleminin 
yayılmasını önleyici düzenlemeler yapılmalıdır. Bu konuda Twitter gibi sosyal 
medya ağlarının denetlenmesi ve gerektiğinde sosyal medya hesaplarının askı-
ya alınması gerekmektedir.

• Kolluk ve yargı görevlilerine yönelik olarak, İslamofobik nefret suçlarının, bu 
suçların kurbanlar ve kurbanların mensup olduğu topluluklar üzerindeki etki-
lerinin ve nefret suçu dosyalarının nasıl soruşturulacağına dair ayrıntılı eğitim-
ler verilmeli; gerekirse bu suçlarla ilgili özel birimler oluşturulmalıdır. 

• Müslümanlara yönelik internet sitelerinde ve sosyal medya platformlarındaki 
nefret söylemi ve nefret suçları izlenmeli, raporlaştırılmalı ve bu suçlarla ilgili 
şikâyet mekanizmaları geliştirilmelidir. 

• Hükümetler, cemaatler başta olmak üzere dezavantajlı kesimlerle yakın ilişki 
ve iletişim içerisine girerek onların korku ve kaygılarını azaltmalıdır. 
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• İslamofobik nefret suçu kurbanlarına yardım edilmesi, onların polisle irtibat 
kurmaktan çekinmemesi ve uğradıkları saldırıları kolluk birimlerine bildirme-
leri konusunda kurbanları cesaretlendirici önlemler alınmalıdır. 

• Hükümetler, resmi eğitim kurumlarında sosyal medya okuryazarlığı program-
larını hayata geçirmeli, İslamofobik saldırıların mağdurlarına yönelik danış-
manlık hizmeti verecek birimler oluşturmalıdır.

• Siyasi aktörler İslamofobik nefret içeren dizi, film ve oyunların yayınlanması-
nı önleyen hukuki düzenlemeleri hayata geçirmeli ve çok kültürlülüğü, farklı 
inançlara saygıyı ve temel değerleri dikkate alan medya programlarının hazır-
lanmasını teşvik etmelidir.

• Müslüman siyasi aktörlerin yeni medya platformlarında daha görünür hale gel-
mesi,  İslam’ın doğru örneklerle temsil edilmesi ve kamuoyuna İslami değerle-
rin doğru aktarılması için çaba harcanmalıdır.

• Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi başta olmak 
üzere uluslararası kuruluşların desteğiyle İslamofobik söylem, saldırı ve nef-
ret suçlarını ve bu yöndeki hükümetlerin politikalarını takip edip raporlayacak 
“İslamofobi İzleme ve Raporlama” teşkilatı kurulmalıdır.

• Hükümetler, ulusal istatistik çalışmalarına İslamofobik suçlarla ilgili istatistik-
leri de ilave etmeli ve düzenli olarak bu verileri kamuoyu ile paylaşmalıdır.

• İslamofobi mağduru kadınların eğitim ve çalışma hakkı başta olmak üzere ha-
yatın her alanında yaşadıkları sorunların ortadan kaldırılması amacıyla gerekli 
yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

5.2. Sivil Toplum Kuruluşları İçin Öneriler

• Sosyal medyada nefret söylemi olarak tanımlanan her türlü haber, yazı ve gör-
sel içerik taşıyan ileti, video, film, dizi, oyun ve reklam gibi yayınlar sivil toplum 
kuruluşları tarafından düzenli olarak izlenmeli ve raporlanarak toplumsal far-
kındalık oluşturulmalıdır.

• Sosyal medya platformlarının temsilcileri, yerel dijital ağlar, internet muhabir-
leri ve köşe yazarlarına yönelik İslamofobik nefret söylemi (dili) ve nefret suçu 
ile ilgili bilgi ve bilinç geliştirici programlar geliştirilmelidir.

• İslamofobik nefret suçlarıyla sivil toplum kuruluşlarının tematik ve gölge ra-
porlar hazırlayarak resmi makamları uyarıcı ve denetleyici bir rol üstlenmesi 
gerekmektedir. 



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

951

• İslam ve Müslümanlar hakkındaki sosyal medyada bilgi kirliliğini önlemek üze-
re alternatif yazı, resim, video, dizi, film, oyun ve daha birçok etkinlik dijital 
ağlar üzerinden kitlelere ulaştırılmalıdır.

• Sosyal medya platformlarında İslamofobik söyleme karşı sosyal medya okurya-
zarlığının geliştirilmesi için sivil toplum kuruluşları desteklenmelidir.

• Farklı ülkelerdeki İslamofobi mağdurlarının sosyal medya üzerinden yaşadık-
larını yansıtan video, haber ya da kısa belgesellerin yayınlanarak dayanışma 
sergilenmesi ve kamuoyunda farkındalığın artırılması için sivil toplum kuru-
luşları çeşitli programlar geliştirmelidir.

• İslamofobi konusunu ele alan sınırlı sayıdaki bilimsel çalışmaların artırılma-
sı için üniversitelerin ortak stratejiler geliştirmesi, düşünce kuruluşlarının bu 
alanda özgün araştırmalar ve raporlar hazırlaması gerekmektedir. Nitelikli 
saha çalışmaları yapılarak somut çözüm önerileri ortaya konulmalıdır.

•  YÖK’ün başlattığı 100/2000 projesindeki öncelikli alanlar programına İslamo-
fobi çalışmaları için bir alan açılmalı ve bu konuda nitelikli akademik persone-
lin yetiştirilmesi önerilmektedir.

5.3. Sosyal Medya Kullanıcıları İçin Öneriler

• Sosyal medya kullanıcıları, yeni medya araçlarını nasıl kullanacaklarını, dijital 
platformlardaki ileti ve paylaşımlarla ilgili hukuki mevzuatı ve etik kuralları 
bilerek hareket etmelidir.

• Kullanıcılar, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygılı davranarak sosyal 
medyada İslamofobik nefret söylemine duyarlı olmalı, gerektiğinde tepkisini 
ortaya koymalıdır.

• Paylaşılan mesajın doğruluğu hakkında bilgi sahibi olmadan sosyal medyada 
İslam ve Müslümanlar aleyhine yapılan yayınların engellenmesi ve üçüncü şa-
hıslarla paylaşılmaması gerekmektedir.

• İslamofobik sosyal medya içeriklerine karşı bilinçli kullanıcılar tarafından al-
ternatif içerikler hazırlanabilmeli ve ortak stratejiler geliştirilerek sosyal med-
ya platformları oluşturulmalıdır.

• Sosyal medya kullanıcıları, siyasi aktörlerin paylaştığı kışkırtıcı gönderilere 
olumsuz cevaplarla karşılık vermekten çok, kamuoyunu doğru şekilde bilgilen-
dirici ve İslam’a yönelik ön yargıları giderici dijital etkinlikler oluşturmalıdır.
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Sonuç ve Değerlendirme

İslamofobi, günümüz dünyasının en yaygın siyasi, dini ve kültürel sorunlarından 
biri haline gelmiştir. Bu kavram hem Batı'daki İslam karşıtlarının hem de İslam dünya-
sındaki otoriter ve totaliter rejimlerin siyasi çıkarlarıyla doğrudan ilişkili olarak sürekli 
gündemde tutulmaktadır. Oysa Müslümanların tarihi, siyasi ve kültürel tecrübesi, farklı 
inanç ve düşünce gruplarıyla bir arada ve barış içinde yaşamayı esas alan dinamikler 
üzerine kurulmuştur. Bu gerçeğe rağmen özellikle Batı’da bilinçli olarak İslam’a karşı 
bir korku ve nefret siyaseti izlenmekte ve toplumların bir arada yaşamasının imkânsız-
lığı adeta dayatılmaktadır. Çalışmada yer verilen Fransa ve Hollanda’da yaşayan Müslü-
manların karşılaştığı ayrımcılık ve nefret söyleminin önemli medya organları ve siyasi 
liderler tarafından desteklenmesi kaygı verici bir durumdur. Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron ve Hollandalı aşırı sağcı siyasi lider Geert Wilders’in İslam karşı-
tı sosyal medya paylaşımlarıyla ırkçı ve ayrımcı bir dili kullanıyor oluşu, yeni siyasi 
hesapların ve aynı zamanda yeni toplumsal krizlerin habercisi niteliğindedir. Dijital 
medya araçlarının kullanıcılarına sağladığı özgürlük ortamının denetim ve yaptırım-
dan uzak görüntüsü, İslamofobik nefret söyleminin yayılmasına ve bu platformlarda 
yeniden üretilmesine zemin hazırlamaktadır. Her iki siyasi liderin Twitter ağlarındaki 
takipçi sayısı, paylaşılan iletilerinin yanıtlanma ve retweet durumuyla birlikte kulla-
nılan etiketler izlendiğinde, mesajların kitlesel etki alanının ürkütücü boyutta olduğu 
görülmektedir.

Siyasi liderlerin kamusal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekirken, Macron 
ve Wilders’in sosyal medyada aksi yönde bir söylem üretmesi, ifade özgürlüğü sınır-
larının aşılmasını beraberinde getirmiştir. Çalışmada incelenen her iki liderin Twitter 
paylaşımlarında İslam korkusu ve karşıtlığının nefret söylemine dönüştüğü ve bu du-
rumun “özgürlük, demokrasi ve güvenlik” kavramlarıyla meşrulaştırılmaya çalışıldığı 
anlaşılmaktadır. Diğer yandan sosyal medyadaki İslamofobik nefret söyleminin Müs-
lümanlar arasında yol açtığı mağduriyet, toplumlar arasında ciddi güven bunalımına 
yol açma riski taşımaktadır. İslam karşıtı nefret söylemlerinin dijital medya araçları 
üzerinden yayılması, aşırı sağ akımların güç kazanmasına ve Müslümanların “öteki-
leştirilmesine” zemin hazırlamaktadır. Küresel çapta yaygın olarak kullanılan Twitter 
gibi sosyal platformlar, İslam karşıtlarının nefret söylemini engelleyecek hukuki bir dü-
zenlemenin tarafı olmadıkları gibi, nefret suçlarının işlenmesi için de cazip ortamlara 
dönüşmektedir.

Çalışma, sözü edilen Batılı siyasi aktörlerin dijital medya araçlarıyla İslam ve Müs-
lümanları bilinçli olarak hedef aldıklarını ve İslamofobik nefret söylemini kullanarak 
siyasi çıkar elde etmeye çalıştıklarını ortaya koymuştur. Sosyal medyadaki bu trajik 
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durum, Avrupa ülkelerinde her geçen gün artan İslam düşmanlığını ve Müslümanlara 
karşı ayrımcılık, şiddet ve nefret suçlarını besleyen zehirli bir bataklığa dönüşmüştür. 
Üstelik bu nefret sarmalının ifade özgürlüğü gibi değerler üzerinden meşrulaştırılmak 
istenmesi paradoksal bir durumu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla sosyal medya ağla-
rının İslam düşmanlığı konusunda araçsallaştırılması, günlük yaşamda pek çok ayrış-
tırıcı tutum ve politikanın ırkçılıkla iç içe geçtiği tehlikeli bir sürece kapı açmaktadır. 
Bu nedenle, yeni medyada nefret dili ve söylemiyle mücadele edilebilmesi bakımından 
hukuki düzenlemelerin biran önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sosyal medya 
kullanıcılarının İslam ve Müslümanları ele alış biçimi, kullanılan dil ve aktarım şeklinin 
yakından izlenerek nefret söylemi ve nefret suçu içeren paylaşımların engellenmesi, bu 
paylaşımlarda ısrar edilmesi halinde hesaplarının kapatılması gibi caydırıcı önlemler 
alınmalıdır. Elbette İslam’ın doğru anlaşılması için uzmanların, akademisyenlerin ve 
dini kanaat önderlerinin sosyal medyayı etkin kullanması gerekmektedir. Bu bağlamda 
medya etiği ve eleştirel medya okuryazarlığı programlarının eğitim müfredatına dâhil 
edilmesiyle küçük yaşlardan itibaren kullanıcıların bilinçlenmesi sağlanmalıdır. Her ne 
kadar İslam karşıtlığı Batı’da bir salgın hastalığa dönüşmüş olsa da, dini azınlıkların 
ve farklı inanç gruplarının bir arada ve özgürce yaşayabilecekleri sosyolojik zemini 
kaybetmemeleri gerekir. Batı’daki siyasi ve ekonomik krizlerin Müslümanlara fatura 
edilmek istendiği bu süreçte Müslümanlar kendilerinin bir tehdit olmadığını ne kadar 
güçlü şekilde anlatabilirse, ırkçı ve yabancı düşmanı siyasi grupların toplumsal etkisi 
azaltılabilir. Şayet Batılı toplumlar popülist siyasi söyleme teslim olursa İslam korkusu, 
ırkçı nefret ve ötekileştirme sürecinin nasıl sonuçlanacağını kimse öngöremez.
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1. Giriş

Özü toplumun kendisine dayanan nefret söylemi (Vardal, 2015: 132), kendisine 
yeni medyada ve geleneksel medyada yer bulabilmekte, geniş kitlelere ulaşma olanağı 
elde edebilmektedir. Geleneksel medyanın kurumsal ve hiyerarşik organizasyon yapı-
sı, üretilen içeriklerin editoryal süreçten geçtikten sonra yayımlanmasını gerekli kıl-
maktadır. Bununla birlikte geleneksel kitle iletişim araçlarındaki içerikler belirli hukuk 
düzenlemeleri ve birtakım öz-denetim unsurları çerçevesinde üretilmektedir. Bu min-
valde üretilen medya içeriği, nefret söyleminin ortaya çıkmasını ‘belirli ölçüde’ engel-
leyebilmektedir. Öte yandan yeni medyada, bilhassa sosyal paylaşım platformlarında; 
editoryal bir sürecin bulunmaması, tekil kullanıcıların üretici olması, çeşitli birey-grup 
haklarını zedeleyen unsurlarının tespit ve denetiminin zorluğu gibi birtakım mekaniz-
malar nefret söylemi barındıran içeriklerin üretilip dolaşıma koyulmasını kolaylaştıra-
bilmektedir. Böylelikle “ayrımcı ve ötekileştirici ifadeleri internet üzerinde dolaşıma” 
sokulabilmektedir (Dondurucu ve Uluçay, 2015: 1057).

Birçok kesim gibi Müslümanlar da sosyal paylaşım platformlarında sıkça nefret söy-
lemine maruz kalabilmektedir. Müslümanlara yönelik nefret söylemleri; güvenlik, kül-
türel, ekonomik, demografik tehdit çerçevesi gibi birçok kategoride (çerçevelerde) ger-
çekleştirilebilmektedir (Çeçen, 2019: 203). Söz konusu kategorilerde ortaya çıkan nefret 
söylemleri, sosyal paylaşım platformlarında iki yapısal formda var olabilmektedir: (a) 
içerik üreticisinin gönderilerinde (b) bireysel kullanıcıların gönderiye/içeriğe yönelttik-
leri yorum, beğeni gibi geri bildirim pratiklerinde (bilhassa yorumlarda).

İçerik üreticilerinin gönderilerdeki nefret söylemi, içerik tüketicilerinin geri bildi-
rim pratiklerinden biri olan yorumlara da nüfuz edebilmektedir. Bireyler, yorumların-

1 Arş. Gör., Mersin Üniversitesi, halilssaac@gmail.com
2 Dr. Öğr. Üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

955

da içerik üreticisinin nefret söylemini destekleyici bir tavır alabilmektedir. Dondurucu 
ve Uluçay, nefret söyleminin kullanıcı yorumlarında yankı bulmasının onun paylaşım/
yayılım alanını genişlettiğinden bahsetmektedir (2015: 1057). Dolayısıyla bazı durum-
larda kullanıcı yorumlarının nefret söylemini şiddetlendiren, onu nitelik ve nicelik ola-
rak geliştiren bir unsur olduğundan söz edilebilir. Akabinde bu çalışma, YouTube’da, 
Müslümanlara yönelik nefret söylemi barındıran ‘gönderiler’ ile bu gönderilere yönel-
tilen geri bildirim türlerinden biri olan ‘kullanıcı yorumları’ arasındaki ilişkiyi nefret 
söylemi bağlamında irdelemektedir.

Bu eksende çalışmanın problemini; (a) İçerik üreticisinin gönderilerinde Müslü-
manlara yönelik nefret söylemi sergilemesinin kullanıcı yorumlarında ne düzeyde yan-
kı bulduğu, yani kullanıcı yorumlarının da gönderiyle tutarlı biçimde ağırlıklı olarak 
Müslümanlara yönelik nefret söylemi içerip içermediği, (b) kullanıcı yorumlarında en 
sık kullanılan nefret söylemi kategorilerinin, gönderide ön plana çıkarılan kategoriler-
le tutarlılık sergileyip sergilemediği oluşturmaktadır.

Araştırma problemine yönelik bulgu elde etmek amacıyla İslam karşıtı söylemle-
riyle tanınan (Hine, 2018; Croucher, 2018; Lemon, 2018) ve kendi ismini taşıyan You-
Tube kanalında Müslümanlara yönelik nefret söylemi sergileyen Paul Joseph Watson’ın 
“Islam” başlıklı oynatma listesinde yer alan 21 gönderinin belirli kriterler ekseninde 
belirlenen 4 tanesine ait 1329 ‘üst düzey kullanıcı yorumu’3 içerik çözümlemesi tek-
niğiyle ele alınmıştır. Böylelikle kullanıcı yorumlarında -tıpkı gönderideki gibi- nefret 
söyleminin sıkça kullanılıp kullanılmadığına ve kullanıcı yorumlarında en çok kullanı-
lan nefret söylemi kategorisinin, gönderinin de baskın nefret söylemi kategorisi olup 
olmadığını ortaya koymak amaçlanmaktadır.

Çalışmada, üst düzey kullanıcı yorumlarının büyük oranda gönderideki gibi Müslü-
manlara yönelik nefret söylemi sergilemesi ‘söylem istikametinde yöndeş geri bildirim 
çokluğu’ olarak; kullanıcı yorumlarında en sık kullanılan nefret söylemi kategorisinin 
içerik üreticisinin ön plana çıkardığı kategori ile aynı olması durumu ise ‘nefret söylemi 
kategorisinde yöndeş geri bildirim çokluğu’ olarak kategorilendirilmektedir.

2. Nefret Söylemi ve Sosyal Paylaşım Platformları

Nefret söylemi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından alınan bir Tavsi-
ye Kararı’nda; “Irkçı nefret, yabancı düşmanlığı, anti-semitizm ve hoşgörüsüzlüğe 
dayalı diğer nefret biçimlerini yayan, teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren her 

3 YouTube’da iki tür kullanıcı yorumu bulunmaktadır: (a) doğrudan gönderiye yapılan ‘üst düzey kul-
lanıcı yorumu’, (b) bir üst düzey kullanıcı yorumuna yanıt olarak üretilen ‘cevap nitelikli kullanıcı 
yorumu’. 
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tür ifade biçimi” şeklinde tanımlanmaktadır (Vardal, 2015: 135). Nefret söylemi; 
inanç ve mezhep, ırk, siyasal görüş, cinsiyet, göçmenlik gibi unsurlar üzerine temel-
lenebilmektedir (Binark ve Çomu, 2011). Hünler (2019: 6), bir gruba veya o grubun 
üyelerine yönelik her türlü tahammülsüzlük ve hoşgörüsüzlüğü kışkırtan söylem 
ve düşmanca tutumu nefret söylemi olarak ele almaktadır. Nefret söylemini anla-
ma noktasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın ‘nefret suçu’ tanımı yol 
göstericidir (ODIHR; 2005.12). Çünkü bu tanım X veya Y’ye karşı işlenen suçun mo-
tivasyonun X veya Y’nin mensup olduğu din, ırk ya da konuştuğu dil (hatta sahip ol-
duğu aksan), ten rengi, cinsel yönelimi ve fiziksel engeli ile ilintili olduğunu anlatır. 
Hindistanlı bir Budist’in ten rengi nedeniyle ya da başka algılanan özellikleri nede-
niyle Müslüman zannedilip nefret suçuna maruz kalması gibi farklı pek çok örnek-
te görüldüğü şekliyle nefret suçunun temeli kategorizasyona ve algılanan ilişkiye 
dayanmaktadır. Amerika gibi uzun yıllar Beyaz dominasyonu nedeniyle Siyahilerin 
aşağılandığı ve aşağılanmaya devam ettiği bir ülkede Siyahi birinin hem sistem hem 
de insanlar tarafından doğal bir süreçmişçesine ötekileştirilmesi özellikle yargı sis-
teminde Siyahilerin Beyazlarla aynı suçları işlemiş olsalar bile daha ağır cezalara 
maruz kalmasına neden olmuştur. Bunun günlük hayata yansıması açısından farklı 
bir perspektiften örnek verecek olursak Siyahilerin Beyazlar tarafından sistema-
tik olarak ezildiğini düşünen bir Siyahi trafikte tartıştığı Beyazla olan tartışmasını 
trafikteki tartışma bağlamından farklı bir motivasyonla değerlendirebilir. Bu farklı 
örnekler ister sistemsel ister bireysel düzeyde olsun toplum ve bireylerin karşısın-
daki olaydan ziyade karşısındaki bireyin mensup olduğunu düşündüğü gruba göre 
farklı davranışlar içinde olabildiğini bize gösterir.

Nefret söylemi, toplum içerisindeki gerçek mekânlarda olduğu gibi kitle iletişim 
medya mecralarında da kendine yer bulabilmektedir. Çeşitli medya ortamlarının ge-
niş kitlelere erişime imkân vermesi, nefret söyleminin yayılım alanının genişlemesi-
ne olanak sağlayabilmektedir. Geleneksel medyada içerikler; kurumsal ve hiyerarşik 
organizasyon yapısının beraberinde getirdiği sınırlılıklar (hukuki düzenlemeler dahil) 
bağlamında üretilmektedir. Nispeten yeni olan sosyal paylaşım platformları ise daha 
farklı bir sürece tabidir ve denetlenme açısından pek çok boşluğu içinde barındırırlar.

Sosyal paylaşım platformlarında ‘etkileşimli’ bir süreç mevcuttur ve bireyler içe-
riğin üreticisi, tüketicisi ve paylaşıcısı konumundadır (Dondurucu ve Uluçay, 2015: 
1059). Bireylerin hem üretici hem de tüketici olması durumunu Toffler (180) ‘pro-
sumer’ kavramı ile açıklamış, Bruns (2007) bu terimi yeni medyaya uyarlayarak ‘üre-
ten-tüketici’ terimini ortaya atmıştır (akt. Netchitailova, 2016: 642). Bireyler sosyal 
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paylaşım platformlarında kendileri gibi bireylerin ürettikleri içeriklere etkileşim özel-
liğinden yararlanarak geri bildirimde bulunabilmektedir. 

Nefret söylemi, sosyal paylaşım platformlarında hem bireylerin içeriklerinde hem 
de kullanıcıların geri bildirim pratiklerinde (bilhassa yorumlarda) ortaya çıkabilmek-
tedir.  Dundurucu ve Uluçay, -YouTube üzerine çalışmasında- nefret söyleminin vide-
olarda meşruluk kazanabildiğine,  yorumlarla ve gönderilerin paylaşılmasıyla yayılım 
alanını genişlettiğine değinmektedir (2015: 1057).

Müslümanlara yönelik nefret söylemi gönderilerde veya kullanıcı yorumlarında 
belirli kategorilerde ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmada nefret söylemi kategoriler 
olarak kabul edilen sınıflandırmaları Çeçen negatif söylem çerçeveleri olarak zikret-
mektedir: Güvenlik tehdidi çerçevesi (Ekman, 2015’e atıfla), kültürel tehdit çerçevesi 
(Vliegenthart ve Roggeband ve Helbling’e referans veren Klein, 2016 ve Huntington 
1996 ve 1997’ye atıfla), ekonomik tehdit çerçevesi (Klein, 2016’ya atıfla), demografik 
tehdit çerçevesi, politik doğruculuk çerçevesi, tersine ırkçılık çerçevesi, ırkçılığın inkârı 
çerçevesi vb. (Çeçen, 2019: 203).

3. Araştırma Tasarımı

3.1. Araştırmanın Problemi ve Amacı

İçerik üreticilerinin gönderilerindeki nefret söylemi sadece gönderilerde kalma-
makta, bir geri bildirim faaliyeti olarak kullanıcı yorumlarına da sirayet edebilmekte-
dir.  Bu çalışma da 2,29 milyar kullanıcısıyla Facebook’tan sonra en fazla kullanıcıya 
sahip olan YouTube’daki (Dean, 2021) gönderiler (videolar) ile kullanıcı yorumları 
arasındaki ilişkiyi nefret söylemi ekseninde ele almaktadır. Bu minvalde;

a) İçerik üreticisinin gönderilerinde Müslümanlara yönelik nefret söylemi sergi-
lemesinin kullanıcı yorumlarında ne düzeyde yankı bulduğu, kullanıcı yorum-
larının da gönderiyle tutarlı biçimde yüksek oranda nefret söylemi içerip içer-
mediği,

b) Kullanıcı yorumlarındaki Müslümanlara yönelik nefret söyleminin kategorile-
rinin (nefret söylemi çerçevelerinin) gönderidekilerle tutarlılık sergileyip ser-
gilemediği çalışmanın problemi olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın probleminden hareketle araştırmanın amacı; (a) YouTube’da nefret 
söylemi taşıyan bir gönderiye yapılan yorumların, aynı gönderideki gibi, çoğunlukla nef-
ret söylemi barındırıp barındırmadığının ortaya çıkarılması ve (b) gönderideki nefret 
söylemi kategorilerinin (güvenlik tehdidi, kültürel tehdit, demografik tehdit vb.) kullanıcı 
yorumlarında da yine baskın kategoriler olarak belirip belirmediğinin tespit edilmesidir.
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3.2. Araştırma Soruları

Araştırma probleminden hareketle oluşturulan araştırma soruları, problemin so-
rulara dönüştürülmüş halidir (Yıldırım ve Şimşek, 2018: 84) ve çalışma için yol göste-
rici bir işleve sahiptir. YouTube’da gönderiler ile bu gönderilere yapılan kullanıcı yo-
rumları arasındaki ilişkiyi nefret söylemi bağlamında irdeleyen araştırmanın soruları 
şu şekilde sıralanabilir: 

Araştırma Sorusu 1: Müslümanlara yönelik yoğun nefret söylemi içeren gönderi-
lere yapılan kullanıcı yorumlarının büyük bir kısmı (nicelik olarak) -tıpkı gönderideki 
gibi- Müslümanlara yönelik nefret söylemi taşımakta mıdır? Yani nefret söylemi içeren 
bir YouTube videosuna/gönderisine yapılan yorumların yüzde kaçı gönderideki gibi 
Müslümanlara yönelik nefret söylemi içermekte, yüzde kaçı pozitif söylemler taşımak-
ta ve yüzde kaçı nötr olarak belirmektedir?

Araştırma Sorusu 2: Gönderilerde baskın biçimde kullanılan nefret söylemi kate-
gorileri/çerçeveleri, kullanıcı yorumlarında da en çok kullanılan nefret söylemi çerçe-
veleri midir? Örneğin içerik üreticisinin kültürel tehdit söylemi kategorisini ön plana 
çıkarıldığı bir videonun yorumlarında yine aynı nefret söylemi kategorisi mi en fazla 
kullanılandır?

3.3. Araştırmanın Örneklemi ve Sınırlılıkları

Araştırma sorularına yanıt aranması amacıyla gönderilerinde Müslümanlara yö-
nelik nefret söylemi gerçekleştiren Paul Joseph Watson’ın YouTube kanalındaki “Islam” 
başlıklı oynatma listesi örneklem olarak belirlenmiş, gönderiler ile gönderilere yapılan 
yorumlar arasındaki ilişki nefrete söylemi çerçevesinde ele alınmıştır. Araştırma ya-
pılacak mecranın YouTube olarak belirlenmesi, YouTube’daki Watson’ın kanalının ve 
“Islam” başlıklı oynatma listesinin seçilmesi tümüyle ‘amaçlı örnekleme’ dahilindedir. 
Olasılık temelli olmayan örnekleme türleri arasında yer alan amaçlı örnekleme (Balcı, 
2020: 99), spesifik bir konunun detaylı bir biçimde ele alınmasına ve kapsamlı tasvir-
lerin yapılmasına olanak vermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2018: 118).

YouTube’un 2,29 milyar kullanıcısıyla en çok kullanıcıya sahip ikinci paylaşım plat-
formu olması (Dean, 2021), bu mecranın nefret söyleminin kolaylıkla ortaya çıkmasına 
ve yayılmasına imkân vermekte, bu durum YouTube’u nefret söylemi analizleri için el-
verişli bir mecra haline getirmektedir. Bu nedenle çalışmanın YouTube analiz mecrası 
olarak belirlenmiştir. Öte yandan Watson’ın “Islam” başlıklı oynatma listesinin örnek-
lem olarak seçilmesinin nedeni, 1 buçuk milyonu aşkın YouTube abonesine sahip olma-
sı ve gönderilerinde sıkça Müslümanlara yönelik nefret söylemi üretmesidir.
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Söz konusu oynatma listesinde 21 gönderi mevcuttur.4 Oynatma listesindeki bütün 
gönderilerin ve tüm yorumlarının analiz edilmesinin güçtür. Bu nedenle örneklem, belirli 
kriterlerle sınırlandırılmıştır. Çalışmada temel olarak ‘kullanıcı yorumları’na odaklanıl-
maktadır. Bu nedenle öncelikle oynatma listesindeki yorum oranı en fazla olan gönde-
riler tespit edilmiştir. Yani 21 gönderinin görüntülenme başına düşen yorum oranı’ (yo-
rum sayısı/görüntülenme sayısı) hesaplanmış ve büyükten küçüğe sıralanmıştır. 

Tablo 1. “Islam” Başlıklı Oynatma Listesindeki Gönderilere İlişkin Bilgiler ve Görüntülenme Başına 
Düşen Yorum Oranı5

4 Gönderi sayısına ilişkin veri 26 Mart 2021 tarihinde elde edilmiştir.
5 Tabloda yer alan veriler, 26 Mart 2021’de 20.20-21.25 saatleri arasında toplanmıştır.
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Tablo-1’de yer alan en yüksek görüntülenme başına düşen yorum oranına sahip 5 
video örneklem kapsamında incelemek istenmiş, ancak tabloda üçüncü sırada yer alan 
“The Tragedy of Cultural Relativism” isimli gönderi, daha çok Müslümanlar dışındaki 
çeşitli toplulukları hedef aldığı için araştırma dışında bırakılmıştır. Tablo-1’de yer alan 
birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci sıradaki 4 gönderi analize tabi tutulmuştur.

YouTube’da yapısal olarak iki tür kullanıcı yorumu söz konusudur: (a) Üst düzey 
yorum, (b) cevap nitelikli yorum. Üst düzey yorum, bir kullanıcının doğrudan yoru-
mudur. Cevap nitelikli yorum ise kullanıcının bir üst düzey yoruma yönelik olarak, o 
yorumdan hareketle ve o yoruma bir cevap olarak ürettiği yorumdur. 

Söz konusu 4 gönderinin ‘üst düzey yorumları’ asıl analiz birimi olarak belirlen-
miştir. Cevap nitelikli yorumların ele alınmamasında; gönderiye direkt olarak yapılan 
yorumlara odaklanmak istenmesi, cevap nitelikli yorumların üst düzey yorumlara yö-
nelik olması ve bu bakımdan nefret söyleminin dışına çıkabilen unsurlar barındırması 
gibi sebeplerden kaynaklıdır.

Tablo 2. Gönderilerin İncelenen Üst Düzey Yorum Sayısı

Örneklem kapsamında 4 videonun -her birinin- üst düzey yorumlarının yüzde 5’i 
incelenmiştir. Ancak bu oran belirlenirken, tüm üst düzey yorumlara genellenebilir so-
nuçlar elde etmek için “en beğenilen yorumların yüzde 2’si, en az beğenilen yorumla-
rın yüzde 2’si ve beğeni sayısı 1-3 arasında değişen yorumların yüzde 1’i” şeklinde bir 
kriter kullanılmıştır. Beğeni sayısı 1-3 arasında değişen üst düzey kullanıcı yorumla-
rın yüzde 1’i -diğer iki sınıflandırmadan farklı olarak- rastgele bir biçimde seçilmiştir. 
Beğeni sayısı 1-3 arasında değişen kullanıcı yorumlarının incelenmesinin sebebi, üst 
düzey yorumların 1, 2 ve 3 beğeni alanların sayısının fazla olmasından kaynaklanmak-
tadır. Bu eksende Tablo-2’de de görülebileceği üzere toplamda 1329 üst düzey yorum 
analiz bağlamında incelenmiştir. 
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Araştırmanın başlıca sınırlılıkları şu şekilde sıralanabilir: Müslümanlara yönelik 
nefret söylemi gerçekleştiren sadece 1 YouTube kanalındaki belirli verilere odaklanıl-
ması, birtakım kriterler ekseninde sadece 1329 üst düzey yorumun incelenmesi, üst 
düzey yorumlara yöneltilen ve bir ölçüde konuya ilişkin bireyler arasında konu ilgili 
kamusal tartışmaya yol açan cevap nitelikli yorumların ele alınmaması.

3.4. Verilerin Toplanması ve Verilerin Analizi

Örneklem kapsamında çeşitli kriterler ekseninde belirlenen ve Müslümanlara yö-
nelik nefret söylemi içeren 4 YouTube gönderisinin üst düzey yorumları, hem bir veri 
toplama hem de karma ve nitel yöntem dahilinde gerçekleştirilen araştırmalarda ana-
liz aracı olarak kullanılan Maxqda6 ile toplanmıştır.

Araştırmada üst düzey yorumların analiz edilmesinde ‘içerik çözümlemesi tekniği’ 
kullanılmıştır. İçerik analizi, açık biçimdeki analiz birimlerinin kodlanmasını ve kodla-
nan unsurların frekans (sıklık) veya yüzde biçiminde nicel değerlere dökülmesini içe-
rir (Balcı, 2020: 225). Dolayısıyla içerik çözümlemesinde aralarında benzerlik ilişkisi 
bulunan veriler, belirli tema ve kavramlar sınırlarında bir araya getirilir, düzenlenir 
ve belirli değerlere ulaşıldıktan sonra çıkarımlar/yorumlamalar yapılır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2018: 242). Yani mevcut olan belirli bir veri kümesi kodlanmakta, belirli bir 
olguya ilişkin sayısal değerlere ulaşılmakta ve bu değerler üzerinden çeşitli çıkarımlar 
yapılmaktadır.

Bu çalışmada da örneklem dâhilindeki 4 gönderinin toplanan üst düzey yorumları; 
aldıkları beğeni sayılarına göre küçükten büyüğe sıralanmış (her gönderi için ayrı ayrı 
olmak koşuluyla) ve en beğenilen üst düzey yorumların yüzde 2’si, hiç beğenilmeyen 
üst düzey yorumların yüzde 2’si ve beğeni sayısı 1-3 arasında değişen üst düzey yo-
rumların yüzde 1 (toplamda %5’i) içerik çözümlemesi tekniği ile ele alınmıştır. Söz 
konusu 4 gönderinin üst düzey yorumları, ilk olarak Müslümanlara yönelik nefret söy-
lemi içerip içermemesine göre kodlanmıştır. Bu noktada 3 tür kod kullanılmıştır. 

• Pozitif Söylem: Müslümanlara yönelik olumlu söylemler ortaya koyan ve nef-
ret söylemi üretmeyen söylem çerçeveleri (Çeçen, 2019: 203).

• Nötr, Tanımlamayan veya İlgisiz Söylem: Müslümanlara yönelik olumlu veya 
olumsuz herhangi bir yargı içermeyen veya olumlu mu yoksa olumsuz bir söy-
lem mi içerdiği kesinleştirilemeyen ya da tümüyle Müslümanlarla bağlantılı ko-
nular dışındaki söylem çerçeveleri (Çeçen, 2019: 203).7

6 Maxqda, YouTube’daki cevap nitelikli yorumların dışarda bırakılarak sadece üst düzey yorumların 
toplanabilmesine imkân vermektedir.

7 Çeçen (2019); çalışmasında ‘nötr çerçeveler’, ‘tanımlanamayan çerçeveler’ ve ‘konu dışı (ilgisiz) 
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• Negatif Söylem (Nefret Söylemi): Müslümanlara yönelik ötekileştirici, ay-
rımcı vb. biçimlerde olumsuz söylemler içeren ve nefret söylemi gerçekleşti-
ren söylem çerçeveleridir. Çeçen, söz konusu negatif söylemlerin, yani nefret 
söylemlerinin; güvenlik tehdidi çerçevesi (Ekman, 2015’e atıfla), kültürel teh-
dit çerçevesi (Vliegenthart ve Roggeband ve Helbling’e referans veren Klein, 
2016 ve Huntington 1996 ve 1997’ye atıfla), ekonomik tehdit çerçevesi (Kle-
in, 2016’ya atıfla), demografik tehdit çerçevesi, politik tehdit çerçevesi, tersine 
ırkçılık, ırkçılığın inkârı gibi çerçevelerde ortaya çıkabileceğini belirtmektedir 
(Çeçen, 2019: 203).

Bu üç tür söylem çerçevesi, çalışmada üst düzey yorumların ‘söylem istikameti’ 
olarak zikredilmiştir. Yani söylemin negatif (nefret söylemi) istikametli mi yoksa pozi-
tif istikametli mi olduğunu anlatan ifadeler olarak konumlandırılmıştır. Araştırmanın 
ilk aşamasında 4 gönderinin her birinin örneklem kapsamında belirlenen üst düzey 
yorumları; ‘pozitif söylem’, ‘nötr, tanımlanamayan veya ilgisiz söylem’ ya da ‘negatif 
söylem (nefret söylemi)’ olarak kodlanmıştır. Böylelikle her bir gönderinin hem en be-
ğenilen hem hiç beğenilmeyen hem de beğeni sayısı 1-3 arasında değişen üst düzey 
yorumlarındaki ‘pozitif söylem’, ‘negatif söylem (nefret söylemi)’ ve ‘nötr, tanımlana-
mayan veya ilgisiz söylem’ oranları tespit edilmiştir. Böylelikle üst düzey kullanıcı yo-
rumlarında da gönderideki gibi nefret söyleminin ağırlıklı olup olmadığı tespit edil-
meye çalışılmıştır. Bu çalışmadaki adıyla “söylem istikametinde yöndeş geri bildirim 
çokluğu’nun mevcut olma hali sorgulanmıştır. 

Gönderilerdeki negatif söylem (nefret söylemi) oranı belirlendikten sonra nefret 
söylemlerinin kategorilerine odaklanılmıştır. Bu noktada Çeçen’in (2019) kullandığı 
çeşitli nefret söylemi çerçevelerinden yararlanılmış, bu çerçevelerde çeşitli değişiklik-
ler ve eklemeler yapılarak üst düzey yorumların nefret söylemi kategorilerinin tespi-
tinde kullanılmıştır. Çalışma kapsamında kullanılan nefret söylemi kategorileri aşağı-
daki gibi sıralanabilir: 

• Güvenlik Tehdidi Söylemi: Müslümanların bir güvenlik tehdidi olduğu yönün-
deki söylem çerçeveleri (Çeçen, 2019: 203).

• Kültürel Tehdit Söylemi: Müslümanların Batı kültürünün unsurlarına tehdit 
olarak görüldüğü söylem çerçeveleri (Vliegenthart ve Roggeband ve Helbling’e 
referans veren Klein, 2016 ve Huntington, 1996 ve Huntington, 1997’den akt. 
Çeçen, 2019: 203).

çerçeveler’i ayrı kategoriler olarak ele almaktadır. Bu çalışmada, sadece negatif çerçevelere yani nef-
ret söylemi içeren unsurlara odaklanılması sebebiyle nötr, tanımlanamayan veya konu dışını çerçeve-
ler bir başlık altında toplanmıştır. 
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• Ekonomik Tehdit Söylemi: Müslümanların Batılı ülkelerin ekonomik gücünü 
zayıflattığını iddia eden söylem çerçeveleri (Klein, 2016’dan akt. Çeçen, 2019: 
203).

• Demografik Tehdit Söylemi: Müslümanların yüksek doğum oranı vb. neden-
lerle demografik tehdide yol açacağını iddia eden söylem çerçeveleri (Çeçen, 
2019: 203).

• İslamofobinin İnkârı ve Oksidentalist Söylem İddiası: Çeçen (2019: 203); 
‘tersine ırkçılık çerçevesi’ ile artık Batılılara ırkçılık yapıldığını öne süren söy-
lemleri, ‘Irkçılığın inkârı çerçevesi’yle ise Müslümanlar yönelik ırkçılık yapan 
çeşitli kesimlerin bunu inkâr ettiğine yönelik söylemleri ele almaktadır. Bu iki 
çerçeveden hareketle ‘İslamofobinin inkârı ve oksidentalist söylem iddiası’ ka-
tegorisiyle; Müslümanlara yönelik bir ırkçılığın olmadığını, Batılılara yönelik 
ötekileştirme yapıldığını belirten söylemler anlatılmak istenmektedir.

• Müslüman Karşıtı Aktörleri Destekleyen Söylem: Müslümanlara nefret söy-
lemi yönlendiren veya Müslümanlara yönelik nefret suçu işleyen kişilerin des-
teklendiği söylemlerdir.

• Batılı Bir Otoriteye ve Liberal Sisteme Yönelik Eleştirel Söylem: Çeçen (2019: 
203); Müslümanlara olumlu yaklaştıkları için medya, politikacılar, din yetkilileri 
gibi bazı kesimlerin birtakım çevrelerce “politik doğrucu” olarak nitelendirildiği-
ni ve eleştirildiğini ifade etmektedir. Bu söylem çerçevesi de Müslümanlara yöne-
lik olumlu bir tavır takınan kişilere yöneltilen eleştiriler üzerinden Müslümanla-
ra yönelik nefret taşıyan söylem çerçevelerini ifade etmektedir.

• Kategorize Edilemeyen Negatif Söylem: Müslümanlara yönelik olumsuz ta-
vırları içerisinde barındıran ancak yukarıdaki kategorilerinin birine dahil edi-
lemeyen nefret söylemlerini tanımlamaktadır.

Kullanıcıların üst düzey yorumlarındaki nefret söylemi kategorilerinin oranları 
tespit edilmeden önce, söz konusu 4 gönderinin her birinde içerik üreticisi Watson 
tarafından ön plana çıkarılan nefret söylemi kategorisi tespit edilmiştir. Daha sonra 4 
gönderideki üst düzey yorumlar, yukarıdaki nefret söylemi kategorilerine göre teker 
teker kodlanmış ve bu kategorilerin yorumlardaki kullanım sıklığı ve oranı belirlen-
miştir. Böylelikle gönderide ön plana çıkarılan nefret söylemi kategorilerinin, kullanıcı 
yorumlarında da yoğun biçimde kullanılıp kullanılmadığı, yani gönderideki baskın nef-
ret söylemi ile kullanıcı yorumlarındaki baskın nefret söylemi kategorisi arasında bir 
tutarlılık olup olmadığına bakılmıştır. Yani ‘nefret söylemi kategorilerinde yöndeş geri 
bildirim çokluğu’nun bulunup bulunmadığı aşikâr edilmeye çalışılmıştır.
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Özetle araştırmanın iki aşamalı bir analiz süreci olduğu; ilk aşamada Müslüman-
lara yönelik nefret söylemi barındıran gönderilerin üst düzey yorumlarının büyük 
çoğunluğunun gönderideki gibi nefret söylemine ev sahipliği yapıp yapmadığına ba-
kıldığı, ikinci aşamada ise gönderide ön plana çıkarılan nefret söylemi kategorilerinin 
gönderinin üst düzey yorumlarında da sık kullanılan nefret söylemi kategorileri olup 
olmadığının irdelendiği ifade edilebilir. Bu eksende üst düzey yorumların kodlanma-
sıyla elde edilen nicel değerlerden çeşitli çıkarımlar yapılarak bulgulara ulaşılmıştır.

4. Bulgular

4.1.  Üst Düzey Yorumların Söylem İstikameti ve Söylem İstikametinde Yön-
deş Geri Bildirim Çokluğu

‘Söylem istikameti’ bu çalışmada; temel olarak söylemin negatif yönlü mü (Müslü-
manlara yönelik nefret söylemi mi taşıdığına), pozitif yönlü mü (Müslümanlara olumlu 
yaklaşım mı içerdiğine) yoksa olumlu veya olumsuz şekilde herhangi bir kutba girme-
yen söylem mi olduğunu anlatan bir ifade olarak kullanılmıştır.

Şekil 1. Söylem İstikameti Doğrusu

Söylemin istikameti, yani yönü, matematiksel bir doğru ile anlatılmak istenirse; 
bir söylem belli bir kişi veya gruba yönelik (a) olumlu yargı içerebilir ve bu durum-
da söylemin istikameti matematiksel doğru üzerinde pozitif istikamete sahip olur, (b) 
nefret söylemi içerebilir ve bu durumda doğru üzerinde negatif istikamete sahip olur, 
(c) ne olumlu ne de olumsuz bir yargı içerebilir, ki bu durumda matematiksel doğru 
üzerinde 0 üzerinde konumlandırılarak nötr olarak gösterilebilir.

4.1.1. Üst Düzey Yorumların Söylem İstikametine İlişkin Nicel Değerler

Ele alınan 4 gönderinin her birinin üst düzey yorumlarının Müslümanlara yönelik 
pozitif söylem mi, nefret söylemi mi, yoksa nötr, tanımlanamayan veya ilgisiz söylem 
mi sergilediği tespit edilmiştir. Böylelikle kullanıcı yorumlarının da tıpkı Watson’ın ait 
oldukları gönderideki gibi büyük ölçüde Müslümanlara nefret söylemi barındırıp ba-
rındırmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.

Çalışmada incelenen 4 gönderinin (videonun) her birinin toplam üst düzey yorum 
sayısının %5’ine tekabül eden sayıda ve toplamda 1329 üst düzey yorum incelenmiştir.
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Tablo 3. “Submission” İsimli Gönderinin İncelenen Üst Düzey Yorumlarının Söylem İstikameti

Toplam 6783 üst düzey yorumu bulunan Submission isimli gönderinin, 337 tane 
üst düzey yorumu (%5’i) incelenmiştir. 337 üst düzey yorumun %85,5’i (N: 288) Müs-
lümanlara yönelik negatif istikametli (nefret söylemi), %11,8’i (N: 40) nötr, tanımla-
mayan veya ilgisiz söylem, %2,7’si (N: 9) pozitif yönlü söylem olarak kodlanmıştır. Üst 
düzey yorumların beğeni sayılarına göre olan 3 grubunda da nefret söylemi ağırlıklıdır.

Tablo 4. “Islam is not a Religion of Peace” İsimli Gönderinin İncelenen Üst Düzey Yorumlarının Söylem 
İstikameti

Tablo-4’te de belirtildiği gibi P. J. Watson’ın “Islam is not a Religion of Peace” isim-
li gönderisinin incelenen 457 üst düzey yorumunun; %68,5’i (N: 313) Müslümanlara 
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yönelik nefret söylemi içeren, %17,5’i (N: 80) Müslümanlara yönelik pozitif söylemi 
içeren ve %14’ü (N: 64) nötr, tanımlamayan veya ilgisiz söylem olarak şeklinde kodlan-
mıştır. Beğeni sayısına göre olan üst düzey yorum sınıflandırmasında da Müslümanlara 
yönelik nefret söylemi ağır basmaktadır. 

Tablo 5. “20 Questions for Muslims” İsimli Gönderinin İncelenen Üst Düzey Yorumlarının Söylem İstika-
meti

Tablo-5’te de yer verildiği gibi Watson’ın “20 Questions for Muslims” adlı video-
sunun ele alınan 370 üst düzey yorumunun %69,2’si (N:256) nefret söylemi, %23’ü 
(N:85) pozitif söylem, %7’si (N: 29) ise nötr, tanımlamayan veya ilgisiz söylem barın-
dırdığı tespit edilmiştir. Keza üst düzey yorum kategorilerinde de Müslümanlara yöne-
lik nefret söyleminin oranı fazladır. 

Tablo 6. “Truth About Islam” İsimli Gönderinin İncelenen Üst Düzey Yorumlarının Söylem İstikameti
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Tablo-6’da da görülebileceği üzere Watson’ın “Truth About Islam” gönderisindeki 
incelenen 165 üst düzey yorumunun %62,4’ü (N:103) nefret söylemi içeren, %27,9’u 
(N: 46) pozitif söylem, %9,7’si (N:16) ise nötr, tanımlamayan veya ilgisiz söylem olarak 
kodlanmıştır. Yorumlar yine nefret söylemi ağırlıklıdır.

4.1.2. Söylem İstikametinde Yöndeş Geri Bildirim Çokluğu

Aşağıda yer alan Grafik-1’de de görülebileceği gibi ele alınan gönderilerin hepsinin 
üst düzey yorumlarında nefret söylemi daha fazladır.

Grafik 1. İncelenen Gönderilerin Söylem İstikameti Oranları (%)

Belirli bir kişi veya gruba yönelik söylemin yönü pozitif, negatif (nefret söylemi) 
veya nötr olabilmektedir. İncelenen gönderilerde de Müslümanlara yönelik nefret söy-
leminin oranı (yani negatif istikamete sahip üst düzey yorum oranı), pozitif istikametli 
söyleme ve nötr, tanımlamayan veya ilgisiz söyleme oranla daha yüksektir.

Gönderilerin içek üreticisi Watson’ın söz konusu 4 gönderide de Müslümanlara 
yönelik nefret söylemi üretmesi, kullanıcı yorumlarında da yankı bulmakta ve kullanı-
cılar da yorumlarında yoğun biçimde Müslümanlara yönelik nefret söylemi sarf ede-
bilmektedir. Yani içerik üreticisinin gönderideki söylem istikameti ile kullanıcı yorum-
larındaki baskın söylem istikameti arasında bir tutarlılık mevcut olabilmektedir. Bu 
durum çalışmada ‘söylem istikametinde yöndeş geri bildirim çokluğu’ olarak zikredil-
mektedir.

Şekil-1: Söylem İstikameti Doğrusu
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Şekil-1’deki matematiksel doğru üzerinden düşünüldüğünde; ele alının 4 gönde-
rinin de söylem istikameti negatif yönlüdür. Yani içerik üreticisi Müslümanlara yönelik 
nefret söylemine meyletmektedir. Çalışma kapsamında incelenen üst düzey yorumla-
rın büyük çoğunluğunun da söylem istikametinin negatif yönlü olduğu gözlemlenmiş-
tir. Dolayısıyla gönderideki söylem istikameti ile kullanıcıların bir geri bildirim pratiği 
olarak üst düzey yorumlarındaki söylemlerin istikametinde bir ‘yöndeş’ olma hali mev-
cuttur. ‘Yöndeş’8 kelimesi Türk Dil Kurumu Sözlükleri’nde “yönü aynı olan, aynı yöne 
bakan” şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, t.y.; yöndeş).

Akabinde ‘söylem istikametinde yöndeş geri bildirim çokluğu’; geri bildirimlerde-
ki9 söylemlerin büyük bir bölümünün (çoğunun) hem kendi içinde büyük bölümünün 
yöndeş hem de gönderiyle yöndeş olması ve söylem istikameti bakımından tutarlılık 
sergilemesi halidir. Bu çalışmada incelenen üst düzey yorumların da büyük bir bölümü 
hem kendi içinde hem de gönderinin söylem istikameti bakımından negatif yönlüdür 
ve Müslümanlara yönelik nefret söylemi sergilemektedir. Yani söylem istikametinde 
bir ‘yöndeş geri bildirim çokluğu’ mevcuttur. 

4.2. Üst Düzey Yorumların Nefret Söylemi Kategorileri ve Nefret Söylemi Ka-
tegorilerinde Yöndeş Geri Bildirim Çokluğu

4.2.1. Üst Düzey Yorumların Nefret Söylemi Kategorilerine İlişkin Nicel De-
ğerler

Analizin ikinci bölümünde Çeçen’in (2019: 203) yer yer çeşitli yazarlara atıfta bu-
lunarak ortaya koyduğu negatif söylem çerçevelerinden faydalanarak oluşturulan çeşitli 
nefret söylemi kategorilerinden yararlanılmıştır. Bu nefret söylemi kategorileri şu şekil-
de sıralanabilir: Güvenlik tehdidi, kültürel tehdit, ekonomik tehdit, demografik tehdit, 
İslamofobinin inkârı ve oksidentalist söylem iddiası, Müslüman karşıtı aktörleri destek-
leyen söylem, Batılı bir otoriteye ve liberal sisteme yönelik eleştirel söylem, kategorize 
edilemeyen negatif söylem.

Bu minvalde öncelikle Müslüman ve İslam karşıtlığıyla bilinen (Hine, 2018; Crou-
cher, 2018; Lemon, 2018) Watson’ın örneklem kapsamında belirlenen 4 gönderisinin 
her birinde ön plana çıkardığı nefret söylemi kategorisi/kategorileri tespit edilmiştir. 
Daha sonra 4 gönderinin her birinin örneklem kapsamına alınan ‘üst düzey yorumla-
rından nefret söylemi içerenler’, belirtilen nefret söylemi kategorileri ekseninde kod-

8 ‘Yöndeş’ terimi, matematikte de kullanılmaktadır. Örneğin ‘yöndeş açılar’ denildiğinde, aynı yöne ba-
kan iki açı kastedilmektedir.

9 Bu çalışmada ‘üst düzey kullanıcı yorumlarındaki’.
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lanmıştır. Böylelikle üst düzey kullanıcı yorumlarında en fazla kullanılan nefret söyle-
mi kategorisinin/kategorilerinin, gönderide ön plana çıkan nefret söylemi kategorisi/
kategorileriyle aynı olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.

Örneklem kapsamında ele alınan “Submission” isimli gönderide içerik üreticisi 
Watson, iki nefret söylemi kategorisini ön plana çıkarmaktadır: ‘Batılı otoritelere ve 
liberal sisteme eleştiri’ ve ‘Güvenlik tehdidi’. Watson, bu gönderisinde Charlie Hebdo 
saldırısını ele almakta, bu noktadan hareketle genelleştirmeye giderek tüm Müslüman-
ları bir güvenlik tehdidi olarak görmektedir. Bunun yanı sıra Müslümanlara yönelik ba-
rışçıl söylemler sergileyen çeşitli Hristiyan din adamlarını, Müslümanlara daha olumlu 
bir tavır alan sol kanadı, medyayı ve politikacıları eleştirmektedir. İncelenen üst düzey 
yorumlarda da Watson’ın ön plana çıkardığı nefret söylemi kategorilerinin daha fazla 
kullanıldığı belirlenmiştir.

Tablo 7. “Submission” Başlıklı Gönderinin İncelenen Üst Düzey Yorumlarının Nefret Söylemi Kategori-
leri

Submission gönderisinin 337 arasında nefret söylemi içeren 288 tane üst düzey 
yorumunun %35,4’ü (N: 102) Müslümanlara yönelik nefret söylemini ‘Batılı bir otori-
teye ve liberal sisteme eleştiri’ kategorisi üzerinden, %26,4’ü (N: 76) ‘güvenlik tehdidi 
söylemi’, %10,8’i (N: 31) ‘Müslüman karşıtı aktörleri destekleyen söylem’, %9’u (26) 
‘kültürel tehdit söylemi’, %7,3’ü (N: 21) ‘demografik tehdit söylemi’ üzerinden % 5,2’si 
(N: 15) ‘İslamofobinin inkârı ve oksidentalist söylem iddiası’, % 5,9’u (N: 17) kategori-
ze edilemeyen negatif söylemler üzerinden gerçekleştirmiş. Ekonomik tehdit söylemi 
üzerinden Müslümanlara yönelik nefret söylemine ise rastlanmamıştır. En beğenilen, 
hiç beğenilmeyen ve beğeni sayısı 1-3 arasında değişen üst düzey yorumlarda da içerik 
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üreticisinin ağırlıklı olarak yer verdiği nefret söylemi kategorileri en sık kullanılanlar 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Watson, “Islam is not a Religion of Peace” isimli gönderisinde yine bir genelleştir-
meye giderek tüm Müslümanları bir ‘güvenlik tehdidi olarak gören söylemlere’ ağırlık 
vermektedir. Watson, İslam’ın barışçıl olmadığını iddia etmekte ve bu türden nefret 
söylemlerini haklı çıkarmak içinse Şeriat hukukunun yürürlükte olduğu çeşitli ülkeler-
deki cezaları örnek göstermektedir.

Tablo 8. “Islam is not a Religion of Peace” Başlıklı Gönderinin İncelenen Üst Düzey Yorumlarının Nefret 
Söylemi Kategorileri

Gönderinin incelenen üst düzey yorumlarda da içerik sahibinin ortaya koyduğu 
söylem kategorisi ağır basmakta; 457 yorum arasından nefret söylemi içeren 313 yo-
rumun %49,2’si (N: 154) ‘güvenlik tehdidi söylemi’ kategorisine girmektedir. İçerik 
üreticisinin gönderide ön plana çıkarmadığı ‘Müslüman karşıtı aktörleri destekleyen 
söylemler’ ise kullanıcı yorumlarında %23 (N: 72) oranla ikinci sırada yer almakta 
ve yorum yapan bireyler, içerik üreticisinin İslam’ı bir güvenlik tehdidi olarak sun-
masına karşılık olarak Müslüman karşıtı aktörleri savunmaktadır. En beğenilen, hiç 
beğenilmeyen ve beğeni sayısı 1-3 arasında değişen üst düzey yorumlara bakıldığın-
da da yine sık kullanılan nefret söylemi kategorisi olarak ‘güvenlik tehdidi söylemi’ 
belirmektedir.

Watson, “20 Questions for Muslims” başlıklı gönderisinde ‘kültürel tehdit söylemi’ 
ve ‘güvenlik tehdidi söylemi’ kategorilerini ön plana çıkarmaktadır. Watson, İslam’ın 
Batı ile uyumlu olmadığını söylemekte, Müslümanların kendisini sosyal medya üzerin-
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den tehdit ettiğini ve çeşitli ülkelerdeki radikal uygulamaların da olduğunu belirterek 
bir genelleme yapmakta ve İslam’ın bir barış dini olmadığını iddia etmektedir. Yani nef-
ret söylemi kategorilerinden ‘kültürel tehdit söylemi’ ve ‘güvenlik tehdidi söylemi’ni 
sıkça kullanmaktadır.

Tablo 9. “20 Questions for Muslims” Başlıklı Gönderinin İncelenen Üst Düzey Yorumlarının Nefret 
Söylemi Kategorileri

İncelenen 370 üst düzey yorum arasında nefret söylemi içeren 256 üst düzey yo-
rumunun %30,9 (N: 79) ‘kültürel tehdit söylemi’ kategorisini içerdiği saptanmıştır. 
%23’ü (N: 59) ‘Müslüman karşıtı aktörleri destekleyen söylemler’ ve %19,9’u (N: 51) 
‘güvenlik tehdidi söylemi’ kategorilerini içermektedir. Bu noktada kullanıcıların üst 
düzey yorumlarında, içerik üreticisinin gönderide ön plana çıkardığı nefret söylemi 
kategorilerini veya bu kategorilerle bir noktada bağlantılı olan diğer nefret söylemi 
kategorilerini sıkça kullandığı ifade edilebilir (kültürel tehdit ile bağlantılı olarak ‘Müs-
lüman karşıtı aktörleri destekleyen söylem’ ve ‘güvenlik tehdidi söylemi’ kategorileri 
gibi).

Watson, “Truth About Islam” başlıklı gönderisinde ise yine nefret söylemi kate-
gorisi olarak güvenlik tehdidi söylemini ön plana çıkarmakta, radikal grupların çeşitli 
uygulama ve saldırılarına değinerek nefret söylemini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. 
Yani yine bazı olaylar üzerinden genellemeler yaparak tümüyle Islam’ın barış dini ol-
madığını iddia etmekte ve böylelikle tüm Müslümanlara yönelik nefret söylemi gerçek-
leştirmektedir. 
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Tablo 10. “Truth About Islam” Başlıklı Gönderinin İncelenen Üst Düzey Yorumlarının Nefret Söylemi 
Kategorileri

“Truth About Islam” başlıklı gönderinin 165 üst düzey yorum arasında nefret söy-
lemi içeren 103 üst düzey yorumun %34’ü (N: 35) ‘güvenlik tehdidi söylemi’, %21,4’ü 
(N: 22) ‘Batılı bir otoriteye ve liberal sisteme yönelik eleştirel söylem’, %15,5’i (N: 16) 
‘kültürel tehdit söylemi’, %15,5’i (N: 16) ‘Müslüman karşıtı aktörleri destekleyen söy-
lem’i içermektedir. Kullanıcılar yorumlarda ‘güvenlik tehdidi söylemi’ni sıkça kullan-
makta, Müslümanlara olumlu yaklaşan Batılı otoriteleri eleştirmekte, Müslüman kar-
şıtı aktörleri desteklemekte ve Müslümanları sadece güvenlik tehdidi olarak değil aynı 
zamanda Batı’ya yönelik bir güvenlik tehdidi olarak da görmekte ve bu minvalde nefret 
söylemi üretmektedir. 

4.2.2. Nefret Söylemi Kategorilerinde Yöndeş Geri Bildirim Çokluğu

Örneklem kapsamında Müslümanlara yönelik nefret söylemi içeren yorumların 
‘nefret söylemi kategori’leri incelendiğinde, bir gönderide sıkça kullanılan nefret söy-
lemi kategorisinin aynı gönderinin kullanıcı yorumlarında da en sık kullanılan kategori 
olduğu saptanmıştır. 

‘Nefret söylemi kategorilerinde yöndeş geri bildirim çokluğu’; içerik üreticisinin 
gönderide ön plana çıkardığı ve yoğun biçimde kullandığı nefret söylemi kategorisinin, 
kullanıcı yorumlarında da diğer kategorilere göre daha fazla kullanılması ve yorumla-
rın büyük bir bölümünün nefret söylemi kategorisi bakımından birbirleriyle ve gönde-
riyle tutarlılık sergilemesi şeklinde açıklanabilir. Yani kullanıcı yorumlarının çoğunun 
kendi içinde ve gönderiyle nefret söylemi kategorisi bakımından yöndeş olması, aynı 
nefret söylemi kategorisinin doğrultusuna sahip olması şeklinde ifade edilebilir.
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Yorumlarda en sık kullanılan kategori olmayan ancak yine de hatırı sayılır derece-
de orana sahip olan kategoriler bulunabilmektedir. Örneğin bir gönderide ve yorumla-
rında güvenlik tehdidi söylemi kategorisi baskındır ancak yorumlarında kültürel tehdit 
söylemi de ‘ikinci en çok kullanılan’ kategori olarak belirmektedir. Bu durum, nefret 
söylemi kategorilerinin birbirleriyle ilişki içerisinde olması, kullanıcılar tarafından bir-
birleriyle bağlantılandırılması ve her birinin tekil biçimde Müslümanlara yönelik nef-
ret söyleminin parçalarını oluşturmasıyla açıklanabilir.

Sonuç ve Tartışma

YouTube’da içerik üreticisinin Müslümanlara yönelik nefret söylemi stabil biçimde 
sadece gönderide kalmamakta, içerik tüketicilerinin geri bildirim faaliyetlerine de sira-
yet edebilmektedir. Bu noktada Müslümanlara yönelik nefret, bir geri bildirim unsuru 
olarak kullanıcı yorumlarında söylem halini alıp var olabilmektedir. Gönderide Müslü-
manlara yönelik nefret söyleminin ağırlıklı olması, kullanıcı yorumlarında da benzer 
biçimde nefret söyleminin daha fazla olmasını ve pozitif söylemlerin daha az kullanıl-
masını beraberinde getirebilmektedir. Öte yandan yine içerik üreticisinin gönderide 
en sık kullandığı nefret söylemi kategorisi, kullanıcı yorumlarına nüfuz edebilmekte ve 
kullanıcı yorumlarında da en çok kullanılan nefret söylemi kategorisi olarak karşımıza 
çıkabilmektedir. 

İçerik üreticisinin yoğun bir biçimde Müslümanlara yönelik nefret söylemi sarf 
ettiği (söylem istikametinin negatif olduğu) gönderilerde, kullanıcı yorumlarının da 
büyük bir bölümü nefret söylemi içermektedir. Bu durum çalışmada ‘söylem istikame-
tinde yöndeş geri bildirim çokluğu’ olarak zikredilmektedir. Yani gönderi ile kullanıcı 
yorumlarının büyük bir kısmının negatif yönlü olması (yöndeş olması) ve nefret söyle-
mi içermesi durumuna dikkat çekilmektedir.

Yine benzer biçimde içerik üreticisinin gönderide baskın biçimde yer verdiği nef-
ret söylemi kategorisi, kullanıcı yorumlarında da en sık rastlanan nefret söylemi kate-
gorisi olarak belirmektedir. Yani içerik üreticisinin nefret söyleminin kategorisi ile yo-
rumlarda en çok kullanılan nefret söylemi kategorisi tutarlılık sergilemekte, yöndeşlik 
barındırmaktadır. Bu durum ise çalışmada ‘nefret söylemi kategorisinde yöndeş geri 
bildirim çokluğu’ olarak ifade edilmektedir.

Müslümanlara yönelik nefret söylemi içeren gönderilerin yorumlarının büyük bir 
bölümünün tıpkı gönderideki gibi nefret söylemi barındırmasının, nefret söyleminin 
niceliksel görünürlüğünü arttırdığından ve nefret söylemini şiddetlendirdiğinden söz 
edilebilir. Öte yandan nefret söylemi barındıran yorumların büyük bir kısmının gönde-
ride ön plana çıkarılan nefret söylemi kategorisi ile aynı kategoriye dahil olması, nefret 
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söylemini nitelik bakımın pekiştirdiği ve nefret söylemini şiddetlendirdiği öne sürüle-
bilir. Keza içerik üreticisinin gönderide sıkça kullandığı nefret söylemi kategorisi dışın-
daki nefret söylemi kategorilerinin de kullanıcı yorumlarında kendine yer bulmasının, 
nefret söyleminin yayılım skalasını genişlettiğinden ve dolayısıyla nefret söylemini şid-
detlendirdiğinden de bahsedilebilir. Bu noktada daha büyük örneklemlerle çalışılması 
gönderi-kullanıcı yorumları arasındaki nefret söylemi bağlantısının daha kapsamlı bir 
biçimde değerlendirilmesine imkân verebilir. Aynı zamanda bu çalışma daha büyük 
örneklemlerle çalışılması açısından algoritmaları eğitebilecek bulgular, veriler ve ka-
tegorizasyonlar sağlamaktadır.

Son Notlar
Bu çalışmada Paul Joseph Watson isimli YouTube kanalının "Islam" başlıklı oynatma listesindeki 

çeşitli gönderiler/videolar incelenmiştir.

YouTube kanalının linki:

https://www.youtube.com/user/PrisonPlanetLive/featured

Oynatma listesinin linki:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLACHuve7G7Ur0_dfIJ1_G7tNM1gXMoBPT

"Submission" isimli videonun linki:

https://www.youtube.com/watch?v=XI1IpFKFSmk&list=PLACHuve7G7Ur0_dfIJ1_G7tNM1gXMo-
BPT&index=2 

"Islam is NOT a Religion of Peace" isimli videonun linki:

https://www.youtube.com/watch?v=_ZiJehMXBpQ&list=PLACHuve7G7Ur0_dfIJ1_G7tNM1gXMo-
BPT&index=8

"20 Questions For Muslims" isimli videonun linki:

https://www.youtube.com/watch?v=Eah1niD0dqs&list=PLACHuve7G7Ur0_dfIJ1_G7tNM1gXMo-
BPT&index=12

"The Truth About Islam" isimli videonun linki:

https://www.youtube.com/watch?v=4LBpmPXv1R4&list=PLACHuve7G7Ur0_dfIJ1_G7tNM1gXMo-
BPT&index=11
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İslamofobi Tartışmaları ve Körfez Ülkelerinin Reaksiyonları
Abdullah ERBOĞA1

1. Giriş

Birey, toplum ve devlet düzeyinde farklı şekillerde tezahür eden İslamofobi, İs-
lam’a ve Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen şiddet eylemlerinden nefret söylem-
lerine kadar çeşitli formlarda hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Her ne kadar İsla-
mofobik eylem ve söylemler sıkça Batılı ülkelerde görülse de, günümüz itibariyle artık 
farklı coğrafyalarda da bu tür olaylar karşımıza çıkmaktadır. Çok boyutlu bir içeriğe 
sahip olmasından ötürü İslamofobi tartışmalarının bir yönünü de devlet düzeyindeki 
temsiller ve bu temsillere yönelik reaksiyonlar oluşturmaktadır. Avrupa ülkelerinde li-
derler düzeyinde dahi görülmeye başlanan İslamofobik eylem ve söylemler, günümüz-
de küresel siyasetin canlı bir parçasıdır. Benzer şekilde İslam coğrafyasının İslamofobi 
karşısındaki konumlanışı, verdiği tepkiler ve mücadele yöntemleri de elbette önemli 
bir gündem olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda bölgesel ve küresel konularda 
ön plana çıkan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’ın İslamofobi 
ile ilgili nasıl bir tutuma sahip oldukları ise çok az tartışılmaktadır. Arap İsyanları’yla 
birlikte iddialı ve aktif bir dış politika izleyen bu üç Körfez ülkesinin medya, akademi 
ve en önemlisi devlet düzeyinde İslamofobi ile ilgili nasıl bir temsiliyete sahip olduğu-
na bakılması önem arz etmektedir. Zira Suudi Arabistan, BAE ve Katar’ın etkili ulusal/
uluslararası yazılı ve görsel medya kuruluşlarına sahip oldukları göz önünde tutuldu-
ğunda, İslamofobi konusundaki yaklaşımlarının daha da önemli hale geldiğini söyle-
mek mümkündür.

Bu makale, kutsal topraklara ev sahipliği yapan başta Suudi Arabistan olmak üzere 
BAE ve Katar’ın, İslamofobi konusundaki bakış açılarını ve yaklaşımlarını ele alacaktır. 
Bu kapsamda makale aşağıdaki soruları tartışmayı hedeflemektedir: Suudi Arabistan, 
BAE ve Katar İslam’a ve Müslümanlara yönelik saldırılara nasıl reaksiyon göstermek-

1 Dr. Öğr. Üyesi, Milli Savunma Üniversitesi, aerboga@gmail.com
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tedirler? Bu üç Körfez ülkesinin İslamofobi ile mücadele gündemleri var mıdır? Var ise 
İslamofobi ile ilgili tutumlarında farklılık veya benzerlik söz konusu mudur? Körfez ül-
kelerinin siyasi çıkar hesaplamaları ve imaj kaygısı İslamofobi konusundaki reaksiyon-
larını nasıl etkilemektedir? Avrupa’da yükselişe geçen aşırı sağ hareketler ile İskandi-
nav ülkeleri, Fransa, Almanya, İngiltere ve Yeni Zelanda başta olmak üzere İslamofobik 
terör eylemlerinin ve söylemlerin gerçekleştiği vakalara yönelik bu üç ülke nasıl bir 
tutum sergilemiştir? Körfez ülkelerinin Batılı ülkelerle kurdukları stratejik güvenlik/
siyasi ilişkiler İslamofobi ile mücadele açısından herhangi bir engel teşkil etmekte mi-
dir? Bu sorular çerçevesinde makale, bu üç Körfez ülkesinin İslamofobi konusundaki 
tutumlarını açıklamaya çalışacaktır.

2. Bölgesel Siyasette Körfez Ülkelerinin Yükselişi

Soğuk Savaş yıllarında çift kutuplu uluslararası sistemin yapısı, küçük devletlerin 
dış politika alanında manevra kabiliyetlerini oldukça sınırlandırmıştır. Bu dönemde 
çevresel şartlar ile ulusal güç kapasiteleri bağlamında bölgesel ve küresel siyasette et-
kin bir aktör olmayı başaramayan Körfez ülkeleri, 2000’li yıllardan itibaren yumuşak 
güç merkezli dış politika etkinliği kazanmışlardır. Gerek ABD’nin Körfez’e sağladığı gü-
venlik şemsiyesi sayesinde gerekse bizzat ABD askeri gücünün bölgede yer almış ol-
ması sebebiyle ulusal güvenlik endişelerinden büyük oranda kurtulan Körfez ülkeleri, 
dış politikada daha rahat hareket edebilme imkanına kavuşmuşlardır (Arafat, 2020: 
25-46). Bununla birlikte Körfez ülkelerinin özellikle bölgesel siyasette kendilerinden 
söz ettirebilmeleri ancak Arap İsyanları sürecinde mümkün hale gelmiştir. Elbette Su-
udi Arabistan gibi bir aktör Orta Doğu siyasetinde önemli rollere sahip olagelmiştir. 
Ancak Körfez ülkelerinin güvenlik ve dış politikaları değerlendirmeye tabi tutulacaksa 
Arap İsyanları sürecini önemli bir kırılma anı olarak kabul etmek yanlış olmayacaktır. 
Zira Arap İsyanları sürecinde Körfez ülkelerinin dış politikada inisiyatif almaları, aktif 
ve etken bir tutum takınmaları ile sert güç unsurları dahil olmak üzere bölgedeki güç 
mücadelesinde gayet net pozisyon üstlenmeleri son derece ayırt edici tutumlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Arap İsyanları sürecinde dış politikadaki bu dinamik davranış tarzını tüm Körfez 
ülkelerinin sürdürdüğü söylenemez. Altı üyeli (Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE, Ku-
veyt, Umman ve Katar) Körfez İşbirliği Konseyi’nden (KİK) Doha, Abu Dabi ve Riyad 
yönetimleri diğer üç ülkeden farklı olarak bölgesel gelişmelere doğrudan müdahil ol-
muşlardır. Kuveyt, Bahreyn ve Umman ise daha ziyade savunmacı reflekslerle hare-
ket etmiş, arabuluculuk faaliyetlerine önem vermiş ve Bahreyn örneğinde olduğu gibi 
kendi ulusal birliğini korumaya çalışmıştır. Dolayısıyla Arap İsyanları’ndan günümüze 
dış politikada agresif olan BAE, Katar ve Suudi Arabistan diğer Körfez ülkelerinden 
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farklı davranışlar sergilemişlerdir. Üç ülkenin de iddialı ve agresif dış politikaya sahip 
olmasına rağmen, siyasi hedeflerinin birbirinden oldukça ayrı olduğunu da belirtmek 
gerekir. Arap İsyanları boyunca Suudi Arabistan ve BAE ile Katar arasında gerilimlere 
neden olan bu farklılık aynı zamanda KİK içerisindeki birliğin ruhunu da oldukça ze-
delemiştir (Davidson, 2019). 2014 ve 2017 yıllarında Katar’ a yönelik ağır sınırlandır-
ma girişimlerine varacak düzeye ulaşan bu gerginlik, Körfez ülkelerinin bölgesel ittifak 
tercihlerini de etkilemiştir. 

Suudi Arabistan, BAE ve Katar’ın küresel siyasette yüksek profil kazanmalarının 
nedenleri elbette önem arz etmektedir. Bu bağlamda öncelikle çevresel şartların getir-
diği imkan ve kısıtların bu üç ülkenin dış politikasında ne tür etkenler oluşturduğu ve 
dış politika tercihlerine nasıl yansıdığına bakılması gerekmektedir. Küçük ve orta öl-
çekli devletlerin bölgesel siyasette meydana gelen güç boşluklarında kendilerine alan 
bulmalarının daha kolay olduğu göz önünde tutulduğunda söz konusu Körfez ülkele-
rinin yükselişini açıklamak daha mümkün olacaktır. Öncelikle ABD’nin Irak’tan askeri 
olarak çekilme kararı almasının ardından Orta Doğu’daki gelişmelerde ve gerilimlerde 
sert güç unsurlarını daha az kullanmaya yönelmesi ve büyük maliyetler oluşturacak 
adımlardan kendisini alıkoyması en öncelikli ve belirleyici parametredir. ABD’nin bu 
tutumu Arap coğrafyasında başlayan devrim ve karşı devrim sürecinde bölge ülkeleri 
tarafından yakından müşahede edilmiştir. Elbette Orta Doğu’daki güç boşluğu ile Arap 
İsyanları’nın başlamasıyla istikrarsız/parçalanmış devletlerin ortaya çıkması birbirini 
takip eden süreçler olarak gelişmiş ve bölgesel aktörler ile bölgedeki küçük devletler 
ulusal güvenliklerini önceleyen dış politika davranışları göstermişlerdir. Dolayısıyla 
süper güç konumundaki ABD’nin Orta Doğu stratejisini bölgeyle asgari düzeyde askeri 
angajman üzerine kurmasıyla ortaya çıkan bölgesel güç boşluğu bölgedeki aktörlerin 
davranışlarını etkilemiştir.

Suudi Arabistan ve BAE Arap İsyanları’nın başlamasıyla birlikte devrim dalgası-
nın ülkelerine ulaşmasından endişe etmiş ve ulusal güvenlik tehdit seviyeleri yüksel-
miştir. Bu iki ülke, bölgedeki İhvan’ın yükselişinden derin bir rahatsızlık duymuşlardır 
(Steinberg, 2014). Zira hem ülke içinde alternatif siyasi bir model olma potansiyelleri, 
hem bölgesel ölçekte ulaştıkları siyasi kapasite hem de bölgesel statükonun devrim 
dalgasıyla yıkılma emaresi göstermesi söz konusu olmuştur. Örneğin Mısır’da İhvan’ın 
seçimlerden zaferle ayrılması ve Muhammed Mursi’nin iktidara gelmesi Abu Dabi ve 
Riyad’da büyük bir endişe oluşturmuştur. Keza İran’ın gerek Arap İsyanları gerekse 
Nükleer anlaşma ile birlikte Orta Doğu’da nüfuzunu artırması da bu iki ülke için son 
derece sancılı süreçler doğurmuştur. Bunun gibi ulusal ve bölgesel ölçekte ortaya çı-
kan güvenlik tehditleri nedeniyle Arap İsyanları sürecinden itibaren Suudi Arabistan 
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ve BAE’nin bölgede aktif bir dış politika izledikleri görülmüştür. Sadece diplomatik dü-
zeyde veya güçlü ekonomik kapasiteleriyle değil bilakis askeri seçenekleri de devreye 
sokan ve daha önce hiç olmadığı kadar fazla sert güç unsurlarıyla hareket etmişlerdir 
(Ragab, 2017). Yemen, Libya ve Suriye gibi iç savaşın yaşandığı ülkelerde doğrudan ve 
dolaylı müdahale eden ve bölgesel kamplaşmada statükocu taraf olarak bir blok oluş-
turmaya çalışan Riyad ve Abu Dabi, doğal olarak küresel ve bölgesel siyasetin ana ek-
seninde yer almışlardır. 

Buna mukabil Doha yönetimi Arap İsyanları sürecinden itibaren Suudi Arabistan 
ve BAE’nin bölge siyasetinin tam karşısında konumlanmış ve devrim sürecinde muha-
lif hareketlerden yana destek sunmuştur. İhvan hareketiyle uzunca bir süredir yakın 
angajman içerisinde olması şüphesiz Katar’ın Arap İsyanları sürecindeki en önemli dış 
politika kozlarından biri olmuştur. Bölgedeki devrim dalgasında İhvan’ın örgütsel ve 
organizasyonel kabiliyetinin verdiği avantajı iyi kullanması Katar açısından bulunmaz 
bir fırsat olarak değerlendirilmiş ve bölgedeki değişim dalgasına destek sunmuştur 
(Ulrichsen, 2014: 103). İhvan’ı ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görmeyen 
Katar, devrim dalgasına katkı sunan dış politikasını bölgedeki statükonun olası bir de-
ğişiminde muazzam düzeyde stratejik avantaj sağlayacağı üzerine kurgulamıştır. Nite-
kim Arap İsyanları’nın ilk evrelerinde otoriter liderlerin bir bir devrilmesi ve Katar’ın 
yakın angajman içerisinde olduğu muhalif kanatların iktidara yükselmesi Doha’nın 
beklediği sonuçları ortaya koymuştur. Ancak Temmuz 2013’te Mısır’da gerçekleştirilen 
darbe hem Katar’ın dış politika hedeflerine ulaşmasını hem de bölgedeki devrim dal-
gasının başarıya ulaşmasını engellemiştir. Mısır’daki darbe bir taraftan Arap İsyanla-
rı’nın önüne katı bir set çekerken diğer taraftan başta Katar olmak üzere devrim yanlısı 
aktörlerin bölgesel sınırlandırma ile karşı karşıya kalmalarına sebep olmuştur. 

Her ne kadar karşı eksenlerde yer almış olsalar da Suudi Arabistan, BAE ve Ka-
tar güvenlik ve dış politikalarında geçmişle mukayese edilemeyecek düzeyde yüksek 
performans sergilemişlerdir. Riyad ve Abu Dabi yönetimlerinin rejim güvenliklerine 
yönelik tehditleri bertaraf etmek ve bölgesel statükonun korunması adına çaba sarf 
etmeleri küresel siyasetteki etkinliklerini artırmıştır. Benzer şekilde Doha yönetiminin 
yumuşak güç kapasitesinin tüm unsurlarını Arap İsyanları sürecinde devreye sokması 
parlak bir dış politikanın ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte 
üç ülkenin de siyasi hedefleri doğrultusunda bölgesel düzene ilişkin tasavvurları aynı 
zamanda bölgesel ve küresel ittifak tercihlerinde belirleyici olmuştur. Elbette kurulan 
ittifakların fırsatlarından azami düzeyde yararlanıldığı gibi, ortaya çıkan maliyetlerin 
de yüklenilmesi kaçınılmaz olmuştur. ABD’nin sağladığı güvenlik şemsiyesi altında 
ulusal güvenlik endişelerini asgari düzeyde tutmak gibi son derece konforlu bir ala-
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na sahip olan bu üç Körfez ülkesinin, Başkan Obama ve Başkan Trump dönemlerinde 
ABD ile yaşadıkları gelgitler hiç şüphesiz güvenlik ve dış politikalarında aceleci karar 
almalarına sebep olmuştur(Quilliam, 2020: 93-118). Dolayısıyla alarm düzeyi yüksek 
süreçlerde alınan aceleci kararlar bir taraftan acil sorunlara yönelik hızlı tepkilerin or-
taya çıkmasına diğer taraftan Orta Doğu’da aktif olarak dahli bulunan tüm aktörlerle 
yoğun bir etkileşimin doğmasına zemin hazırlamıştır. Böylelikle Suudi Arabistan, BAE 
ve Katar Orta Doğu siyasetinin kilit aktörleri haline gelmişlerdir. Bu minvalde üç Kör-
fez ülkesinin bölgede müdahaleci yöntemler takip ederek yoğun diplomatik, siyasi ve 
askeri aktivizm içerisinde olmaları aynı zamanda İslamofobi gibi İslam coğrafyasının 
nabzını yükselten sorunlara yönelik nasıl bir yaklaşıma sahip oldukları sorusunu ön 
plana çıkarmaktadır.

3. Körfez Ülkelerinin İslamofobi Tartışmalarına Yaklaşımı

Suudi Arabistan, BAE ve Katar’ın aktif dış politikalarına rağmen İslamofobi tar-
tışmalarına nasıl yaklaştıklarına bakılması elbette önem arz etmektedir. Bir önceki 
başlıkta değinildiği üzere bu üç ülke, son yıllarda Orta Doğu siyasetinde etkinlikleriyle 
ön plana çıkmışlardır. Ancak bu etkin ve baskın siyasi tutumlarını İslamofobi mese-
lesinde sergilediklerini söylemek mümkün değildir. İlk olarak, başta Batılı ülkelerde 
olmak üzere bizzat İslam düşmanlığı içeren terör eylemleri ile İslamofobik söylem ve 
eylemler karşısında otoriter yönetimlere sahip olan üç Körfez ülkesinin de lider düze-
yinde sert eleştiri ve açıklama yapmaktan imtina ettikleri görülmüştür. İkinci olarak, 
özellikle Batılı ülkelerdeki liderlerin İslam karşıtlığı ve İslamofobiyi besleyen tutum 
ve söylemlerine yönelik yaklaşımları Körfez ülkeleri tarafından kınama gibi ya olduk-
ça düşük tepki ile geçiştirilmekte, ya ortaya çıkan tartışma tevil edilmeye çalışılmakta 
ya da siyasi çıkarları doğrultusunda desteklenmektedir. Bu tür açıklamalar genellikle 
Kral/Emir düzeyinde yapılmaktan ziyade bakan düzeyinde veyahut Kral/Emir’e çok 
yakın isimler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Otoriter yönetimlerde yönetici siyasi 
elit içerisinde yer alan bir ismin alternatif ve bağımsız bir siyasi pozisyon alamayacağı 
düşünüldüğünde, yaptıkları açıklamaları da siyasi otoriteden bağımsız düşünmemek 
gerekmektedir. Üçüncü olarak Körfez ülkelerinin gerek sistemik şartların bir gereği 
olarak gerekse de ulusal çıkar hesaplamaların bir neticesi olarak İslamofobi tartışma-
larında çok keskin bir ayrım yaptıkları söylenebilir. 

Körfez ülkelerinin Batılı ülkelerde veya çıkar iş birliği yüksek düzeyli olan devlet-
lerde meydana gelen İslamofobik yaklaşımlara karşı daha tepkisiz olduklarını söyle-
mek mümkündür. Bununla birlikte bu üç Körfez ülkesi gerek Arap dünyasında gerekse 
uluslararası düzeyde son derece etkili basın yayın organlarına ve medya kuruluşlarına 
sahip olmalarına rağmen bu alanda İslamofobinin konu edilmesinde son derece ketum 
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davrandıkları söylenebilir. Suudi Arabistan ve BAE’nin sahip olduğu Al Arabiya, MBC1, 
Arab News, Sky News gibi etkili medya organlarında İslamofobi ile ilgili içerik oluştu-
rulması ve konu edilmesi oldukça sınırlı düzeyde kalırken, Katar’ın Al Jazeera kanalın-
da İslamofobi hakkında nispeten daha fazla yayın yapıldığını söylemek mümkündür. 
Söz konusu medya organlarının internet sitelerinde “İslamofobi” içeriğine sahip haber-
ler tarandığında Al Jazeera haricindeki kanalların ne kadar az yayın yaptıkları rahatlık-
la görülebilir. Bu kanalların önemini anlamak için sadece Macron’un İslam’ı hedef alan 
açıklamaları sonrası İslam dünyasındaki tepkiyi dindirmek için Al Jazeera kanalına ge-
niş bir röportaj verme zarureti hissetmesi örnek olarak ifade edilebilir (Macron, 2020).

ABD ve Kıta Avrupası devletlerindeki İslamofobik eylem ve söylemlerde Körfez ül-
kelerinin nispeten sessiz kalmalarında elbette birçok faktör etkili olmaktadır. Bunların 
başında bu ülkelerin küçük devletler olarak güvenlik ve savunma alanlarında Batılı güç-
lerin desteklerine bağımlı olmaları gelmektedir. Ayrıca Körfez ülkelerinin büyük güce 
yaslanarak güvenliklerini sağlıyor olmaları aynı zamanda İslamofobi tartışmalarındaki 
pozisyonlarında da belirleyici olmaktadır. Bununla birlikte uluslararası sistemdeki güç 
dağılımından aldıkları pay nispetince bölgesel düzlemde etkin aktörler olmaya çalışan 
Körfez ülkelerinin Batılı aktörler ile uyumlu olmaya çalıştıkları aşikardır. Burada ön 
plana çıkan husus ise imaj meselesidir. Özellikle BAE ve Katar’ın modern devlet inşa 
süreçlerindeki Batı merkezli yaklaşımları, bu devletlerin Batılı büyük güçler tarafından 
kabul edilen aktörler olma çabalarını hızlandırmış ve bu saik ile Orta Doğu ve İslam 
ile ilgili Batı’nın zihnindeki algıdan kendilerini ayrıştırmak için yoğun çaba sarf etmiş-
lerdir. İslam’a dair Batılı ülkelerin “öteki” olarak zihninde konumlandırdığı ne varsa 
onlardan beri olduklarını ve aslında bir Batı ülkesi kadar zengin, modern ve gelişmiş 
ülkeler olduklarını ispatlamaya çalışmaktadırlar. Bu amaçla Körfez ülkelerinin başta 
yazılı ve görsel medya organlarında yürüttükleri imaj çalışmaları olmak üzere, ABD ve 
diğer büyük güç sayılabilecek Kıta Avrupası ülkelerinde lobi faaliyetlerine ağırlık ver-
meleri ve ekonomik kapasitelerini Batı piyasalarında yatırım aracı olarak kullanmaları 
bu imaj hamlelerinden birkaçı olarak gösterilebilir.

Elbette burada belirtilmesi gereken önemli bir detay da 11 Eylül saldırılarıdır. 
Körfez ülkelerinin ulusal imaj konusunda son derece hassas olmalarında El-Kaide’nin 
gerçekleştirdiği 11 Eylül saldırılarının önemli bir payı vardır. Hatırlanacağı üzere sal-
dırganlardan on beşi Suudi Arabistan ve ikisi de BAE vatandaşıydı (Jackson, 2021) ve 
bu tablo o dönemde ABD siyasetinin ve kamuoyunun Körfez ülkelerine yönelik bakış 
açısını menfi yönde etkilemiştir. Terör ve radikalizm ile anılmaktan/ilişkilendirilmek-
ten çekinen Körfez ülkeleri için son derece olumsuz bir bagaj niteliği taşıyan böylesi bir 
durumdan sıyrılabilmek ve Batılı ülkelerle ittifak içerisinde olduğunu gösterebilmek 
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için söz konusu ülkeler ciddi çaba sarf etmişlerdir. 11 Eylül sonrası küresel siyaset at-
mosferinde radikalizm ve terör ile İslam aynı cümleler içerisinde kullanılarak tüm İs-
lam dünyasını zan altında bırakan bir baskı ortamı oluşmuş ve maalesef Müslüman ile 
terörist kelimesinin eşitlenmeye çalışıldığı bir ortam doğmuştur. Böylesi bir uluslara-
rası ortamda elbette Körfez ülkeleri, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelere radikalizm 
ile mesafeli olduklarını, terörle mücadelede ABD’nin yanında durduklarını göstermeye 
çalışmışlardır.

Batı tarafından kategorik bir ayrıma tabi tutulmaktan endişe duyan BAE ve Ka-
tar’ın, gerek bölge siyasetinde gerekse uluslararası arenada İslam merkezli tartışma-
lardan uzak durmaya özen gösterdikleri söylenebilir. İslam dünyasının liderliği iddi-
asında olan Suudi Arabistan ise ideolojiyi araçsallaştıran dış politikasını bölgesel güç 
mücadelesinde sık sık ön plana çıkarırken, özellikle Batı’da gerçekleşen İslamofobik 
eylem ve söylemler karşısında Batı ülkeleriyle olan yakın angajmanını göz önünde bu-
lundurarak pozisyon almaktadır. Aslında üç Körfez ülkesinin de İslamofobi konusunda 
biraz geriden takip etme politikası yürüttükleri ve İslamofobi tartışmalarında Batı’yı 
rahatsız edecek bir tutum sergilemekten uzak durmaya çalıştıkları açıktır. Hatta BAE 
örneğinde görüleceği üzere,  İslam dışındaki din ve inançlara geniş hoşgörü ve özgür-
lük tanındığını göstermek için ülkede sayısız kilise, havra, sinagog, tapınak ve inanç 
merkezleri inşa edilmesine müsaade edilmiştir. Böylelikle BAE, Batı’yı tedirgin edecek 
şekilde radikal ve aşırılık yanlısı bir inanç anlayışının olmadığını bilakis aslında Batılı 
değerlere oldukça yakın ve modern bir devlet olduğunu kanıtlamaya çalışmaktadır.

Burada Körfez ülkelerinin İslamofobi konusunda ihtiyatlı davrandıklarını somut 
veriler ile desteklemek yerinde olacaktır. Örneğin Fransa lideri Emmanuel Macron’un 
İslam dünyasında geniş tepkilere neden olan açıklamalarını üç Körfez ülkesi de res-
mi düzeyde gösterilebilecek en hafif ifadelerle geçiştirmişlerdir (Reuters, 2020). Oy-
saki doğrudan Vahhabilik üzerinden yaptığı değerlendirmede Macron’un, “İslamcı 
ayrılıkçılık”, “İslam dünyanın her yerinde kriz yaşadığı”, “İslam’ın yapılandırılması”, 
“Aydınlatılmış Fransa İslam’ı” (Macron, 2020) gibi kavram ve ifadelerle açıkça İslam 
karşıtlığını ve İslamofobiyi besleyen söylemlerde bulunduğu konuşması zayıf bir şe-
kilde cevaplanmıştır. Hatta Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman’a 
yakınlığıyla bilinen Rabıta Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa, bir ta-
raftan Macron’un açıklamalarını tevil etmeye çalışırken diğer taraftan “Müslümanları 
azınlıkta oldukları ülkelerin uygulamalarına ses çıkarmamaya, yasalarına uymaya” ça-
ğırmıştır (Alaattin Doğru, 2020). Keza benzer şekilde Fransa liderine Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın “Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var” ifadeleriyle çok sert 
eleştirilerde bulanması o dönemde Türkiye ile gergin ilişkilere sahip olan BAE’li yet-
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kililer tarafından eleştirilmiştir (Simeon Kerr, 2020). BAE’nin dışişlerinden sorumlu 
devlet bakanı Anwar Gargash, Die Welt gazetesine verdiği röportajda: “Macron’un ko-
nuşmasında gerçekte ne dediğine kulak vermelisiniz: Batı'da Müslümanların gettolaş-
masını istemiyor ve kesinlikle haklı” ifadelerini kullanmış ve Fransa’ya en sert tepkiyi 
veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı merkeze koyarak yoğun bir siyasal İslam eleştirisinde 
bulunmuştur (Al Jazeera, 2020). 

Yakından bakılması gereken ikinci örnek ise İslamofobik açıklamalarıyla öne çıkan 
ABD Başkanı Donald Trump’ın (Beydoun, 2016) söylem ve eylemlerine Körfez ülkeleri-
nin nasıl tepki verdikleridir. Trump’ın “İslam bizden nefret ediyor” ifadeleri (Schleifer, 
2016), İslam ülkelerine yönelik seyahat yasağı getirmesi (Kanno-Youngs, 2020), aşırı-
lık ve radikalizmi İslam ile eşitleyen tutumu (Ainsley, Volz and Cooke, 2017) ve diğer 
birçok İslamofobik yaklaşımına Suudi Arabistan ve BAE’nin görmezden gelen tavrı, Ka-
tar’ın ise konjonktürel olarak Trump yönetimiyle yaşadığı sıkıntılara göre tepki verdiği 
bir yaklaşım söz konusudur. Elbette Riyad ve Abu Dabi’nin Trump’ın İslamofobik yakla-
şımlarına yönelik davranışlarında asıl belirleyici olan ise Washington yönetimiyle yük-
sek oranda örtüşen Orta Doğu politikası ve stratejik güvenlik angajmanlarıdır (Cafiero, 
2017). Örneğin Riyad yönetimi konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ederken Suudi Enerji 
Bakanı Halid el-Falih, “ABD’nin halkını korumak için gerekli önlemleri alma hakkına sa-
hip olduğunu” söylemiştir (Abdelaziz, 2017). BAE dışişleri bakanı Abdullah bin Zayed, 
Trump’ın seyahat kısıtlamasıyla ilgili olarak: “Herhangi bir inanca yönelik olmayan bir 
iç mesele ve bölgedeki diğerlerinden daha ölçülü bir tepki. Çoğu Müslüman ve Müslü-
man ülke yasağa dahil edilmedi ve adı geçen devletlerin ele almaları gereken ‘meydan 
okumalar’ bulunmaktadır” (Reuters, 2017) ifadelerini kullanmıştır. Katar dışişleri ba-
kanı ise Washington’un kararını gözden geçirmesi gerektiğini belirtmiştir (BBC, 2017). 

Bu açıdan bakıldığında Kıta Avrupa’sında aşırı sağın yükselişe geçtiği, İslamofobik 
terör ve şiddet eylemlerinin yanısıra ağır bir şekilde nefret söyleminin yaygınlaştığı 
günümüzde, Körfez ülkeleri küresel ve bölgesel siyasetteki etkinliklerine nispeten İsla-
mofobi tartışmalarında ve İslamofobi ile mücadelede kenardan izlemeyi tercih etmiş-
ler ve yüksek profilli inisiyatifler kullanmaktan veya lider düzeyinde ağır eleştirilerde 
bulunmaktan kaçınmışlardır. Bununla birlikte özellikle Müslüman Kardeşler (İhvan) 
hareketini ulusal güvenliğine tehdit olarak gören ve terör örgütü olarak kabul eden Su-
udi Arabistan ve BAE’nin, İhvan ile ilgili hassasiyetlerini Batılı ülkelere aktarmasında 
İslamofobiyi besleyip beslemediği tartışması ön plana çıkmaktadır. Körfez ülkelerinin 
İslamofobi konusundaki reaksiyonlarına bakarken Suudi Arabistan ve BAE’nin içinde 
bulunduğu bazı otoriter rejimlerin Siyasal İslam’ı terör düzleminde değerlendirerek ve 
İslamcıları tehdit olarak göstererek Avrupa’daki İslamofobiyi körüklediğine hatta bu 



İslamofobi Tartışmaları ve Körfez Ülkelerinin Reaksiyonları

984

amaç doğrultusunda Batı’daki aşırı sağ siyasi hareketlerle iş birliği yaptıklarına (Salem 
and Hassan, 2019) dair iddialar ön plana çıkmaktadır. Buna göre, rejim güvenlikleri 
bağlamında otoriter Arap rejimleri Arap İsyanları sürecinde bölgede etkisini artıran ve 
alternatif bir siyaset fikriyatına sahip olan İhvan hareketini ulusal güvenlikleri açısın-
dan en yüksek tehdit olarak değerlenmişlerdir. 

2010-2013 arasında İhvan’ın Mısır başta olmak üzere bölgedeki birçok Arap re-
jiminde yükselen gücü karşısında korkuya kapılan BAE ve Suudi Arabistan, ülke içe-
risinde muhalif hareketlerin canlanmasından ve rejim karşısında kalıcı bir alternatif 
siyaset odağı oluşmasından endişe etmişlerdir. İhvan’ın bölgede ve ülke içindeki gü-
cünü kırmak için inisiyatif almaya başlayan BAE ve Suudi Arabistan, Mısır’daki askeri 
darbeyi hem siyasi hem de finansal olarak desteklemişlerdir. 2014 yılında ise İhvan’ı 
terör örgütü listesine almışlardır. 

Suudi Arabistan ve BAE İhvan tehdidiyle mücadele ederken Avrupalı devletlerin 
de İhvan’a karşı pozisyon almaları için diplomatik ve ekonomik araçlarını yoğun bir şe-
kilde kullanmaya çalışmışlardır. İhvan’ın teorik/fikri zemininin radikalizmi beslediğini 
ve bu aşırılıkçılığın Avrupa güvenliğine de tehdit oluşturduğu tezini işleyen Abu Dabi 
ve Riyad, Avrupa’lı büyük güçlerin İhvan’ı terör listesine eklemesi için baskı yapmışlar-
dır. Örneğin İngiltere’de hükümetin İhvan aleyhine tutum sergilemesi için ekonomik 
gücünü baskı aracı olarak kullanmaya çalışan BAE, sonuç elde etmek adına zaman za-
man İngiltere ile ikili ilişkilerinde gerilim yaşamıştır (Morgan and Miller, 2018). Hü-
kümetler düzeyinde yaşanan gerilimlerin haricinde, Körfez ülkelerinin İhvan aleyhine 
kamuoyu oluşturmak için başta düşünce kuruluşları ve medya organları olmak üzere 
geniş finansal imkânlarla desteklenen lobi faaliyetlerinin İslamofobiyi besleyen unsur-
lar taşıdığını söylemek mümkündür (CJ Werleman, 2020). 

Her ne kadar Suudi Arabistan ile BAE arasında da “gerçek İslam” konusunda ortak 
bir anlayış ve tutum birlikteliği olmasa da Avrupa’daki İslam karşıtlığını kullanarak 
kendi ajandalarına uygun bir şekilde Siyasal İslamcı karşıtlığında birleşmektedirler 
(Krieg, 2020). Böylece Batı’daki radikallik ve aşırıcılık ile özdeşleşmiş İslam imajının 
tam göbeğine İhvan ve benzeri hareketleri yerleştirmeyi hedeflemişlerdir. Zira Batılı 
hükümetlerin otoriter rejimler dışında herhangi bir siyaset odağına göz yummaları-
nın terör sonucunu doğuracağı iddiası tam olarak Batılı zihnin kolay bir şekilde ikna 
olmasını sağlayacak konforu içerisinde barındırmaktadır. Dolayısıyla aslında şiddet 
kullanmasa dahi Siyasal İslamcıların gerek Orta Doğu’da gerekse uluslararası güvenlik 
açısından büyük bir tehdit olduklarını ileri sürerek Batı’dan İhvan karşıtı pozisyon al-
masını istemişlerdir. 
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Suudi Arabistan ve BAE’nin Siyasal İslam karşıtlığının Batı’da gelişen İslam imajını 
etkilediği şüphesizdir. Özellikle 11 Eylül sonrasında Batı’daki İslam imajı nedeniyle sı-
radan Müslüman’ın terör şüphelisi olarak görüldüğü, Müslümanlara yönelik birçok ay-
rımcılıkların sergilendiği ve sırf inancı dolayısıyla Müslümanların şiddet/terör eylem-
lerine maruz kalmıştır. Dolayısıyla İslamofobinin giderek yaygınlaştığı bir süreçte bazı 
Körfez ülkelerinin ulusal güvenlik endişeleri çerçevesinde Batı’daki İslam korkusunu 
tetikleyecek düzeyde anti-İslamcı propagandada bulunması İslamofobiyi besleyen un-
surlar taşımaktadır (Werleman, 2020). 

Rejim güvenlikleri bağlamında İslamcı hareketleri terör merkezli olarak tasvir 
eden BAE ve Suudi Arabistan, muhalif fikriyat ve siyaset ile mücadele ederken aslında 
İslamofobiyi ve İslam karşıtlığını körüklüyor mu sorusu oldukça mühimdir. Batı’daki 
yabancı düşmanlığının ivme kazanmasına paralel olarak seyreden bu jurnali, Batı’yla 
ilişkilerin güçlü olduğu müddetçe sorun teşkil etmeyeceğini hesaplayan Körfez ülke-
lerinin İslamofobi konusundaki reaksiyonlarının zayıf kalmasındaki ana unsurlardan 
biri olarak değerlendirmek mümkündür. Bir taraftan Orta Doğu’da siyaseten alternatif 
oluşturma iddiasına sahip olan İslamcı hareketleri engellemeye çalışan ve Batı’ya İs-
lamcıları radikal ve aşırılıkçı olarak tasvir ederek korku ve ön yargıyı besleyen Riyad ve 
Abu Dabi’nin, diğer taraftan Medhali Selefiler gibi bizzat şiddet ile beslenen hareketleri 
desteklediklerinin altının çizilmesi gerekmektedir (Oztas, 2020). Ayrıca gazeteci Ce-
mal Kaşıkçı’nın İstanbul’da Suudi Arabistan başkonsolosluğunda vahşice katledilmesi 
hadisesi bile başlı başına Batı’daki İslam imajını olumsuz yönde etkilemiş ve İslamo-
fobinin genişlemesine bizatihi katkı sunmuştur. Hatta Abu Dabi yönetimi, Suudi Ara-
bistan’ın Vahhabi İslam inancından rahatsız olduğu ve bu sebeple ‘ılımlı İslam’ modeli 
bağlamında El-Ezher’i ön plana çıkarmaya çalışmaktadır (Al-Anani, 2020).

4. Alternatif Veri: Hindistan Örneği

Körfez ülkelerinin İslamofobi konusundaki tartışmalarda alternatif verilere sahip 
olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Söz konusu veri Hindistan’da Müslümanlar aley-
hine gelişen toplumsal ve siyasal ayrımcılık ile şiddet eylemlerinde görülebilir. Hindis-
tan’da İslam ve Müslüman karşıtlığı yaygınlaşırken, Müslümanlara yönelik toplumsal 
olayların sık sık yaşanmaya başladığını söylemek mümkündür. Bunda Hindu milliyetçi 
Modi hükümetinin (BJP/Hindistan Halk Partisi) söylemlerinin/davranışlarının da et-
kili olduğunu da belirtmemiz gerekmektedir. Hindistan’da son dönemde ‘Hindistan Va-
tandaşlık Yasası Değişikliği’ ve buna bağlı olarak düzenlenen ‘Ulusal Vatandaşlar Kay-
dı’ ile ‘Ulusal Nüfus Kaydı’ girişimlerine ilaveten ‘Aşk Cihadı’, ‘Din Değiştirme Karşıtı 
Yasalar’, ‘Ghar Wapsi’ ve benzeri Müslümanları ötekileştiren birçok İslamofobik olay 
yaşanmıştır (Aygül ve Fatima, 2021). Geçtiğimiz yıl Tebliğ Cemaati’nin  (The Tablighi 
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Jamaat) yaptığı bir toplantıyı işaret ederek Müslümanların Covid-19 salgınını yaydık-
ları gerekçesiyle Hindistan’da hedefe konulmaları ve Körfez’de yaşayan birçok Hint-
li göçmenin bu görüşü destekleyici sosyal medya paylaşımlarında bulunması Körfez 
ülkelerinde rahatsızlık oluşturmuştur (Barakat, 2020). Hindistan’daki Müslümanların 
ayrımcılığa tabi tutulması ve İslamofobik davranışların sergilenmesi birçok Körfez ül-
kesini rahatsız ederken, BAE’de sosyal medya vasıtasıyla İslamofobik paylaşım yapan 
bazı Hintli işçilerin çalışma hakları iptal edilmiştir (Gulf News, 2020). Aynı zamanda 
Körfez siyasetindeki önemli figürler Hindistan’a karşı güçlü bir şekilde rahatsızlıklarını 
ifade eden açıklamalarda bulunmuşlardır (Malhotra, 2020; Barakat, 2020). Körfez ül-
kelerinde gelişen bu reaksiyon karşısında Modi hükümeti, Körfez ülkeleriyle stratejik 
iş birliği alanlarını ve Körfez’deki Hintli işçilerin durumlarını gözeterek gelen tepkileri 
dindirmek üzere adımlar atmaya çalışmıştır (Kuchay, 2020).

Körfez ülkelerinde yaklaşık 9 milyon Hindistan vatandaşı çalışmakta ve bu işçiler 
her yıl ülkelerine gönderdikleri parayla yaklaşık 40 milyar dolar civarında Hint ekono-
misine katkı sağlamaktadırlar (Hayati Ünlü, 2021). Bu rakam bazı kaynaklara göre 80 
milyar dolar civarına kadar yükselmektedir (Masood, 2020). Dolayısıyla her ne kadar 
Körfez-Hindistan ilişkileri son dönemde oldukça stratejik iş birliklerine sahne olsa da 
gurbetçi Hintli işçilerin Körfez ülkeleri açısından Hindistan karşısında ciddi bir koz ol-
dukları ortaya çıkmaktadır. Öte yandan hidrokarbon açısından yine Hindistan’ın Kör-
fez’e olan bağımlılığı da bir başka kaldıraç olarak karşımızda durmaktadır. Hem Hint-
li işçiler hem de petrol satışı sayesinde Körfez ülkelerinin Hindistan’a yönelik baskı 
araçlarına sahip olması Körfez ülkelerinin İslamofobi konusunda da farklı reaksiyon 
göstermesine neden olmaktadır. 

Hindistan örneğinden hareketle Körfez ülkelerinin İslamofobi tartışmalarında 
nasıl reaksiyonlar gösterdiğine dair mukayese yapma şansımız bulunmaktadır. Zira 
Batı’da ortaya çıkan İslamofobik eylem/söylem ile Hindistan’daki İslamofobik uygu-
lamalar karşısında Körfez ülkelerinin birbirinden farklı davranışlar sergilediği görül-
mektedir. Söz konusu farklılık elbette ki Körfez’in ABD başta olmak üzere birçok Batı-
lı aktörle güvenlik ve savunma alanındaki derin bağımlılığı yatmaktadır. Buna karşın 
Hindistan karşısında Körfez’in elinde manivela işlevi gören bazı araçların bulunması 
beraberinde bu ülkede ortaya çıkan İslamofobi tartışmalarına karşı pozisyon alabilme 
kapasitesi doğurmaktadır. Bu nedenle Körfez ülkelerinin uluslararası güç dağılımını 
nasıl okuduğuna yakından bakılması gerekir.

Suudi Arabistan, BAE ve Katar’ın İslamofobi reaksiyonlarında uluslararası sis-
temdeki güç dağılımını dikkate aldıkları ve elinde kullanabilecekleri koz olduğu za-
man farklı davranışlar ortaya koyabildiklerini ifade etmek mümkündür. Soğuk Savaş 
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döneminden itibaren ABD’nin güvenlik alanında sağladığı imkanlar ve Batılı ülkeler 
ile kurulan stratejik angajmanlar sayesinde savunma ve güvenlik politikalarını şekil-
lendirebilen Körfez ülkelerinin, ABD liderliğindeki Batı merkezli uluslararası sistemin 
şartlarına uygun olarak hareket ettikleri açıktır. Örneğin 2016-2020 yılları arasında 
Suudi Arabistan’ın silah ithalatında ilk üç sırada ABD (%79), İngiltere (%9.3) ve Fran-
sa (%4) yer almaktadır. Yine aynı dönemde BAE’nin silahlanmasında ise bu sıralama 
ABD (%64), Fransa (% 10) ve Rusya (%4.7) olarak gerçekleşirken, Katar’ın tercihi-
ne bakıldığında ABD (%47), Fransa (%38) ve Almanya (%7.5) karşımıza çıkmaktadır 
(Wezeman ve diğerleri, 2020). Bununla birlikte Körfez ülkelerinin ulusal savunma ka-
pasitelerinde yine Batılı devletler ile kurulmuş olan işbirliklerinin önemli payı oldu-
ğunu vurgulamak gerekir. Orta Doğu’nun istikrarsız ve güvenlik problemleriyle dolu 
siyasi yapısında büyük güçlerin güvenlik teminatlarına ihtiyaç duyan Körfez ülkeleri, 
bu güçlerin ülkede asker konuşlandırmasına ve askeri üs bulundurmasına sıcak yak-
laşmaktadır. Bu sebeple ABD, Fransa, İngiltere ve Türkiye gibi aktörlerin Körfez ülkele-
rinde çeşitli büyüklükte askeri üsse sahip olduğunun akılda tutulmasında fayda vardır. 
Dolayısıyla güvenlik ve savunma alanında çok yüksek oranda Batılı ülkelere bağımlılığı 
bulunan bu üç Körfez ülkesinin neden Batı’da meydana gelen İslamofobi olayları karşı-
sında gerekli reaksiyonları gösteremediği daha rahat anlaşılabilir.

Suudi Arabistan, BAE ve Katar’ın güvenlik ve savunma alanlarında ABD ve diğer 
Batılı ülkelerle yakın angajmanları ekonomi, kültür ve sosyal alanları da kapsamakta-
dır. Söz konusu Körfez ülkelerinin finansal kabiliyetlerinin büyük bir bölümü Batı’da 
değerlendirilmektedir. Petro-dolar zengini bu ülkelerin geniş ekonomik kaynaklarını 
Batılı finans çevrelerinde değerlendirmelerinin yanı sıra doğrudan yatırım yoluyla bir-
çok ünlü Avrupalı veya ABD’li markanın da hissedarı olmuşlardır. Keza kültürel ikti-
darlarını oluştururken de Batı merkezli bir kültür anlayışının yerleştirilmeye çalışıldığı 
açıktır. Doha’nın, Abu Dabi’nin ve Dubai’nin Batı başkentlerinden ayırt edilemeyecek 
kadar modern şehirler olarak inşa edilmeye çalışılması söz konusu Batı içselleştirme-
sini göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Kaldı ki eğitim alanında da benzer 
durum söz konusudur. Gerek öğrencilerin Batı’da eğitim alması gerekse ünlü üniver-
sitelerin Körfez ülkelerinde birimler kurması Batı merkezli eğitimin yaygınlaşmasını 
kolaylaştırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Körfez ülkelerinin İslamofobi konusunda 
Batı’ya rağmen mücadele etmesinin önünde kolay kolay aşılamayacak bağımlılıklar söz 
konusu olduğunu vurgulamak gerekmektedir.

5. Sonuç

Bu makale dış politikada etkin aktör olmaya çalışan Suudi Arabistan, BAE ve Ka-
tar’ın İslamofobi meselesinde nasıl bir tutum sergilediklerini analiz etmeye çalışmıştır. 
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Körfez ülkelerinin İslamofobik söylem ve eylemler karşısındaki davranışlarına odakla-
narak bu davranışların nedenlerini tartışmıştır. Özellikle Batılı ülkelerde meydana ge-
len ve alenen  İslam karşıtlığına/düşmanlığına dayanan ifadeler ve eylemler karşısında 
üç Körfez ülkesinin de sert tepki göstermekten kaçındığı ifade edilebilir. Hatta kimi 
zaman BAE örneğinde görüleceği üzere ABD başkanı Trump’ın İslam ülkelerine yö-
nelik seyahat yasağı politikasına (Abdelaziz, 2017) veya Fransa Cumhurbaşkanı Mac-
ron’un İslamofobik söylemlerine ya destek verilmiş veya tevil edilmeye çalışılmıştır 
(Euronews, 2020). Uluslararası tanınırlığı olan medya kuruluşlarına sahip olmalarına 
rağmen Al Jazeera haricindeki Körfez medyasının İslamofobi tartışmalarında kenardan 
katılan bir görünüm sergiledikleri söylenebilir. 

Bununla birlikte rejim güvenliği endişesiyle İhvan başta olmak üzere Siyasal İslami 
hareketleri terör örgütü olarak deklare eden Suudi Arabistan ve BAE’nin Batı’da bu 
hareketlere yönelik baskının artması ve terör örgütü olarak tanınması için yürüttü-
ğü yoğun baskı siyasetinin İslamofobiyi besleyen unsurlar taşıdığına dair iddialar ele 
alınmıştır. Öte yandan Hindistan’daki İslamofobik olaylara Körfez ülkelerinin Batı’ya 
gösterdiğinin aksine oldukça yüksek perdeden tepki gösterdiği görülmüştür. Batılı ül-
keler ile Hindistan arasında ayrım yapılmasının iki temel nedeni olduğu belirtilmiş-
tir. Birincisi, Hindistan ile son dönemde stratejik angajmanlarda bulunmasına rağmen 
Körfez ülkelerinin elinde petrol ve Hintli işçiler gibi iki önemli koz olduğu ve bu kozla-
rın Hindistan’a yönelik davranışlarda etkili olduğu ifade edilmiştir. İkinci olarak, Körfez 
ülkelerinin Batılı ülkelerdeki İslamofobi olaylarında nispeten daha itidalli tutum belir-
lemesinde ulusal güvenlik endişelerinin hakim olduğu sonucuna varılmıştır. Nitekim 
başta güvenlik ve savunma politikaları olmak üzere Körfez ülkelerinin ekonomi, kültür 
ve eğitim gibi birçok alanda ya Batı’ya büyük oranda bağımlı olması ya da tercihini Ba-
tı’dan yana kullanmasından kaynaklandığı ileri sürülmüştür. 

Netice itibariyle, Körfez ülkelerinin uluslararası sistemdeki güç dağılımını göz 
önünde tutarak hareket ettiğini söylemek mümkündür. Sistemdeki güç dağılımın-
da bir değişiklik olmadığı ve ABD’nin sistemin süper gücü olmaya devam ettiği bir 
yapıda Körfez ülkelerinin Batılı ülkeler nezdinde İslamofobi meselesini yoğun bir 
gündem olarak canlı tutmak istemeyeceği ifade edilebilir. Öte yandan her ne kadar 
Suudi Arabistan, BAE ve Katar münferit olarak İslamofobi ile mücadeleyi önemli bir 
gündem maddesi olarak ele almasalar da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve diğer ulus-
lararası platformlarda İslamofobi ile mücadeleyi desteklediklerini de vurgulamak 
gerekmektedir. Örneğin İİT nezdinde düzenli olarak İslamofobi gözlem raporları ya-
yınlanmaktadır (13th OIC Islamophobia Report, 2020). Dolayısıyla bu tür platform-
larda sorumluluğun diğer aktörlerle paylaşılıyor olması münferit olarak yükümlülük 



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

989

üstlenmekten daha avantajlıdır..  Söz konusu üç Körfez ülkesi için İslamofobinin, me-
safeli yaklaşılan ve ulusal çıkarlar açısından gerilim oluşturan bir mesele olduğunu 
söylemek mümkündür.
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Türkiye’de İslamofobi ve Başörtülü Kadınlar: 
Cinsiyetçi İslamofobi

Zeynep EKMEKÇİ1 / Ayşegül AYDIN2

1. Giriş

İslamofobi’nin var olup olmadığı artık tartışma dışı tutulmaktadır. Ancak bo-
yutları, yoğunluğu, zaman, mekân ve sosyal gruplar arasındaki yaygınlığı ile ilgili 
bilinenler toplumsal gerçeği yansıtacak yeterlilikte değildir. Tüm siyasi amaçla kul-
lanılan ve bilimsel olarak ele alındığında da ancak karşılaştırma ile açıklanabilen 
kavramlar gibi İslamofobi kavramını teorileştirmek ve ölçmek zorluklar içermek-
tedir. Cinsiyetçilik kavramını bilimsel amaçlarla ele alma çabası da aynı zorluklar 
barındırmaktadır. Çalışma ise bu iki zorluğu bir araya getirerek ve birlikte analiz 
ederek, bir başka kavrama ulaşmaktadır: “cinsiyetçi İslamofobi”.

Çalışmanın bir başka zorluğu da İslamofobi’nin Müslüman toplumlarda varlığı, 
özelinde Türkiye’de var olduğu, varsayımına dayanmış olmasıdır. Bu kadar zorluk 
az gelmiş olacak ki çalışma, Türkiye’de yalnızca seküler ulusalcılar için değil dindar 
muhafazakârlar için de ‘Cinsiyetçi İslamofobi’nin varlığını iddia etmektedir.

Bir şeyi İslamofobik olarak adlandırmak kurucu bir eylemdir. Toplumun farklı 
unsurlarının tanımlanabilir zulüm ve adaletsizliğe maruz kaldığı durumları ortaya 
serer. Toplum içindeki bu arazların düzeltilmesi için öncelikle bu arazların farkına 
varılması ve tanımlanması gerekmektedir. 

‘İslamofobi’ ve ‘cinsiyetçi İslamofobi’ kavramları da dâhil olmak üzere, sosyal bi-
limlerin karşılaştırmalı kavramlarını açıklarken  “kimlik” kavramına değinmemek im-
kânsızdır. Bu kavramların ortaya çıkışında hiç şüphesiz “kimlik” meselesi başat unsur 
olmuştur.

1 Öğr. Gör. Dr., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, zeynep.ekmekci@erzincan.edu.tr
2 Öğr. Gör. Dr., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
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Kimlik sadece bir kişilik meselesi değildir. Kimlik, insanın yaşam yoluna ve karar-
larına rehberlik eder (Kroger,2007), insanların sosyal birlikteliklerinden güç almasını 
sağlar. Kimlik, insanın tek başına kim olduğunu düşündüğü ve kendi tanınmasını ser-
gilediği bir içeriği ifade etmez. Kişiler arasında, gruplar arasında, ırklar arasında, mez-
hepler arasında, şu ya da bu dili kullananlar arasında ve de şu ya da bu dine inananlar 
arasında “kim olduğunu” ortaya koyan bir içerik sunar. 

Kolektif kimlik, sosyal süreçlerde tanımlanan ve aynı grup ya da kategorinin üyele-
rinin temelde aynılığına dayanan bir kavramdır (Altunoğlu, 2009: 49). Kolektif kimlik 
ile bireyler kategorilere bölünür ve dünyayı anlamlandırmada bu kategoriden yararla-
nır.  Kolektif kimlik önceden var olan bağların ve çıkar ortaklıklarının keşfedilmesi; söz 
konusu grubun ya da kategorinin dışında kalan kitlelerle etkileşimi, yasalar karşısında 
grubun durumu ve siyasal statüsü, kolektif geçmiş, kolektif mekân, kolektif ilgiler ve 
çıkarlar ile çerçevelenir. Kolektif kimliğin tarihselliğine vurgu yapılsa ve geçmişin şim-
diyle ve gelecekle bağlantısına faili bellek olsa da kolektivitenin nihai hali geçmişten 
çok şimdideki durumuyla daha çok ilişkilidir (Altunoğlu, 2009: 55). 

Çalışmamızın konusu teşkil eden İslamofobi çerçevesinde kolektif kimliğin, ilişki-
selliğe ve bireyselliğe dönüşümünü, dünya üzerinde meydana gelen hem toplumsal 
ve hem de bireysel olaylardan rahatlıkla okuyabiliriz. Bireyler kolektif kimlik ile 
birbirine bağlanır ve birileri ile karşı karşıya gelir. Bir dizi etkileşimin ürünü olan 
kolektif kimlik hem bilişsel hem de duygusal bir süreçtir. Yani birkaç kişi ya da gru-
bun etkileşimi ve bireyleri birbirine bağlayan ilişkilerin tekrarı, bireylerin kendi-
lerinin bir bütünün parçası gibi hissetmelerine yol açar. Tabii ki bu bütünün de bi-
reyler tarafından oluşturulduğu aşikârdır. Öyleyse bir süreç olarak kolektif kimlik, 
etkileşimde bulunan, iletişim kuran, birbirini etkileyen, müzakere eden ve kararlar 
alan bir dizi aktör (birey, grup, tarih, kültür, yer, devlet, yasa, zaman vb.) arasındaki 
aktif ilişkilerin ürünüdür ve kişisel değil, geneldir. Öyleyse İslamofobi’nin böyle bir 
sürecinin sonunda inşa edildiği söylenebilir.

2. İslamofobi

İslamofobi kavramı ‘İslam’ ve Yunanca ‘phobia’ kelimelerinin birleşiminden tü-
retilmiştir. Oxford İngilizce Sözlüğü’ne göre kelime "İslam'a karşı yoğun hoşnutsuz-
luk veya korku, özellikle siyasi bir güç olarak Müslümanlara karşı düşmanlık veya ön 
yargı anlamına gelir (Oxford, 2021).

İslamofobi kavramının kullanılması 1990'ların sonu ve 2000'lerin başına denk 
gelse de İslam karşıtlığının İslam dininin tebliği ile birlikte başladığı söylenebilir (Kars-
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lı, 2013: 81). Fakat İslamofobi kavramı yalnızca İslam karşıtlığı duygusunu veya duru-
şunu karşılamaz, daha fazlasını ifade etmektedir. Kavram Müslümanlara atfedilen 
bir kimlik olarak işlev görür. İslamofobi ile tanımlanan Müslüman kimliği kınanan, 
suçlanan, aşağılanan, terörle denkleştirilen ve nihayetinde korkulan bir hale ge-
tirilir. Bu yönüyle bakıldığında Batı’nın liberal toplumlarının kendini tanımladığı, 
konumlandırdığı, korumaya aldığı, kolektif bilinç geliştirdiği “öteki” olma işlevini 
yerine getirdiği söylenebilir. İslamofobi kavramının çok düzeyli ve çok boyutlu ni-
teliği gereği, ele alındığı zamana, yere, ele alan kişilere ve onların niyetlerine bağlı 
olarak şekil alsa da İslamofobi kelimesi en temel düzeyde “İslam’a veya Müslüman-
lara yönelik akıl dışı korku ve ön yargıyı içeren genel olumsuz tutum veya duygular 
olarak” tanımlanabilir (Lee vd., 2009: 93). Bu tanım oldukça iyi niyetli bir bakışın 
eseri olarak da nitelendirilebilir. Çünkü İslamofobi kavramının korku, ön yargı, aşa-
ğılama, damgalama, dışlama hatta İslam düşmanlığı ya da Müslümanları reddetme 
aşamalarına kadar vardığı söylenebilir (Stolz, 2005: 548). 

İslamofobi (Islamophobia) kelimesinin çağdaş söylemdeki ilk kullanımı,  Runn-
ymede Trust’ın 1997 yılındaki “Islamophobia: A Challenge for Us All” adlı raporun-
da ortaya çıkmıştır (Runnymede, 1997:1). Bu raporda Müslümanlara karşı ayrımcı-
lığın, düşmanlığın ve dışlamanın karşılığı olarak ele alınan İslamofobi, o zamandan 
bu zamana, çeşitli platformlarda kullanıla gelmiştir. 11 Eylül 2001 İslamofobi’nin 
hem Avrupa’da hem de Amerika’da kullanımı için bir dönüm noktasıydı. Ardından 
Avrupa Birliği Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi (European 
Monitoring Centre on Racism and Xenophobia  [EUMC]) tarafından konuyla ilgili 
birkaç rapor yayınlamıştır. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın 
7 Aralık 2004’te New York’ta “ “İslamofobi ile Yüzleşmek: Müsamaha ve Karşılıklı 
Anlayış Eğitimi” (Confronting Islamophobia: Education For Tolerance and Unders-
tanding) “ başlıklı konferansta yaptığı konuşmada İslamofobi kavramını kullanmak 
zorunda olmak durumuna vurgu yapmaktadır:

“Dile yeni bir kelime girdiğinde, bu genellikle bilimsel bir ilerlemenin 
veya yön değiştiren bir hevesin sonucudur. Ancak dünya, giderek yaygınlaşan 
bağnazlığı hesaba katmak için yeni bir terim kullanmak zorunda kaldığında, 
bu üzücü ve rahatsız edici bir gelişmedir. İslamofobi için durum böyledir.” 

İslamofobi Avrupa ve Amerika’da ve bu dominant ülkelerin etkisindeki yerlerde 
hızla yükseldi. Bu ülkelerde hızlı yükselişi nedeniyle İslamofobi’nin  temeli Avrupa 
mezhep savaşları, Haçlı Seferleri ve Engizisyon tarihi de dâhil olmak üzere Batı 
ile İslam’ın karmaşık ilişkisinde ortaya çıkan sosyal ve ekonomik yoksunluk kor-
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kularına dayanan, belirli bir ırkçılık türü olduğu ileri sürülmektedir (Werbner, 
2005: 8).

Hem sosyal bir gerçeklik hem de politik bir kavram olan İslamofobi kavramı, 
Avrupa İslamofobi Raporu’nda bir ırkçılık türü olarak tanımlanmıştır (Bayraklı ve 
Hafez, 2016: 6). Raporda İslamofobi kavramının Müslümanlar hakkında değil,  İsla-
mofobik şahıslar hakkında bilgi sunduğuna vurgu yapılmıştır. İslamofobi’nin kayna-
ğı İslam ya da Müslümanlar değil, kendine öteki yaratarak varlığını sürekli kılmaya 
çalışan Batı Emperyalizmidir. Çünkü küresel siyasi normları belirleyen genellikle 
uluslararası sistemdeki en güçlü devletlerdir (Ikenberry  ve Kupchan 1990: 289). 
İslamofobi de kendilerine iktidar alanı kurma veya var olan iktidarının sürekliliği-
ni sağlama arzusu içindeki baskın gruplar tarafından kullanılan bir ırkçılık türü-
dür (Bayraklı ve Hafez, 2016: 7). Irkçılık sadece ırk düzeyinde değil, dini, kültürel 
veya başka merkezlerde de gerçekleşmektedir. Bu yönüyle İslamofobi de çok sayıda 
grubu tek bir Müslüman kategorisine indirgeyen ‘İslam karşıtı ırkçılık’ olarak nite-
lendirilmektedir. İslamofobik kişiler İslam’ın veya Müslümanların bir bütün olarak 
kınamaya layık olduğu sonucuna varırsa, bu İslamofobi’yi oluşturan bir tutuma dö-
nüşmüş olur.  

İslamofobi’nin ortaya çıkışının Hz. Peygamberin İslam’ı tebliği ile başladığı söy-
lenebilir. İslam coğrafyasının yayılışı, Hristiyan dünyanın iktidar sahasında gerçek-
leşiyordu. İslam’ın son din, Hz. Peygamber’in son peygamber, Kuran-ı Kerim’in son 
kitap oluşu Hristiyan dünyada tepkiye neden olmuştur. Hristiyan toplumun yöne-
tenleri İslam’ı Hristiyanlık karşıtı bir hareket olarak yorumladılar ve İslam’a karşı 
koyma eğiliminde oldular. Ebu Cehil ile Hristiyan dünya ve hatta daha sonraları se-
külerliğe bürünen Batı Emperyalizmi’nin tarihsel dönemi farklı olsa da endişesinin 
aynı olduğu söylenebilir: iktidarı kaybeden/kaybedecek olan taraf olmak. Bu etki 
bir tepki yarattı düşman olarak İslam ve Müslüman.    

Tarihi seyirde Müslümanların İspanya’da büyük bir medeniyet hâline getirdik-
leri Endülüs Emevi Devleti, Kudüs’ün fethi, İstanbul’un fethi, Osmanlı’nın Balkan fe-
tihleri ve Avrupa’ya doğru yayılması da Batı’nın İslam korkusunu iyice arttırmış ve 
ön yargıları pekiştirmiştir. Batının bilimi ve uygarlık tarihini kendi tekelinde tutma 
anlayışı da İslam toplumlarının çağ dışı yorumlanmasına neden olmuştur. 19. yy 
modernleşme ve ulus devletleşme sürecinin tarihi ilerleme ile denk tutulması, baş-
ka bir deyişle ilerlemenin tek yolu olarak değerlendirilmesi de İslamofobi’ye hizmet 
etmiştir. Sömürgecilikle dünya coğrafyasına yayılan Batı, bir yandan ‘barbar, geri kal-



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

995

mış, yabani’ gibi özellikleri sömürgeleştirdiği Batılı olmayan toplumlara atfetmiştir 
(Kalın, 2018: 39). İslam toplumlarının Avrupa merkezli çağcıl ilerlemeye ulaşmaması-
nın sebebi olarak da din unsuruna vurgu yapmıştır.  Müsebbip bellidir: İslamiyet ve 
tek bir homojen toplum olarak görülen Müslümanlar. Batı için “biz”i tanımlayacak 
“öteki” belirlenmiştir. 

Ümmet anlayışı İslam dininin ideolojik bir iz düşümüdür (Mardin, 2016: 156).  İs-
lam’ın ümmet anlayışı İslamofobi’nin temel tezi olan “homojen bir toplum olarak 
Müslüman” görüşünde karşılık bulmuş olur. Oysaki Müslümanlar’da ümmet anlayı-
şı tarih boyunca toplumsal bir gerçeğe dönüşmemiştir.

Tarih boyunca İslamofobi değişerek yerleşir. Hristiyanlık tandanslı bir İslam 
karşıtlığından 19. yy. ve sonrası daha seküler bir İslam karşıtlığına dönüşür. Son 
dönem göçler ile birlikte Müslümanlar ve Hristiyanlar birlikte yaşamaya başlamış-
tır. Avrupa’da Müslüman nüfusun artışı, büyük kentlerde yerleşik hale gelmeleri ve 
genellikle iç içe yaşaması, daha görünür ve etkili hale gelmeleri ile İslamofobik yak-
laşımlar da artış göstermiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeni grupların 
topluma eklemlenmeye başlamasıyla Avrupa’nın sosyal, demografik ve dinî man-
zarası değişmeye başlamıştır. Renkleri, dilleri ve dinleri farklı olan bu gruplar ara-
sında en görünür ve belirgin olan Müslümanlar, Avrupa’nın yeni “ötekileri” olarak, 
özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra yaşadıkları ülke vatandaşlığına geçmiş ol-
salar bile “içerdeki tehdit ve düşman” olarak algılanır olmuştur (Kirman,2010: 29). 
Korkunun iktidar aracı olarak kullanılması insanlık tarihi kadar eskidir. Özellikle 
de kolektif bilince sahip olmayan toplumların dâhil olduğu sistemlerde, otoritenin 
devamı için “korkulan bir öteki”ne sürekli ihtiyaç duyulur. Batının tarihsel köklerinde 
var olan ırkçı ideolojinin, İslamofobi’ye büründüğü söylenebilir. Korkulanın zamanla 
düşmana dönüşmesi sonucu da Batı dünyasının geleceğin tarihini yazarken kullandık-
ları argümanla örtüşmektedir (Kalın, 2015: 42).

60’larda teorileşen Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşine, 21. yy. insanında “varlığın 
hakikatine ulaşma ihtiyacı” rahatlıkla eklenebilir. Bu sosyal gerçeğin farkında olan 
dominant güçler, hakikate giden yollara korku engelleri koyma politikasını güçlen-
dirmiştir. Çünkü insan korktuğundan kaçacaktır. İslamiyet’in egemen olduğu top-
raklarda sebebi muallâk olan savaşları olumlayan, Medeniyetler Çatışması ve Tari-
hin Sonu Tezleri Anti-İslamist tavırların teorik dayanağını oluşturduğu söylenebilir 
(Aktaş, 2014: 48). İslamofobi literatürünü/teorisini oluşturmak üzere tarihsel ve 
modern anlatıların birlikte kullanıldığı ileri sürülebilir.
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İslamofobi’nin tüm dünyada destekçilerinden biri ise eylemlerini İslam adına 
yapan terör örgütleridir. Bu örgütlerin insanlık dışı, vahşi eylemleri İslam’ı ve Müs-
lüman’ları homojen bir topluluk olarak nitelendiren İslamofobik anlayış için önemli 
bir dayanak oluşturmuştur. Bu örgütlerin ayet, hadis ve tefsirleri gerçek anlamın-
dan kopararak eylemlerine dayanak sağlaması, anti-İslamist tavırları da artırmıştır. 
Bu örgütlerce katledilen insanlar, cinsel obje haline getirilen kadınlar, katliamlar 
çeşitli iletişim yollarıyla tüm dünyaya sergilenmiştir. Böylece İslamofobi’nin “Müs-
lüman teröristtir” argümanı da tamamla(n/tıl)mıştır. 

2.1. Müslüman Toplumlarda İslamofobi

Gerek bilim dünyasının, gerek politika yapıcıların, gerekse sivil siyasetin en 
mühim gündemi ayrımcılıkla mücadele olmuşsa da, her toplum ayrımcılıkla karşı 
karşıya kalmıştır. Bu ayrımcılık çoğu zaman, toplumun çoğunluğun dışında kalan 
azınlığa yönelik olsa da kimi zaman da azınlık çoğunluğu dışlamıştır (Topcu ve Bü-
yükbeşe, 2020: 30).  Avrupa-merkezli medeniyet anlayışı ve modernite sonrası Batı 
dünyasının “gerisinde” kalan Müslüman toplumlar, sözde, ‘despotizmden demokra-
siye, barbarlıktan modernliğe, gericilikten ilericiliğe,  sıkıntıdan refaha, gelişmemiş-
likten kalkınmaya, karanlıktan aydınlığa’ çıkışın yolunu Batının tecrübeleri ışığın-
da gerçekleştirme zorunluluğuyla karşı karşıya kalmıştır. Müslüman toplulukların 
modernleşme öyküleri birbirine benzer nitelikler taşır. Seçkinci, yukarıdan aşağıya, 
zorlayıcı öğeler içeren ve birdenbire ve özellikle de laiklik ana merkezinde bir mo-
dernleşme karakteri gösterir. Yukarıdan laik modernleşme pratiği, dinin ve dine 
ait temsillerin toplumsal yaşamın dışına itilmesi, trajik bir şekilde toplumun ken-
di içindeki ötekilerini yaratmasına neden olmuştur (Bayraklı ve Yerlikaya, 2017: 
55-56).   19. yüzyıldan itibaren İslamofobi,  Hristiyan dünyanın, Batının, Anti-İs-
lamcılığın bir sonucu olma özelliğini yitirmiştir. Yerli İslamofobi olarak nitelenen 
bu durumda oryantalist söylemler ve bakış açısı da etkili olmuştur. Öyle ki bu top-
lumlarda kendi alışkanlıklarını, geleneklerini, örflerini, adetlerini kısaca toplumsal 
karakterini reddetme hali dahi görülür. İslami olan modern değildir, modern olan 
İslami değildir. Bu süreçlerden geçen ülke toplumlarının birbiriyle konuşamayan, 
empati kuramayan, birbirlerine tahammül edemeyen ve birbirlerine olan mesafeyi 
artıran bir yapısı vardır. Batının, Müslüman toplumları geleneksizleştirme ve İs-
lamsızlaştırma politikaları, bu toplumlarda yeni bir ötekiyi yaratmıştır. Nihayetinde 
yerli-İslamofobiyi de doğurmuştur (Bayraklı ve Yerlikaya, 2017: 56). Müslüman top-
lumların modernleşme süreçlerinde kadınların konumlarında yaşanan değişimler, 
özellikle de mahrem / özel alandan kamusal alana çıkmaları merkezi öneme sahip 
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olmuştur. Türk modernleşme deneyimi, kadınların mahrem alandan kamusal alana 
çıkışıyla ilgilidir (Erjem,2008).

Osmanlı’nın Batılılaşmasının devamı niteliğindeki Türkiye’nin Batılılaşma se-
rüveni reform, modernleşme ve laikleşme ile birlikte yürümüştür. Batılılaşma ken-
diliğinden toplumsal bir sürecin sonunda gerçekleşmemiştir (Mencet, 2018:197). 
Değişim ve dönüşümün şartı batılılaşmaktır. Bu durum, tüm değer ve kurumlarıyla 
Batılılaşma fikrine sahip olan ‘yenilikçiler’ ile toplumun yapısını korumak için Ba-
tının bazı yönlerinin alınmamasını savunan ‘muhafazakârlar’ arasındaki bitmeyen 
çatışmanın ana unsurunu oluşturmuştur (Sezik, 2012:118). Muhafazakârlığın te-
melinde ise din kurumu yer almaktadır. Yenilikçiliğin karşısında konumlanan mu-
hafazakârlığın, gericilik ile eşleştirilmesi sonucunda ise, dindarlıkla yenilikçiliğin 
mücadelesi doğmuştur. Nilüfer Göle (2002), modernliğin evrensellik anlayışıyla 
toplumları homojenleşti pratiklerine ve benzeştirici stratejilerine karşı çıkmış ( 
Göle, 2002: 36), modernleşmenin farklı ülkelerin tarih ve kültürlerinden yola çı-
karak çizdikleri bir güzergâh olduğunu belirtmiştir (Göle, 2002:162). Böylelikle 
modernleşmenin Batı merkezinden kaydırarak modernlik okumalarını Batı’nın kı-
yısında yeni bir okuma ve dil üretme çabasına girmiştir (Göle, 2004).

2.2. Cinsiyetçi İslamofobi

Günlük yaşamda kendine yer edinmeye çalışan, üreten, kendini ifade eden, sa-
natla ilgilenen, siyasetin, üretimin içinde yer edinmeye çalışan başörtülü kadını bir 
kutup kadın düşmanı, bağımlı, özgür olmayan kadın olarak görürken, diğer kutup ise 
dini ve örfi değerlerine kafa tutan dindar olmayan olarak yaftalamaktadır. Kadın, mo-
dernliğin de dindarlığın da vitrini olarak görülmektedir.

Araştırmalar Müslümanların çeşitli medya kuruluşlarında sıklıkla siyasi şiddet 
ve terörizmle ilişkilendirildiğini ve bu medya tasvirlerinin hem Müslüman kamuo-
yunu (yurtiçi ve yurtdışındaki Müslümanları) hem de ilgili politikaları etkilediğini 
ortaya koymaktadır. Kültürel bir tehdit olarak Müslüman stereotipini, özellikle ka-
dınların temsili ve cinsiyet eşitsizliğini merkeze alan medya, yönünü ‘cinsiyetlendi-
rilmiş oryantalizm’ teorisiyle belirlemektedir (Terman, 2017).

Amerikan medyasında Müslüman kadınlarla ilgili haberler, Müslüman toplumları 
yanlış bir şekilde açıkça kadın düşmanı olarak nitelendirmektedir. Bu durum Müslü-
manların genel stereotiplerini medeniyetsiz, barbar ve Batı değerlerine tehdit olarak 
pekiştirmesine sebep olur (Terman, 2017). Müslüman kadın başörtüsü dolayısıy-
la toplum içinde kolayca tanınabilmekte ve bu yüzden islamofobik davranışa maruz 
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kalmaktadır. Bu davranış saf cinsiyet ve ırk ayrımcılığının yanı sıra batı toplumunda 
dine yönelik birçok yanlış anlamadan ve korkudan kaynaklanmaktadır. Kıyafet seçim-
leri yanlış bir şekilde erkekler tarafından kendilerine zorlanmış olarak algılanmakta 
ve Müslüman erkekler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda yanlış bir şekilde aile 
içi şiddetin itaatkâr özneleri olarak gösterilmektedir. Özellikle Müslüman kadınlar, kı-
yafet tercihlerine bakılmaksızın rutin olarak ayrımcılığın hedefi haline gelmektedirler 
(Mahr & Nadeem, 2019).

2016 yılında ENAR’ın (Avrupa Irkçılıkla Mücadele Birliği) Avrupa’da yapmış 
olduğu bir araştırmanın sonucuna göre Müslüman kadınlara beyaz meslektaşların-
dan daha sık kişisel sorular sorulduğunu ve Müslüman kadınların dini bağlılıkla-
rına veya giyim tercihlerine bağlı olarak kariyer fırsatlarını kaçırdıklarını, üstelik 
bu etnik ve dini ayrımcılığın istihdamdan önce başladığını göstermiştir. Hatta bu 
bağlamda ENAR çalışma raporunun adını ‘Unutulan Kadınlar’ olarak belirlemiştir. 
Müslüman kadınlar istihdamdaki diğer kadınlarla benzer şekilde sözlü ve fiziksel 
şiddet ile karşı kaşıya kalmakta bunun yanı sıra din ve/veya etnik kökenleri dola-
yısıyla bu eşitsizlik ve şiddet daha da artmaktadır. İş gücü piyasasındaki ayrımcılık 
genellikle "Müslümanlık" algıları ve özellikle Müslüman kadınların kıyafetleri ile 
ilgilidir. Örneğin, Birleşik Krallık’ta, Pakistanlı kadınların %12,5’ine iş görüşmele-
rinde evlilik ve aile kurma arzusu sorulurken, beyaz kadınların yalnızca %3,3’üne 
böyle bir soru sorulmaktadır. Yani ayrımcılığın yaklaşık dört kat daha fazla oldu-
ğu söylenebilir. Başörtüsü iş bulma ve işte kalma konusunda ek bir engeldir. Al-
manya’da şirketlerin% 18’i Almanca isimleri olan başvuru sahiplerini bir mülakata 
davet ederken, yalnızca % 13’ü Türkçe isimleri olan başvuruları davet etmektedir. 
Özgeçmiş fotoğrafı başörtülü ise firmaların sadece% 3’ü onları mülakata davet 
etmektedir. Belçika’da işverenlerin % 44’ü başörtüsü takmanın aday seçiminde 
olumsuz bir durum olduğunu söylemektedir (ENAR, 2016).

Birçok ülkede başörtüsü örten Müslüman kadın, Müslüman erkekten çok daha faz-
la ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmaktadır. Bu şiddet ve nefret söylemi sadece günlük 
yaşamın içinde değil aynı zamanda sanal ortamda da devam etmektedir.

2.3. Türkiye’de Cinsiyetçi İslamofobi Sebepleri ve Cinsiyetçi İslamofobik 
Düşüncenin Toplumsal Yaşama Yansımaları

Belirli birey türleri veya belli davranış biçimleri hakkında yaygın olarak be-
nimsenen düşünce olarak stereotipler, sosyal yaşamda ön yargıları etkili hale getir-
mektedir.  İslamofobik ve cinsiyetçi stereotipler başörtülü kadın şahsında bir araya 
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gelmektedir. Bu yönüyle tüm başörtülü kadınlar homojen bir topluluk olarak de-
ğerlendirilmektedir. Başörtülü kadın olmak toplumsal yaşamda ön yargılar kümesi 
yaratmaktadır. Başörtülü kadının tercihleri bireysel olarak nitelendirilmemektedir. 
Başörtülü kadın, dini, devleti, toplumu, siyaseti yönetenlerin odağı haline dönüş-
mektedir. Bu durum kadını, özelinde başörtülü kadını özne konumundan nesne 
konumuna çekmektedir. Kadın nesneleştirildiğinde ise kontrol edilebilir, eleştiri-
lebilir, yargılanabilir, mağdur durumundan sanık konumuna getirilebilir. Hâlbuki 
“kadın bedeni kimsenin oyun alanı değildir” (Batı, 2010).

Batı siyasi söylemi, Müslüman kadınların kendi bedenleri üzerinde söz sahibi 
olmadıkları görüşü ile kadını özgürleştirmek adına kadının hangi kıyafeti giyip han-
gi kıyafeti giyemeyeceğine karar verme hak ve yetkisini devlete vermiştir. Demok-
rasi anlayışını, yönetim anlayışını, laiklik anlayışını Batı'dan alan Müslüman devlet-
ler de toplumsal yaşamı düzenlerken Batı gibi politikalar üretmişlerdir. Başörtüsü 
yasakları, Kuran okuma yasakları gibi özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarındaki uygu-
lamalar, Cumhuriyetin karakteri haline gelmiştir. İslam dininin görünürlüğü yüksek 
olan bazı unsurları (başörtüsü, çarşaf, sünnet sakalı, takke, sarık gibi) Cumhuriyete 
tehdit olarak yorumlanır hale gelmiştir. Cumhuriyetin karşısındaki tehlike irtica 
olarak tanımlansa da yasalar ve uygulanan politikalar özellikle başörtülü kadınları 
etkilemektedir.

İslami kıyafet giyinen kadınlar kimi zaman devletin, kimi zaman da devlet ideo-
lojisinin yarattığı toplumun hedefi haline gelmişlerdir. İslami kıyafet giyerek kendi-
ni ifade etmeyi tercih eden kadınlar, ilk bakışta ‘Müslüman/terorist/gerici/irticacı/
zavallı/üzülesi-acınası3/pencere önünde unutulmuş çiçeği4’ olarak tanımlanabilir-
ler. Böylece nefret suçlarının ve ayrımcılığın hedefi haline gelmektedirler. Kadınla-
rın inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, eşitlik hakları gibi insan olmaktan kaynakla-
nan hakları,  din ve cinsiyetten kaynaklanan saldırılara maruz bırakılmıştır.  Hatta 
‘ideal kadın’,  bazen kadın hakları savunucusu hemcinsince “tam bir Cumhuriyet 
kadını” 5  söylemi ile ete kemiğe bürünmekte bazen de mütedeyyin erkek tarafın-

3 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü 1. Sınıfında okuyan Ayşegül (Sevindik)
Aydın’a, Türk Devrim Tarihi dersinde çok sevdiği Prof. Dr. Toktamış Ateş Hocasının  “Ben sizin için çok 
üzülüyorum, size acıyorum” cümlesine atıftır.

4 Prof. Dr. Ünsal Oskay Hocanın 2009 ‘da Yakındoğu Üniversitesi İletişim fakültesinde verdiği bir derste 
Zeynep Ekmekçi ve arkadaşları için yaptığı bir benzetmedir.

5 https://www.haberler.com/29-ekim-kutlamalarinda-konser-veren-sevval-sam-12565903-haberi/
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dan “kimseye yakıştırılmayan bir davranışın öncelikli sorumlusu”6 olarak değerlen-
dirilmektedir.

Türkiye’de devlet anlayışı, laiklik anlayışı ve uygulamaları, modernliğin tanımı ve 
modernleşme öyküsü kamusal alanı da seküler bir karaktere dönüştürmüştür. Böyle 
bir kamusal alanın önemli bir unsurunu modern giyinen ve görünürlük kazanan ka-
dınlar oluştururken başörtülü kadınlar dindarlığın sembolünü oluşturmuştur (Sever, 
2006: 8). İslam’ın sembolü olan kıyafetleri giymeyi tercih eden kadınlar Türk moder-
nleşme sürecinin oluşturduğu kamusal alanın dışında bırakılmıştır. Oysaki kamusal alan 
insanların temel yaşam durumunda farklılıklarını ortaya serebileceği, kendini gerçekleş-
tirebileceği görünümler ve özgürlükler alanı olarak tanımlanmaktadır (Arendt, 2003: 
56-59). Muhafazakâr kadınlar modern yaşamın içinde var olma çabasını modernleş-
me sürecinin içine dâhil olarak ve başörtüsünden vazgeçmeden kamusal alanın sun-
duğu olanaklardan faydalanmayı istemektedirler (Dalfidan, 2012).

Aydın ve Çavuşoğlu (2009)’na göre “Nefret söyleminin hedefine konulan şey de 
çoğu zaman bireyin ‘kendisi’ değil sahip olduğu ‘kimlik veya aidiyetidir’. Dolayısıyla 
farklı olana karşı duyulan ‘’ön yargılı nefret’ esasen bireyin varoluşunu hedef alır.” 
Başörtülü kadının “kadın ve başörtülü olma” durumu onu nefret söyleminin hedefi 
haline getirir. Hem seküler kesim hem de dindar kesim tarafından tek tip bir kim-
lik atfedilen başörtülü kadın bireysel varoluş mücadelesi vermektedir. Başörtüsü 
mücadelesi olarak adlandırılan düşünce ve eylem sürecinde ve sonucunda da gö-
rülmüştür ki, bu mücadele başörülü kadının kendi varlığını koruma mücadelesidir. 
Yıllar içinde değişen yeni haliyle ortaya çıkan başörtülü kadın, dindarlık tartışma-
larının odağı olmuştur. Kadın ve özellikle başörtülü kadın toplumsal ahlakın ölçüsü 
olarak da eleştirilen pozisyonunu sürdürmüştür. Oysaki muhafazakâr erkeğin deği-
şiminin kabulü daha hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir (Ongun,  2010: 40).

Osmanbaşoğlu’nun (2018) “…kadınlara çuvaldızı layık gören bakış açısının, er-
keklere iğneyi batırırken bu kadar şefkatli ve naif davranmasının adil olmadığı…” 
ifadesi, kadın üzerinden sürdürülen dindarlık tartışmalarının toplumsal adaletteki 
yansımasını ortaya sermektedir. Artık kadının da erkeğin de kendini tanımladığı 
ilk kimliği dindarlık olmasa da kadın, ısrarla dindarlık kimliği ile eleştirilmektedir. 
Homojenleştirici bu yaklaşım hem sekülerler hem de dindarlar tarafından sürdü-
rülmektedir. Bu iki kesimi birleştiren unsurun  ‘başörtülü kadın’ üzerinden “cinsi-
yetçi İslamofobi’nin olduğu ileri sürülebilir.

6 https://www.yenisafak.com/yazarlar/hayrettin-karaman/basortulu-sigara-2039345
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3. Bir Fenomen Olarak İslamofobinin Medyada İnşası 

Medya, biçim ve içerik özellikleriyle, –herhangi bir kimliğin inşa edilmesi ve derin-
leşmesinde, toplumsal hafızanın oluşturulmasında,  bir düşünce veya davranışın her-
kes tarafından bilinen ve diğer kuşaklara da geçirilen bir model halini almasında-asli 
bir unsurdur. 

Medya söylemleri insanların düşünce, duygu davranış ve ideolojilerinin teme-
linde yer alan ve onları etkileyen bir fenomendir (Van Dijk, 2003).  Toplumda var 
olan herhangi bir azınlık gruba karşı yerel halkın bilgi düzeyinin az olması gerçeği 
karşısında bir veri merkezi olan medya daha önemli hale gelmektedir. Gazetelerin 
yayınladıkları haberler ve kullandıkları dil gazetenin sahip olduğu ideoloji ve fikir-
lerden bağımsız değildir. Özellikle etnik azınlıklarla ilgili yapılan haberlerin içeriği ve 
kullandığı dilin çoğu zaman gizli bir ırkçılık barındırdığı da söylenebilir (Aydın Varol, 
2019). İslamofobi genellikle yeni bir fenomen olarak algılanır. Fakat İslamofobi teri-
mini, İslam ve Müslümanların Avrupa’nın “ötekisi” olarak algılamasını tanımlamak 
için kullanılması durumu, 700’lü yıllara dayanmaktadır. Bazı bilim insanları, İslam, 
Müslümanlar ve Arap dünyasının Batı klişelerinin en güçlü şekilde 19. yüzyıl sö-
mürge döneminde ve ulus inşası dönemlerinde geliştiğini ileri sürmektedir (Said, 
1998; Hall 1997). O dönemde Doğu ile Batı arasında, Müslüman ve Yahudi-Hristiyan 
dünyası arasında bugün gördüğümüz çelişkiler ve eşitsiz güç ilişkileri belirgindi. 
Osmanlı İmparatorluğu dönemi, Türkiye’nin bugün AB’ye katılım fırsatlarını etki-
lediği düşünülen çatışmalar ve çelişkilerle dolu bir dönem olarak tanımlanmaktadır 
(Adida, Laitin & Valfort, 2010, Van Dijk, 1991).

Batı medyasının İslamofobinin çerçevesini çizdiği kabul edilmektedir. Türki-
ye’de de medya, İslam dinini dolaylı ve doğrudan olumsuzlayan veya dindarların 
olumsuz davranışlarını dindarlığını ön plana çıkaran içerik ve görsellerle İslamo-
fobik söylemin üretenlerinden biri olmaktadır (Akıner ve Mencet, 2016:191). Med-
yadaki islamofobiden bahsedildiğinde gazete ve magazin dergileri de dâhil olmak 
üzere medyadaki her türlü Müslüman karşıtlığı söylem ve zihniyet kast edilmek-
tedir (Sivanandan 2010). Terminoloji çeşitliliğinin altında yatan anahtar sorular 
şunları içerir:

1- İslam ve fobi kelimelerinden oluşan kavramda acaba ‘Fobi’ kelimesi, ‘korku’, 
‘şüphe’, ‘endişe’ veya ‘kaygı’ gibi kavramlardan daha uygun bir kullanım mıdır ve fobi 
kelimesinin Müslümanlarla ilişkilendirilmesi doğru mudur?

2- Fobi kelimesi esasında bir korkuyu mu yoksa düşmanlık ve nefreti mi tanımlıyor?
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3-Korkulan ya da nefret edilen fenomenler, hem nesnel hem de algı ve hayal 
gücünde tam olarak nerede bulunur? Belirleyici unsur yaşanılan coğrafya mıdır? 
İslamofobik kişinin sadece kendi yaşadığı ülke ve kıtayla sınır mıdır bu davranış ve 
algı yoksa daha geniş bir coğrafyaya yayılan bir nefret ve düşmanlıktan mı bahse-
diyoruz?

4- Müslümanlarla ilgili medya tarafından yaratılan algı yapay bir inşa mıdır? 
Yoksa korku İslam'ın kendi uygulamalarıyla ile mi ilgili midir? 

5-Bir yandan meşru eleştiriler veya kaygılar, diğer yandan nefret dolu veya 
mantıksız eleştiriler ve endişeler arasında İslamofobiyi nasıl tanımlamak ve algıla-
mak gerekliliği kavramın temel handikabını oluşturmaktadır.

4. Uygulama

4.1. Yöntem

Çalışmada gösterge bilim yöntemi kullanılarak internet ortamında yayım yapan 
gazetelerin “27. İstanbul Caz Festivali” ile ilgili haberleri gösterge bilim bağlamında in-
celenmiştir. Bu haberlerin tercih edilme sebebi Piyanist Büşra Kayıkçı’nın “başörtü-
lü kadın” olarak kendi dışında bir şeyi temsil eden durumunudur. Ayrıca Caz Festivali 
modern bir kültürel üründür. Başörtülü bir kadının modern söylemdeki yerini eleştirel 
açıdan değerlendirmek amaçlanmıştır.

Çalışmada hem ana akım medya hem de muhalif medya kanallarından rastgele 5 
kanal seçilmiştir. Seçilen kanallardaki 27. İstanbul Caz Festivali haberlerinde Büşra Ka-
yıkçı'nın nasıl sunulduğu analiz edilmiştir. 

Dilimizde özellikle dilbilim (Fransızca linguistique) sözcüğü örnek alınarak 
üretilmiş olan gösterge bilim (Fransızca semiotique ya da semiologie) terimi ilk 
bakışta “göstergeleri inceleyen bilim dalı” ya da “göstergelerin bilimsel incelemesi” 
olarak tanımlanır. Bu bağlamda gösterge kavramı genel olarak kendi dışında bir 
şeyi temsil eden ve dolayısıyla bu temsil ettiği şeyin yerini alabilecek nitelikte olan 
her çeşit biçim, nesne, olgu, vb. olarak tanımlanır. Bu açıdan, sözcükler, simgeler, 
işaretler vb. birer göstergedir (Rıfat, 2009).

Daha geniş anlamda insanların bir topluluk yaşamı içinde birbirleriyle anlaş-
mak amacıyla yarattıkları ve kullandıkları doğal diller (söz gelimi Türkçe, Fransız-
ca, İngilizce, Çince vb.), çeşitli jestler (el-kol-baş hareketleri), sağır-dilsiz alfabesi, 
trafik işaretleri, bazı meslek gruplarında kullanılan flamalar (sözgelimi denizcile-
rin flamaları), reklam afişleri, moda, mimarlık düzenlemeleri, edebiyat, resim, mü-
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zik, vb. çeşitli birimlerden oluşan birer dizgedir. Değişik gereçlerin kullanılmasıyla 
(ses, yazı, görüntü, hareket, vb.) gerçekleşme aşamasına gelen bu dizgeler belli ku-
rallarla işleyen birer anlamlı bütündür. Bu anlamlı bütünlerin birimleri de genel-
de gösterge diye adlandırılır. Sözgelimi bir tablodaki bir renk öğesi ya da bir figür 
gösterge olarak değerlendirilebileceği gibi, bir edebiyat yapıtında bir kahramanın 
amacı ya da davranışı veya moda dergisinde gördüğümüz bir bluz, bir etek, bir ka-
zak, vb. çevresindeki öbür birimlerle bağlantısı olan gösterge olarak değerlendiri-
lebilir (Rıfat,2009). Dil bireylerin nesneleri adlandırmasına ve kategorize etmesine 
olanak sağlamasının yanında kendi içerisinde barındırdığı sembolik yapılarla an-
lam taşıma ve anlam inşa etme konusunda çok önemli bir rol üstlenmektedir (Çebi, 
2008: 190).

Türk Dil Kurumuna göre ‘anlam’ kavramı bir kelimeden, bir sözden, bir davra-
nıştan veya olgudan anlaşılan şeydir. Bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, 
meal, fehva, deme, mazmun, medlul ve valör anlamını taşır. Aynı zamanda ikinci bir 
tanım ise bir önermenin bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği 
şeydir (TDK, 2021). Gösterge bilim insan zihninde imgesel anlam üretme çabasıdır. 
Çok genel anlamda belirtecek olursak, anlamlı bütünleri, bir başka deyişle gösterge 
sistemlerini betimlemek, göstergelerin birbirleriyle kurdukları bağıntıları sapta-
mak, anlamların eklemleniş şekillerini bulmak, göstergeleri ve gösterge sistemle-
rini sınıflandırmak, dolayısıyla, insanla insan, insanla doğa arasındaki etkileşimi 
açıklamak, bu amaçla da bilgi kuramsal, yöntembilimsel ve betimsel açıdan tümü 
kapsayıcı, tutarlı ve sade bir kuram oluşturmak, gösterge biliminin alanına girer (Fis-
ke, 1996;  Atabek & Atabek, 2007).

Elbette dilin bu anlam inşacı özelliğinin yanında bir anlamın ve iletişimin olu-
şabilmesi için kendi içerisinde barındırdığı sembolik göstergeler önem taşımakta-
dır (Fiske, 1996: 61). Dolayısıyla gösterge bilim olarak tanımlayabileceğimiz bilim 
dalı göstergeleri ele alıp onları inceleyen bir işaret bilimi olarak ele alınabilmekte-
dir (Bircan, 2015: 18; Erdoğan, 2008: 120). Gösterge bilimin (semiology) temelle-
rini atan Ferdinand de Saussure gösterge bilimi toplumdaki göstergelerin yaşamını 
araştıracak bir bilim dalı olarak el almaktadır (Saussure, 1998: 46). Saussure bir 
dilbilimci olarak öncelikle dil ile ilgilenmesinin yanı sıra göstergelerin (ya da söz-
cüklerin) diğer göstergelerle olan ilişkisel yapıları üzerine yoğunlaşmıştır (Dağtaş, 
2003: 50; Fiske, 1996: 66). Bir gösterge içerisinde onun fiziksel yapısı (gösteren) 
ve zihinde canlandırılıp çağrıştırılan (gösterilen) boyutlarından oluşabilmektedir 
(Karaman, 2017: 31). Daha açık bir şekilde ifade edecek olursak gösteren, bir gös-
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tergenin algıladığımız imgesel boyutudur. Bir yazınsal metin üzerindeki işaretler, 
ya da havada oluşan seslerdir. Gösterilen ise göstergenin göndermede bulundu-
ğu zihinsel çağrışımların bütünü olarak ifade edilebilmektedir (Fiske, 1996: 67). 
Bu bağlamda sosyal semiyoloji kavramı çeşitli cemiyetler içinde konuşma, yazma, 
moda, enformasyonal medya ve ilanat gibi kültürel kodları içine alan cemiyetin 
semiyotik manzarasının incelenmesini geliştirmeye çalışır. Bu semiyotik manzara 
işaretlerini ayrı ayrı inceleme yanında, cemiyet içinde bunların sosyal anlamlarını, 
ideolojik etkilerini ve iktidar güçlerine bağlantılarını da inceler. Çalışmada haber su-
numlarında, birer gösterge olarak “sözcükler, simgeler, işaretler, fotograflar vb.” analiz 
edilmiştir.

4.2. Bulgular

Araştırmada incelenen haberlerin toplam sayıları ve Büşra Kayıkçı’nın konu edi-
nildiği haber sayıları tablolaştırılmıştır.

Tablo 1. Çalışmayla ilgili haber dağılımları

Haber sitesi
Haber sitesinin 

niteliği 
27. Caz Festivali 

haber sayısı
Büşra Kayıkçı’nın konu 

edildiği haber sayısı
Cumhuriyet Sol Görüşlü 7 2

Oda Tv Sol Görüşlü 1 1
Evrensel Sol Görüşlü 3 1

Sözcü Sol Görüşlü 4 2
Gazete Duvar Sol Görüşlü 4 4

Sabah Ana Akım 6 2
Yeni Şafak Ana Akım 0 0
Hürriyet Ana Akım 9 2
Milliyet Ana Akım 11 4

İnternet Haber Ana Akım 0 0
Kaynak: Yazarlar tarafından derlenmiştir.

4.2.1. Sol Görüşlü Gazetelerin Bulguları

4.2.1.1. Cumhuriyet Gazetesi 

Haberin başlığı “Türbanlı (28 Şubat Jargonu) piyanist finale kaldı, yandaş profesör 
‘kıyamet alameti”  dedi. Haberin öznesi Büşra Kayıkçı değil, laiklik karşıtı söylemleri 
olan bir akademisyen.
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Görsel 1. Türbanlı Piyanist Finale Kaldı

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/

Görsel 2. Büşra’nın Başarısı Dincileri Kızdırdı

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/
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İlgili haberin gösterge bilim yöntemi bağlamında incelendiği tablo aşağıdadır.

Tablo 2. Cumhuriyet Gazetesi Fotoğrafı Gösterge Tablosu

Gösterge Gösteren Gösterilen
• Beyaz renk
• Piyano
• Kadın

Cumhuriyet gazetesi • Saflık/ Masumiyet
• Sanat icra ederken kadın
• Başörtülü kadın
(Tweet görseli)
• Modern karşıtlığı
• Sanata tepki
• Kadına tepki
• Kamusal alanda sanat icra eden başörtülü 
kadına tepki

4.2.1.2. Oda Tv

Araştırma kapsamında incelenen Oda TV 27. İstanbul Caz Festivali ile ilgili yalnız-
ca bir haber yapmıştır. Oda Tv ‘dincileri kızdırdı’ başlıklı haberi ile Cumhuriyet gazetesi 
ile benzer çizgide bir haber içeriği oluşturmuştur.

Görsel 3. Büşra’nın Başarısı Dincileri Kızdırdı

Kaynak: https://odatv4.com/

Tablo 3. Oda Tv Gösterge Tablosu

Gösterge Gösteren Gösterilen
• Kadın
• Sahne
• Sahne Işıkları
• Mikrofon

Oda Tv • Başörtülü kadın
• Mütevazılık
• Utangaçlık
• ‘Dinci’ kelimesiyle saldırganlık
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4.2.1.3. Evrensel.Net Gazetesi

Evrensel.Net internet sitesi 27. İstanbul Caz Festivali ile ilgili 3 haber yapmıştır. 
Bunlardan, Festivalin Kovid-19 sebebiyle ertelendiğine dair haberdir. Diğerleri ise Fes-
tivalin açılış konseriyle başladığı haberidir. 

Görsel 4. 27. Caz Festivali Başladı

Kaynak: https://www.evrensel.net/

Tablo 4. Evrensel.Net Gösterge Tablosu

Gösterge Gösteren Gösterilen
• Sahne
• Doğa
• Daha önceki festival-
den alınmış bir görsel

Evrensel.net • Gençlik
• Kalabalık
• Dinamiklik
• Doğa
• Büşra KAYIKÇI görmezden gelinmiştir.
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4.2.1.4. Sözcü Gazetesi

Araştırma kapsamında incelenen Sözcü.com 27. İstanbul Caz Festivali ile ilgili 4 
haber yapmıştır.

Haberin başlığı “27. Caz Festivali için geri sayım başladı” ,”27. Caz Festivali Ertelen-
di”,”27.Caz Festivali Programı Açıklandı”, “Genç cazcılar online yayında”. Sözcü gazetesi, 
Evrensel.Net sitesiyle aynı görseli kullanmıştır.

Görsel 5. Genç Cazcılar Online Yayında

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/

Tablo 5. Sözcü.com Gazetesinin Gösterge Tablosu

Gösterge Gösteren Gösterilen 

• Sahne

• Doğa

• Daha önceki festival-
den alınmış bir görsel

Sözcü • Gençlik

• Kalabalık

• Dinamiklik

• Doğa

• Büşra KAYIKÇI görmezden gelinmiştir.
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4.2.1.5. Gazete Duvar

Gazete Duvar sitesi 27. İstanbul Caz Festivali ile ilgili 4 haber yapmıştır. Haberin 
başlığı ”27. Caz Festivali başlıyor”, “27. Caz Festivali Ertelendi”, “ 27. Caz Festivalinin 
Programı Açıklandı”, “ “27. Caz Festivali Genç Cazcılarını Belirledi”.

Görsel 6. 27.Caz Festivali Genç Cazcılarını Belirledi

Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/

Tablo 6. Gazete Duvar Gösterge Tablosu

Gösterge Gösteren Gösterilen

• Festival sahnesi

• Müzik aletleri

• Erkek sanatçılar 

• Özgür rahat erkek figürü

• Müzik aletleri

• Gündelik hayat kıyafetli insanlar

Gazete Duvar • Gündelik hayatın rahat özgür ve ge-
lişi güzelliği

• Büşra KAYIKÇI görmezden gelin-
miştir.
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Gazete Duvar ilk haberinde hem görsel açıdan hem de söylem açısından Büşra Ka-
yıkçı’ya yer vermesine rağmen,  27. Caz Festivali Genç Cazcılarını Belirledi haberinde 
Kayıkçı’ya yer vermiştir.

Görsel 7. 27. Caz Festivali Genç Cazcılarını Belirledi

Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/

Tablo 7. Gazete Duvar Gösterge Tablosu

Gösterge Gösteren Gösterilen

• Kadın

• Sahne 

• Piyano

• Siyah renk

Gazete Duvar • Profesyonellik

• Büşra KAYIKÇI görselin ana öznesi.

• İcraya hakimlik.



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

1011

4.2.2. Ana Akım Gazetelerin Bulguları

4.2.2.1. Sabah Gazetesi

Görsel 8. Herkesin Konuştuğu Büşra Cazcı Çıktı

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/

Sabah gazetesinin haberinin öznesi Büşra Kayıkçı’dır. Görsel olarak Kayıkçı’nın 
merkezde olduğu bir fotograf kullanmıştır. Ancak söyleminde ve haberin içeriğinde 
bir sürü meziyetinin yanı sıra bir de mimar çıktı vurgusu yaparak, övgüde bulun-
muştur. 

Tablo 8. Sabah Gazetesi Gösterge Tablosu

Gösterge Gösteren Gösterilen

• Müzik aletleri

• Başörtülü kadın

• Mikrofon

• Sahne

Sabah gazetesi • Haberin merkezinde başörtülü bir kadın

• Güleryüz

• Sempatik

• Sadelik

• Çekingenlik
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4.2.2.Yeni Şafak Gazetesi

Yeni Şafak gazetesinde 27. Caz Festivali ile ilgili herhangi bir habere rastlanma-
mıştır. Gazete 27. Caz Festivalini ve Büşra Kayıkçı’nın başarısını görmezden gelmiş-
tir. Ancak 30.08.2020 tarihli ‘Yeniden Böyle Daha Güzelsin’ başlıklı KADEM (Kadın ve 
Demokrasi Derneği) tarafından 28 Şubat konulu bir sergi de Büşra Kayıkçı’nın da 42. 
Madde adlı eseriyle yer aldığından bahsetmiştir. 

4.2.3. Hürriyet Gazetesi

Hürriyet gazetesinde 27. Caz Festivali ile ilgili 9 haber yapılmıştır. Haberin Baş-
lığı 'İstanbul Caz Festivalinin Genç Cazcıları', 'Caz Festivali Bu Yıl Hem Canlı Hem 
De İnternette', '27. Caz Festivali Konserleri 3 Ekim’den İtibaren Başlıyor', 'Caz Fes-
tivali Konserlerini Evde İzleme Lüksü', 'Dün Bugün Yarın Türkiye’de Caz', '27. Caz 
Festivali Ertelendi', 'Sen Hep Çal Büşra', 'Yılın Caz Konserine Hazır Olun', '27. Caz 
Festivali 3 Ekimden İtibaren Online Ortamda Başlıyor'.

Görsel 9. Sen Hep Çal Büşra

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/

Hürriyet gazetesi Kayıkçı’nın bir konserinden 1.02 dakikalık bir video ile haberi 
sunmuştur. Profesyonel ortamda üretilmiş bir video ile Kayıkçı’nın sanatını ön plana 
çıkarmıştır.
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Tablo 9. Hürriyet Gazetesi Gösterge Tablosu

Gösterge Gösteren Gösterilen
• Müzik aletleri

• Kadın

• Piyano

• Müzik ( Görüntülü video)

• Siyah, beyaz, kırmızı renkleri

Hürriyet gazetesi • Başörtülü bir kadın

• Profesyonellik

• Sanat

• Güç

• Sadelik

• Özgüven

4.2.4. Milliyet Gazetesi 

Milliyet gazetesi 27. Caz Festivali İle ilgili 11 haber yapmıştır. Milliyet gazetesi  
“27. İstanbul Caz Festivali Çevrim içi Konserleri başlıyor”, ‘Geleceğin cazcıları se-
çildi’, ‘Piyano çalmak benim için doğal bir etkinlik’, ‘İstanbul Caz Festivali’nin Genç 
Cazcıları belli oldu’, ‘27. İstanbul Caz Festivali ileri bir tarihe ertelendi,’ 27. İstanbul 
Caz Festivali yeni programıyla Eylül’de’ ,‘Caz hem açık havada hem de dijital ortam-
da’ ‘Ay ışığında caz!’  ’27.İstanbul Caz Festivali Çevrim içi Konserleri başlıyor’ ,‘Caz 
Festivali başlıyor’ başlıklı haberleri yapmıştır.

Milliyet gazetesi, Sabah gazetesiyle aynı görseli kullanmıştır.

Görsel 10. Geleceğin Cazcıları Seçildi

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/
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Milliyet gazetesi, Kelebek Kültür –Sanat ekinde 27. Caz Festivali ile ilgili en çok 
haber yapan sitelerden biri olmuştur.

Tablo 10. Milliyet Gazetesi Gösterge Tablosu

Gösterge Gösteren Gösterilen
• Müzik aletleri

• Başörtülü kadın

• Mikrofon

• Sahne

Milliyet gazetesi • Haberin merkezinde başörtülü bir kadın

• Güleryüz

• Sempatik

• Sadelik

• Çekingenlik

Milliyet gazetesinin yapmış olduğu bir diğer haber ise Kayıkçı ile yapılan özel bir 
röportajdır.

Görsel 11. Piyano Çalmak Benim İçin Doğal Bir Etkinlik

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/
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Tablo 11. Milliyet Gazetesi Gösterge Tablosu

Gösterge Gösteren Gösterilen
• Kadın

• Piyano

• Beyaz renk

Milliyet gazetesi • Başörtülü bir kadın

• Sadelik

• Saflık

• Profesyonellik

4.2.5. İnternet Haber. Com

27. Caz Festivaliyle ilgili herhangi bir haber yapılmamıştır.

5. Tartışma ve Sonuç

Türkiye yaşamla metin arasında yeni bir arayış içindedir (Göle, 2004). 1980’ler-
le başlayan bu arayış 90’lı yıllarda 28 Şubat süreciyle başörtüsü yasaklamaların or-
taya çıktığı bir süreç halini aldı.  Egemen iktidarın değişmesi ile 28 Şubat sürecin-
deki başörtüsü yasağı 2010’lu yılların başında kaldırıldı. Başörtülü kadın kimi zaman 
seküler insanların, kimi zaman ise dindarların hedef tahtası haline geldi. Her iki 
tarafın da eleştiri argümanları farklı, ancak hedefleri aynı simge oldu; ‘başörtülü 
kadın’. Çalışma boyunca modern yaşamda kendine yer bulmaya çalışan, üreten, top-
lumsal yaşamın içerisinde varlığını sürdürme çabası içinde olan başörtülü kadının 
basında temsilinin izlerini ararken, İslamofobinin şekil değiştirerek göründüğü so-
nucuna varılmıştır.

Seküler düşüncenin bazı yansımalarında “çağ dışı, modern olmayan bir kıyafet 
biçimi” olarak bir standardın belirlendiği görülmektedir. Türkiye gibi çağdaş ve 
Cumhuriyetçi bir ülkede var olmaması gerektiği ifade edilmektedir. Diğer yanda İs-
lam’ın temsilinin odak noktasının yalnızca ve yalnızca kadın olduğu üzerinde duran 
dindar görüş de bir standart çizmektedir. Sosyal yaşamın dışında ve erkek egemen 
hayatın içinde pasif, kabullenici bir Müslüman kadın figürü oluşturulmaya çalışıl-
maktadır. Müslüman kadının kendi modasını oluşturması, düşünce hayatının için-
de olması, aktif sosyal yaşamın içinde olması eleştiri noktası olarak karşımıza çık-
maktadır. Bu dilemma içerisinde modern yaşamın içinde aktif bir biçimde ve kendi 
tercihleriyle başörtülü kadın vardır. Başörtülü kadın, kendi kimliği, yaşam biçimi, 
inancı ve üretimiyle kendiliğini yaşama gayreti göstermektedir.

Bir caz festivalinde piyanist başörtülü bir kadının öne çıkmasına karşı duyulan 
hayret, şaşkınlık, sevinç, taltif, takdir, gurur gibi duygular ve bu duyguların ifadesi 
İslamofobik düşüncenin yansıması olarak değerlendirebilir. Bir kısım muhafazakâr ke-
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simin benzer bir başarıya imza atan ve başörtülü olmayan bir kadın için hissettikleri, 
düşündükleri ve söyledikleri, gündem konusu haline getirmeme durumu, Avrupa-mer-
kezli bir medeniyet ve modernlik anlayışının, dolayısıyla da yerli (Bayraklı & Hafez, 
2010) ve cinsiyetçi İslamofobinin işareti olarak yorumlanabilir.

Tüm dünyada Müslüman’a tek ve ortak bir kimlik atfeden İslamofobi, Türki-
ye’de de bu yapısıyla izlenebilir. İslamofobi, başörtülü kadının görünürlüğü ve tem-
sil niteliği ile öne çıkmasıyla birlikte, başörtülü kadın üzerine yoğunlaşır. Başörtülü 
kadın için homojen bir kimlik inşa edilir. Türkiye’de başörtülü kadının bir kesimin 
takdirine, bir kesimin ise eleştirisine konu olmasının ana nedeni de bu kimliktir. 
Türkiye’de başörtülü kadının yaptıkları ve söyledikleri kimi zaman “başörtülü ol-
masına rağmen…”, kimi zaman “başörtülü olduğu halde…”, bazen de “hem başörtülü 
hem de…” ifadeleriyle kimliğine uygun olup olmadığı konusunda başkaları tarafın-
dan değerlendirilir. Başörtülü kadın dindar muhafazakârlarca da seküler ulusal-
cılarca da eleştirilebilir bir nesneye dönüştürülmektedir. Başörtülü kadın, herkes 
tarafından incelenebilir ve tenkit edilebilir bir hale geldiğinde, aşağılanabilir ve 
hakaret edilebilir duruma da gelmektedir. Fakat İslami bakışta temsile yapılan her 
türlü aşağılama ve hakaret, varlığın kendisine yapılmış kabul edilmektedir (Kalın, 
2018). Kamusal alanda bireysel varoluş mücadelesi yürüten başörtülü kadın, İslam 
camiasını temsil etmek gibi ağır bir yükün de altındadır. Başörtülü kadına ister se-
külerlik, ister dindarlık penceresinden bakılsın, öncelikle “insan olma” özelliğiyle 
bakılmadır. İnsan olmak da empati yapmayı gerektirir.

Akıl ve erdeme dayalı, insancıl ve sürdürülebilir bir medeniyetin temeli bütün-
cül ve tutarlı bir empati ile mümkündür. Empati olmadan medeni olmak; mede-
ni olmadan da medeniyet kurmak  imkânsızdır (Kalın, 2018:268-269). 2021 yılı 
Türkiye’sinde başörtülü kadın ayrımcılığa maruz kalmamaktadır diyen çevreler de 
vardır. Fakat bunun bir değişim mi, yoksa konjonktürel olarak dışlayanların gücünü 
kaybetmesinden mi olduğu araştırmaya değerdir.  Ayrıca kavramsal mücadele veri-
lirken, İslamofobinin içeriğinin İslam düşmanlığı olduğunun altı çizilmelidir. Bu İslam 
düşmanlığı Batı tarafından sürekli üretilmeye devam ederken, Türk medyası da yerli 
İslamofobi ile kendi toplumuna düşman ürettiğinin farkına varmalıdır.
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Anti-İslamist Yeni Zelanda Saldırısının Batı Medyasında Görünümü:
The Washington Post, Le Figaro, Daily Mirror Gazeteleri Örneğinde 

Değerlendirme

Fikriye ÇELİK1

1. Giriş

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde 15 Mart 2019 tarihinde Cuma namazı sı-
rasında Al Noor Camii ve Linwood İslam Merkezi’ni hedef alıp yarı otomatik silahlarla 
gerçekleşen terör saldırısında 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştır (TRT 
Haber, 2019). Aşırı sağ eğilimli terörist tarafından gerçekleştirilen saldırıyı yeni ile-
tişim teknolojileri dikkat çekici bir noktaya ulaştırmıştır. Nitekim saldırının baş üstü 
kamerayla kaydedilip dünyaya canlı yayınla servisine yeni medya aracılık etmiştir. Kuş-
kusuz teknolojinin sınırdan ve sorumluluktan azade doğası, saldırı anının kaydedil-
mesinden ağ yardımıyla dünyaya dağıtılmasına bütün işleyişin bir tür prodüksiyona 
dönüşmesi rolünü üstlenmiştir.

Anti-İslamist söylem temelli nefret suçu görüntüsü veren Yeni Zelanda Saldırısı, 
terör eylemi olmanın yanında taşıdığı işaretlerle üzerinde durulmayı hak eden bir vaka 
niteliğindedir. Zira teröristin sosyal ağlarda yayımladığı “The Great Replacement” (Bü-
yük Yer Değiştirme) başlıklı 87 sayfalık metinde karşılaşılan simge ve semboller çö-
zümlendiğinde saldırının anti-İslamizm ve yabancı düşmanlığı çerçevesinde değerlen-
dirilmesi gerekliliği açığa çıkmaktadır. Fransız aşırı sağ ırkçı yazar Jean Renaud Gabriel 
Camus’nun komplo teorisinden esinlendiği görülen saldırgan eylemi göstergeler bütü-
nüne dönüştürmüş; paylaştığı sözde manifestonun yanında saldırıda kullanılan silah 
ve şarjörlerin üzerine kaydedilen işaretlerle göndermelerde bulunmuş; olay yerine 
giderken araçta dinlediği/dinlettiği marş aracılığıyla da eylemi yönlendiren stratejik 
bir söylem olarak terörizmin izlerini yansıtmıştır. Gerek tarihsel değeri dolayısıyla suç 
aletleri üzerinde konumlandırılan semboller gerek yazılı metnin ifadesi gerek göster-
geleşen Sırp marşının taşıdığı anlam itibarıyla saldırganda genelde yabancı düşmanlığı 
özelde Türk düşmanlığı ve İslâm karşıtlığını okumak zor değildir.

1 Öğr. Gör. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, fcelik@cumhuriyet.edu.tr 
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Çalışmada liberal The Washington Post, muhafazakâr sağ Le Figaro ve merkez sol 
Daily Mirror gazeteleri örneğinde Batı medyasının Yeni Zelanda Saldırısı’nı haberleş-
tirme pratiği incelenmiştir. Niteliksel karaktere sahip bu araştırmada örnek gazetele-
rin 16 Mart 2019 tarihli sayılarında yer alan bahse konu haberler değerlendirmeye 
alınmıştır. Saldırıya ilişkin bilgilerin enformatif içeriğe dönüşme sürecinde kurguya 
uğrayan haberler eleştirel söylem analizine tabi tutulmuş; yayın kuruluşlarının ter-
cihlerinde yankılanan ideolojik izler takip edilmiştir. Bu itibarla araştırmanın Ameri-
kan, Fransız ve İngiliz basınını merceğe alarak bir liberal, bir muhafazakâr sağ ve bir 
merkez sol tandanslı yayın kuruluşu ölçeğinde gerçekleştiği belirtilmelidir. İnceleme 
konusu saldırıyı sayfaya taşıma pratiğinin doğru bir çözümlemeye uğratılmasını sağla-
mak maksadıyla aynı kuruluşların Paris saldırısında ne tür bir yayıncılık refleksi içinde 
bulunduğu da değerlendirilmiştir. Bu bakımdan 130 kişinin öldüğü, 351 yaralanın bu-
lunduğu 13 Kasım 2015 tarihli Paris saldırısının (AA, 2016) veriliş biçimi göz önünde 
bulundurulmuş; The Washington Post, Le Figaro ve Daily Mirror gazetelerinin 14 Kasım 
2015 tarihli sayıları da çalışma kapsamına dâhil edilmiştir.

2. İslamofobi Gölgesinde Anti-İslamizm ve Yeni Zelanda Saldırısının Niteliği

15 Mart 2019 tarihli Yeni Zelanda saldırısı; teröristin yabancı düşmanlığı içeren 
anti-İslamist söylemlerini bir tür fragman gibi dünyaya servis etme imkânı bulduğu, 
saldırı anına canlı yayınla dünyayı tanık ettiği benzerine henüz rastlanmamış bir te-
rör saldırısı olarak tarihe geçmiştir. Taşıdığı göstergelerden yola çıkarak saldırıyı İslâm 
korkusu yahut Müslüman korkusu olarak tanımlanan “İslamofobi”den ziyade İslâm 
karşıtlığı ya da düşmanlığının dayandığı nefret söylemi üzerine inşa edilen “anti-İsla-
mizm”in bir çıktısı görerek eylemin niteliğini doğru tespit etmek gerekmektedir. İlk kez 
1921 yılında “Batı’dan Görülen Doğu” isimli kitapta yer bulan “İslamofobi” kavramı, 
“İslâm’a yönelik dayanaksız düşmanlık” şeklindeki kapsamlı tanımlamaya 1997 yılında 
The Runnymede Trust tarafından hazırlanan “İslamofobi: Hepimize Karşı Bir Meydan 
Okuma” başlıklı raporda kavuşmuştur (Vakil, 2019, s. 81; The Runnymede Trust, 1997, 
s. 4). Esasında “İslamofobi”yi dinsel hoşgörüsüzlük biçimi olarak görmek de yanlış 
değildir. Nitekim hızlı yayılımı İslâm’ı diğer dinler karşısında bir çeşit tehlike/tehdit 
durumuna getirmiştir (Iqbal, 2010, s. 575; Yüksel, 2014, s. 110). Buna göre İslâm dini 
ve Müslüman kimliğine karşı temelsiz korku, güvensizlik ve dışlamayı açıklayan “İs-
lamofobi”nin rasyonel bir durumdan ileri gelmediği anlaşılmaktadır. Ne var ki bahsi 
geçen olay, dayanağını radikal sağ ırkçı ideolojiden alan sistematik söylem ve eylem 
bütünlüğüne sahiptir. Bu yönüyle saldırı anti-İslamizmin stratejik bir eylemi görüntü-
sü vermektedir.
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Tarihi arka planı 1300 yıl geriye dayanan İslâm karşıtlığının nefret söylemi eşliğin-
de gelişmesinde Haçlı Savaşları’nın varlığına rastlanmaktadır. Haçlı Seferleri boyunca 
düşmanlık içeren eylemlere taraftar kazanmada anti-İslamist söylemlerden yararlanıl-
dığı bilinmektedir. Bu söylemler İslâm ve Peygamber karşıtlığı üzerine bina edilmiştir. 
Osmanlı’nın fetih yoluyla giderek alan kazanması da anti-İslamizmin taban bulmasında 
bir diğer önemli faktördür. 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethiyle taçlanan 
İslâm ve Müslüman korkusu din kaynaklı bir karşıtlığın ötesine geçerek siyasi alandaki 
görünürlüğünü artırmıştır (Hıdır, 2012, s. 24; Kirman, 2010, s. 26). İslâm ve Batı kar-
şılaşmasında yaşanan bir diğer dönüm noktası da 1960’larda yaşanmıştır. Bu yıllarda 
Batı’ya iş gücü taşınmış; göç beraberinde kimlikleri de taşımış; Hristiyan medeniyeti 
ve İslâm medeniyeti karşılaşmasında rolü bulunan kimlik taşıyıcılarının sayısında gi-
derek artan bir seyir gözlenmiştir. Bu gidişat 1980’lere gelindiğinde anti-İslamist söy-
lemlerin göçmenlik üzerinden yaygınlaşmasıyla devam etmiştir. 1990’larda artan terör 
eylemlerinin ardından 9/11 ve Pentagon saldırılarıyla anti-İslamist eylem ve söylem-
ler İslamofobi şemsiyesi altında ırkçı/ayrımcı/ötekileştirici nitelemesinden arınmış; 
haklılaştırıcı gerekçelendirmeler eşliğinde normalleşmiş/doğallaşmış/meşrulaşmıştır. 
Zira Soğuk Savaş sonrası dünyanın düşman ötekisi olarak kodlanan İslâm’la ilk somut 
karşılaşma olduğu düşünülen 11 Eylül; İslâm’ı terörizmle özdeşleştirmek, Müslüman 
kimliğini terörist ilan etmek konusunda araçsallaştırılmıştır. 11 Eylül’ün aracılık ettiği 
ötekileştirme süreci terörizme karşı mücadele üzerinden savaşa indirgenmiş; böylece 
İslamofobi haklı bir zemine yerleşirken meşruiyet sorunu baş göstermiştir (Keyman, 
2002, s. 16-17).

Tarihsel ardalandan hareketle anti-İslamist aşırı sağ ırkçı terörizmin eylem boyutu 
olarak ortaya çıktığı görülen saldırıda teröristin motivasyon kaynaklarına değinilmeli-
dir. Nitekim okunmayı bekleyen işaretler bu terör eylemini benzerlerinden ayırmakta-
dır. Teröristin saldırı öncesi sosyal medya mecraları ve sosyal ağlarda paylaştığı yazılı 
metin, tarihlerden isimlere silahların üzerindeki simgeler, saldırı sırasında propaganda 
malzemesi olarak kullanılan Sırp milislerinin marşı nefret söyleminin suça dönüştüğü 
anın motivasyonel kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır. Saldırıyı haklılaştırma, ey-
leme taraftar bulma, terörü meşrulaştırma girişimi olarak okumanın mümkün olduğu 
yazılı metinde Avrupa merkezci ırkçı düşünce yankılanırken terörist açık adres ver-
mekte; Avrupalı olmayan Müslümanları ve Türkleri hedef aldığını beyan etmektedir. 
Saldırıda kullanılan 5 adet silahın üzerindeki işaretler saldırının anti-İslamist niteliğini 
kanıtlamanın yanında teröristin Türkofobik tutumunun da yanısısı kabul edilmelidir. 
Bu deliller göçmenleri, Müslüman ve Türk kimliğini tehdit niteliğindeki metinle uyum 
göstermektedir.
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Sosyal medya platformu Facebook’un bir terör saldırısını 14 dakika 55 saniye bo-
yunca canlı yayınla dünyaya servis edebilecek konumda bulunması eylemin küresel 
niteliğinden de söz etmeyi gerektirmektedir. Arasında simbiyotik ilişki bulunduğu bi-
linen geleneksel medyaya ihtiyaç duymayıp teknolojiden yararlanarak tek başına etki 
yaratma fırsatı yakalayan saldırgan terörizmin ulaştığı küresel sınırların bir örneğini 
ortaya koymuştur. Yanı sıra gerçekleşme şeklinden gerçekleştiği mekâna, hedef aldığı 
kesimden ilettiği mesajlara eylem net biçimde etnik ayrılıkçı propagandadan beslenen 
kolektif düşmanlık/karşıtlık/nefret görünümü sunmaktadır. Bu yönüyle Yeni Zelanda 
Saldırısı’nı “küresel etnik terör” niteliğinde değerlendirme lüzumu kendini göstermek-
tedir (Yiğittepe ve Battır, 2019, s. 279-293). 

3. Yöntem

Nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada van Dijk’ın eleştirel söylem 
çözümlemesi tekniğinden yararlanılmaktadır. Söylemi ideolojinin taşıyıcısı gören van 
Dijk anlamayı bir tür eylem olarak nitelemekte; bu eylemin makro ve mikro yapılar 
arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran faktör olduğunu düşünmektedir. Van Dijk’ın (1999, 
s. 342) stratejik bilgi denetimi lüksünü elinde bulundurduğunu ifade ettiği haber söy-
lemi; ne hakkında, nasıl düşünmek gerektiğine dair sürecin belirleyenidir. Söylem 
üretme girişimi olarak kendini gösteren haberde bir yandan tematik yapıyla ideolojik 
konumlandırma gerçekleştirilirken diğer taraftan şematik yapıyla toplumsal inşa edil-
mektedir. Bu inşa sürecinde söylemi kuran dil ideolojinin saklandığı bir karakutu halini 
almakta; ideolojiyi taşıma işlevi metinde yer tutan stereotiplere bırakılmaktadır. Kalıp 
yargıların yaygın dolaşımı sonucu gelişen ön kabuller metne gömülü söylemler yoluyla 
topluma yerleşmekte; kanıksanan ideoloji bu sayede kendini kamufle edebilmektedir. 
van Dijk’tan (1999, s. 367) yola çıkarak toplumsal iktidar yapısının kalıtsal bir parça-
sı olduğu bilinen haber medyasının egemen kaynakların seçimini önceleyen bir bilgi 
alma süreci işletip geride kalan bilginin dışlanmasını sağlayan yapısal tesirinden söz 
etme gerekliliğini vurgulamak mümkündür.

Batı medyası evreninde gerçekleşen bu araştırmada örneklemi The Washington 
Post, Le Figaro ve Daily Mirror gazeteleri oluşturmaktadır. van Dijk’ın modeli gereği 
yayınlardaki bahse konu haberler makro yapı ve mikro yapıları itibariyle incelenmiş-
tir. Makro yapısal değerlendirme kapsamında tematik ve şematik analiz gerçekleştiril-
miştir (van Dijk, 1988, s. 26-30). Tematik yapı çözümlemesinde başlıklar, haber girişi 
ve metnin gövdesi dikkate alınmış; şematik çözümlemede ardalan ve bağlam bilgisi, 
haber kaynakları, kaynaktan alınan veriler incelenmiştir (van Dijk, 1988, ss. 30-59). 
Mikro yapısal analizde ise sentaktik çözümleme, bölgesel uyum, sözcük seçimi ve reto-
rik çözümlemesine gidilmiştir. Haber söyleminin mikro yapı çözümlemesinde etken/
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edilgen çatılı yapılardan cümlelerin uzunluk/kısalıklarına, cümleler arası ilişkiselliğin 
sorgulanmasından sözcük seçiminin nedenselleştirilip kanıt niteliğinde kullanılan gör-
sel imgelerin analize uğratılmasına bütün detaylar kapsama dâhil edilmiştir (van Dijk, 
1988, s. 59-82).

Çalışma The Washington Post, Le Figaro ve Daily Mirror gazetelerinin Yeni Zelanda 
Saldırısı’nı konu edinen 16 Mart 2019 ve Paris saldırısını ele alan 14 Kasım 2015 tarih-
li sayılarıyla sınırlandırılmıştır. Araştırma bulgularını zenginleştireceği ve bahsi geçen 
vakada tercih edilen söylem pratiğini daha doğru çözümlemeyi sağlayacağı düşünce-
siyle göz önünde bulundurulan 14 Kasım 2015 tarihli sayılardaki haber metinlerine 
ilişkin açıklamalar çalışmanın sonuç bölümünde aktarılmıştır.

4. Bulgular

Haber söyleminin makro ve mikro olmak üzere iki yapısal bütünlükten oluştuğunu 
belirten van Dijk’tan yardım alınan çalışmada değerlendirmeler sırasıyla makro yapı, 
ardından mikro yapı ölçeğinde yapılmıştır.

4.1. Makro Yapısal Çözümleme

4.1.1. Tematik Çözümleme

Tematik çözümleme haber başlıkları, girişi ve metnin gövdesi üzerinden sağlan-
mıştır.

4.1.1.1. Başlıklar

Başlık haberin konusu, kapsamı, içeriğine dair bilgi taşıyan; gazetenin kimliğini 
ilan eden unsurdur. Bu bölümde değerlendirmeye alınan gazetelerin ana, üst, alt, ara 
başlık ve spotları incelenecektir.

The Washington Post

16 Mart 2019 tarihli The Washington Post gazetesi bahse konu haberi manşetten 
duyurmuştur. Göbek ve üst kuşak bölümünün tamamını bu olaya ayıran gazetede bi-
rinci sayfadan 4 haber okura ulaşmıştır. “49 shot dead at New Zealand mosques” (Yeni 
Zelanda camilerinde 49 kişi vurularak öldürüldü) manşet başlığın devamı için okur 10. 
sayfaya yönlendirilmiştir. İçeri gönderilen haber “Sites struggle to stop spread of sho-
oter’s video” (Siteler saldırganın videosunun yayılmasını durdurmak için çabalıyor) 
başlığı altında devam etmiştir.

Manşet gazetenin terör konusunda durduğu yeri göstermek bakımından önemli-
dir. Nitekim başlıkta “vurularak öldürülmek” ifadesi stratejik eyleme işaret etmekten 



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

1025

çok yalnızca “öldürmek”, başka bir deyişle “cinayet” vurgusunda bulunmaktadır. Ne var 
ki cinayet olayları üçüncü sayfa haberlerine konu teşkil etme değerine sahipken çalış-
mada incelenen olay kasıtlı ve bilinçli bir söylem olarak terörizmin harekete geçirdiği 
terör eylemidir. Ana başlıkta seçilen yüklemin edilgen çatıyla kurulduğu görülmekte-
dir. Haberde edilgen çatı faili geride bırakmaya yöneliktir. Objektiflik ilkesi gereği bir 
terör saldırısında gazeteden “öldürülmek” yerine “öldürmek” fiilini kullanma yönünde 
tercihte bulunması beklenmektedir. Haber dili kurallarınca metni kuran söylemde “ne” 
sorusuna verilecek en doğru cevap etken çatıyla mümkün olmaktadır. Yanı sıra başlıkta 
ölü sayısını öne çıkarmak yerine saldırının altı çizilmelidir. Zira haberin değeri öldürü-
len insan sayısından çok etnisite kaynaklı saldırı olmasından ileri gelmektedir.

Birinci sayfada sağ üst sütunda konumlanan ikinci haberin başlığı ise “Australian 
Man, 28, Charged in Attack” (Zanlı 28 Yaşındaki Avustralyalı) şeklindedir. İçeri aktarı-
lıp 10. sayfada devam eden haber “Rampage is latest sign of white nationalism’s poiso-
nous spread” (Saldırı beyaz milliyetçiliğin zehirli yayılımının son göstergesi) başlığıyla 
okuru beklemektedir. Katlama çizgisine yerleştirilen üçüncü haber “Gunman, calm and 
methodical, narrated rampage in live video” (Sakin ve sistemli olan silahlı saldırgan 
canlı yayında öfke kustu) başlığını taşımaktadır. Olayın gerçekleşme şekli ve saldırga-
nın kameraya yansıyan nefretini konu edinen haberin devamı 11. sayfada “Let’s get this 
party started: a modern massacre, complete with soundtrack” (Parti başlasın: Müzikle 
tamamlanan modern bir katliam) başlığı altında verilmiştir. Birinci sayfa göbek bölü-
müne yerleştirilen dördüncü haberin başlığı “An avowed racist, alleged shooter was 
steeped in online extremism” (Çevrim içi aşırılıkla dolu şüpheli açık bir ırkçı) şeklinde 
kurgulanmıştır. Haberin devamı için 8. sayfaya yönlendirilen okur “Allaged killer dec-
lared himself a racist” (Katil zanlısı kendini ırkçı ilan etti) başlığıyla karşılaşmaktadır.

Birinci sayfada spot aracılıyla işaret edilip okura iç sayfalarda olduğu duyurulan 
dört habere daha rastlanmaktadır. Bunlardan ilki 7. sayfa üst kuşakta konumlanan 
“Uneasy american muslims consider security needs” (Huzursuz olan Amerikalı Müslü-
manlar güvenliğe ihtiyaçları olduğunu düşünüyorlar) başlıklı haberdir. “Latest attacks 
offer evidence of spreading extremist web around the world” (Son saldırılar aşırılık 
yanlısı ağın dünyayı sardığını kanıtlıyor) başlığını taşıyan diğer haber de aynı sayfada 
alt kuşakta yer almaktadır. Diğer iki haber ise 8. sayfada karşımıza çıkmaktadır. “Whi-
te nationalism not a rising threat, Trump says” (Trump beyaz milliyetçiliğin yükselen 
bir tehdit olmadığını söylüyor) başlıklı haber sağ iki sütunu kaplamaktadır. “Australia 
provided fertile ground for Islamophobic culture, experts say” (Uzmanlara göre Avust-
ralya İslamofobik kültür için verimli bir alan sağlıyor) başlığı altında alt kuşakta verilen 
haber de aynı konuya odaklanmaktadır.
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Gazetede inceleme konusunu merkeze alan toplam 8 haberde ana başlığın yanında 
yalnızca alt ve ara başlık kullanımına gidilmiş; üst başlık ve spottan yararlanılmamıştır. 
Manşet haberde “Social media spreads hate and violent images, again” (Sosyal medya 
nefret ve şiddet içeren görüntüleri yeniden yayıyor) alt başlığı karşımıza çıkmaktadır. 
Birinci sayfadan okura ulaşan “Zanlı 28 Yaşındaki Avustralyalı” başlıklı haberde “Mani-
festo reveals scorn for Muslims, immigrants” (Manifesto Müslümanları ve göçmenleri 
aşağılıyor) şeklinde bir alt başlığa yer verilmiştir. Birinci sayfada konum kazanıp 11. 
sayfada devam eden haberde ise “We heard screaming” (Çığlıkları duyduk) ve “He shot 
point black” (Boşluğa ateş etti) şeklinde iki ara başlık kullanılmıştır.

Le Figaro

16 Mart 2019 tarihli Le Figaro çalışmada incelenen olayı manşetten duyurmamış-
tır. Gazete bu sayıda “Cezayir’de protestocular rejime son verilmesini talep ediyorlar” 
başlıklı haberi tribünden vererek öne çıkarmış; Yeni Zelanda Saldırısı’nı geride bırak-
mıştır. Gazetede konuya ilişkin bir adet habere rastlanmıştır.

Birinci sayfada göbekte yer alan haberin ana başlığı “Émotion planétaire après 
l’attaque terroriste contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande” (Yeni Zelanda’da iki 
camiye düzenlenen terör saldırısının ardından küresel duygu) şeklinde kurgulanmıştır. 
Bu kurgunun terör eyleminin kendisini arka planda bırakıp olayın yaşattığı duyguya 
gönderme yaparak meseleyi bağlamından uzaklaştırmaya yönelik olduğu görülmek-
tedir. Katlama çizgisinin hemen üstünde yer bulan haber, görsel üzerine konumlu baş-
lık ve fotoğraf altına yerleşik spotla gazetedeki yerini almıştır. Haberin devamı için 6. 
sayfaya yönlendirilen okur “Le choc après l’attentat visant deux mosquées en Nouvel-
le-Zélande” (Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik saldırı sonrası şok) başlığıyla karşı-
laşmaktadır. Burada oluşturulan haber söylemi terör eyleminin niteliğiyle değil olayın 
insanlar üzerindeki etkisiyle ilgilenmeyi seçmektedir. Bu seçim gazetenin sağ muhafa-
zakâr tandanslı yayın politikasıyla uyum sergilemektedir.

Haberde 1 alt başlık, 1 spot, 2 ara başlık kullanımına gidilmiştir. “Le principal sus-
pect des attaques, qui ont fait 49 morts à Christchurch vendredi, est un suprémaciste 
blanc” (Cuma günü Christchurch’te 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların baş 
şüphelisi beyaz bir üstünlükçü) şeklinde verilen alt başlıkta “beyaz üstünlükçü” nite-
lemesiyle saldırıyı gerçekleştirenin ırkçı kimliğine vurgu yapılırken terör eyleminin 
“din” merkezli olduğu, daha özelde “anti-İslamist” bir profil çizdiği gizlenerek günde-
me taşınmamıştır. Ne var ki saldırıyı radikal sağ ırkçılığı kadar İslam düşmanlığının da 
beslendiği bilinmektedir.
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Le Figaro’nun ilgili haberinde olayın özetini aktaran bir spota yer verilmiştir.2 
Spotta ölü ve yaralı tanımlamasında “ibadetçi” ya da “inanan” kelimesi tercih edilirken 
“Müslüman” isimlendirmesinden kaçınılması dikkat çekicidir. “Aşırı sağcı” tanımlama-
sının kullanıldığı başlıkta “terörist” isimlendirmesinde bulunulmadığı da görülmüştür. 
Haberde iki ara başlık kullanılmıştır. “Afflux migratoire récent” (Son göçmen akını) 6. 
sayfadaki ilk ara başlık olup bu bölümde Yeni Zelanda’daki göçmen nüfusa ilişkin ista-
tistiki veriler aktarılmaktadır. Okurun karşına çıkan bir diğer ara başlık ise “De la reine 
Elizabeth à Erdogan, le monde condamne un massacre ‘odieux” (Kraliçe Elizabeth’ten 
Erdoğan’a dünya ‘çirkin’ katliamı kınıyor) olurken yaşanan hadiseye dünyadan yükse-
len tepkilerin aktarıldığı metne geçiş yapılmaktadır.

Daily Mirror

Araştırma kapsamında incelenen olay 16 Mart 2019 sayılı Daily Mirror’da tam say-
fa halinde okurun karşısına çıkmıştır. “Angelic boy who grew into an evil far-right mass 
killer” (Aşırı sağcı bir katile dönüşen melek çocuk) başlıklı haber yalnız başlıklar ara-
cılığıyla ilk sayfadaki yerini almış; metnin devamı için okur iç sayfalara gönderilmiştir. 
Logonun altını kaplayacak biçimde görsel üstü başlık ve yazı kullanımına giden gazete 
bulvar tipi sayfa tasarımına sahiptir. Görselin bir yanı karartılarak siyah zemin üzeri-
ne beyaz puntoyla yerleştirilen başlıkta yapılan “melek çocuk” nitelemesinden de yola 
çıkarak “siyah” renkle “katil” vurgusu, “beyaz”la “masumiyet” çağrışımında bulunuldu-
ğunu görmek güç değildir.

Daily Mirror’da içeri gönderilen haberlerin yerleştirildiği konumlar 2, 3, 4 ve 5. 
sayfaların alt ve üst kuşaklarının tamamıdır. Yatay düzlemde 2. ve 3. sayfaya yerleşik 
metnin ana başlığı “How was he filled with so hate?” (Nasıl bu kadar nefretle doldu?) 
olup fotoğraf üstü kullanıma sahiptir. Teröristin silahlardan birine yazdığı “For Rother-
ham” söylemi yatay düzlemde büyük punto ve bold olarak 4. ve 5. sayfaları kaplayacak 
şekilde başlığa taşınmıştır. Üst kuşağın tamamına başlık, üst ve alt başlıklar yerleştiril-
miştir. Silah görseli zemin olarak kullanılırken başlık yan boşluğuna silahın üzerindeki 
sembollerin yakın plan çekimi yerleştirilmiştir. Konuyla ilgili haberlerde 3 üst başlık, 
5 alt başlık, 4 ara başlık, 1 spota rastlanmıştır. Gazetenin başlıklarının yorum ağırlıklı 
olduğu görülmektedir.

2 “Un « extrémiste de droite » équipé d’armes semi-automatiques a fait un carnage dans la ville néo-zé-
landaise de Christchurch durant la prière du vendredi, tuant 49 fidèles et blessant une cinquantaine 
d’autres” (Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde Cuma namazı sırasında yarı otomatik silahlarla 
donanmış bir ‘aşırı sağcı’ katliam gerçekleştirdi; 49 inananı öldürdü, yaklaşık 50 kişiyi yaraladı) (Le 
Figaro, 16.03.2019, s. 1).
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Kırmızı puntolu harflerle dizilen “Massacre at the mosques” (Camide katliam), 
manşet haberin üst başlığını oluşturmaktadır. “Katliam” sözcüğünün başlıkta tercih 
edilen kırmızı renkle vurgulandığı görülmektedir. Buna karşılık daha büyük puntoyla 
ana başlığa taşınan “melek çocuk” tanımlaması üst başlığın ihtiva ettiği vurguyu geride 
bırakmıştır. 2. ve 3. sayfaya yatay yerleşen “Mosques massacre: Far right gunman kills 
49” (Cami Katliamı: Aşırı sağcı silahlı saldırgan 49 kişiyi öldürdü) ile 4. ve 5. sayfaya 
yatay dizilen “Mosques massacre: Shooter’s Twisted Obsession” (Cami Katliamı: Nişan-
cının Sapkın Takıntısı) gazetede karşımıza çıkan diğer üst başlıklardır.

“49 murdered at prayer by Aussie, 28” (49 kişi namaz sırasında 28 yaşındaki Avust-
ralyalı tarafından öldürüldü) şeklinde tam cümle yapısında verilen alt başlık, manşete 
destek açıklama getirmiştir. 2. ve 3. sayfalarda konumlanan haberde “Police probe ba-
ckground of former fitness trainer turned killer” (Polis eski fitness eğitmeninin katile 
dönüşmesinin arka planını soruşturuyor) şeklinde bir alt başlık kullanılmıştır. “Fanatic’s 
hatred fuelled by Brit sex gang scandal” (Fanatik’in nefreti Brit seks çetesi skandalıyla 
körüklendi), “Chilling manifesto threat to kill London’s Mayor Khan” (Tüyler ürperten 
manifesto Londra Belediye Başkanı Khan’ı ölümle tehdit ediyor), “Heightened security 
over far-right copycat attack fears” (Benzer aşırı sağcı saldırı korkusu üzerine artırılan 
güvenlik önlemleri) şeklindeki 3 alt başlık ise 4. ve 5. sayfalarda karşımıza çıkmaktadır.

2. ve 3. sayfalarda yer tutan haberde “I honestly can’t believe he would be capable 
of something to this extreme” (Dürüst olmak gerekirse bu kadar uç bir şey yapabile-
ceğine inanamıyorum), “I have read Dylann Roof’s writings but only really took true 
inspiration from Breivik” (Dylann Roof’ın yazılarını okudum ama gerçek ilhamı ger-
çekten yalnızca Breivik’ten aldım), “47 average annual murder rate in New Zealand 
from 2007-17” (2007-17 yılları arasında Yeni Zelanda’da yıllık ortalama cinayet oranı 
47) şeklinde 3 ara başlıktan yararlanılmıştır. 4. ve 5. sayfalarda okurla buluşan haberde 
ise “We will not let these people make us live in fear” (Bu insanların bizi korku içinde 
yaşatmasına izin vermeyeceğiz) ifadelerinden oluşan 1 ara başlık kullanılmıştır.

Katlama çizgisinin alt ve üst bölümünü kaplayacak ölçüde yer tutan manşet habe-
rin metnine birinci sayfada rastlanmazken içeri gönderme alanına yerleştirilen spot 
tarafından olay özetlenmiş; haber 2, 3, 4 ve 5. sayfalara anonslanmıştır.3 Bu başlık al-
tında aktarılan verilere bakıldığında çarpıtmaya başvurduğu gözlenen gazetenin olayı 
“terör” bağlamından uzak bir konumda kurguladığı görülmektedir.

3 “Polis dün gece çalışkan bir spor eğitmeninin nasıl aşırı sağcı bir katile dönüştüğünü araştırıyordu. 
28 yaşındaki Avustralyalı …’ın Yeni Zelanda’daki iki camide 49 Müslüman’ı vurarak öldürmesinin ar-
dından bir arkadaşı ‘seyahat ettiği yıllarda bir şeyler değişmiş olmalı’ dedi. …’ın çocukken babasıyla 
çektirdiği bir fotoğraf ortaya çıktı” (DM, 16.03.2019, s. 1).
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4.1.1.2. Haber Girişleri ve Metnin Gövdesi

The Washington Post

16 Mart 2019 sayılı The Washington Post’ta manşetten verilen haber metninin de-
vamı 10. sayfada okura aktarılmıştır. Girişte saldırının sosyal medya üzerinden yayıl-
ması konu edilmiş; YouTube, Facebook, Reddit ve Twitter’ın söz konusu şiddetin ve 
bunun uzantısı olarak olayın arkasındaki nefret dolu ideolojinin kamusal görünüm 
kazanmasında büyük rol oynadığından bahsedilmiştir. Haberde internet üzerinden 
şiddet görüntülerini dünyaya servis ettiği gerekçesiyle dünyanın en gelişmiş teknoloji 
şirketleri sorumlu tutulmuştur. Girişte aktarılması beklenen olayın sonucuna ilişkin 
enformasyona metnin son paragrafında yer verilmiştir. Burada öne çıkarma ve geride 
bırakmanın varlığı kendini açık etmektedir.

Birinci sayfa üst kuşak sağ sütunda konum kazanan “Zanlı 28 Yaşındaki Avust-
ralyalı” başlıklı haberin girişinde sonuç bildiren enformasyon bulunmaktadır; ancak 
metinde doğru bir haber dili kullanımına gidilmemiştir. Net, anlaşılır bir dil gereği kay-
naktan alınan rakamların okura olduğu gibi aktarılması gerekirken “onlarca kişinin 
yaralandığı” şeklinde yuvarlak bir rakam verme yoluyla muğlaklık oluşturmak doğru 
bir gazetecilik pratiği değildir. Aynı şekilde birinci paragrafta olay, “kitlesel silahlı sal-
dırı” (mass shooting) olarak sunulurken terörist, “cinayet zanlısı” (man was charged 
with murder) şeklinde ifade edilmiştir. Haberin girişi olaya yönelik ana mesajın tasa-
rımlandığı bölüm olması dolayısıyla bu paragrafta yapılan “silahlı saldırı” ve “cinayet” 
vurgusuyla gazete hadiseyi anti-İslamist zeminden uzaklaştırma çabası içinde bulun-
maktadır. “Nefret” yerine “öfke” tercihi de aynı uğraşın bir sonucu olarak okunmayı 
beklemektedir.

Metnin devamında olayın gerçekleşme anında yaşanlara yer veren gazete flaşta-
ki rakam kullanımında netlik içermeyen pratiğini yinelemiş; “onlarca insan”, “yüzlerce 
mermi” gibi yorum içeren ifadeler kullanmıştır. Haberin tamamında yoruma sıklıkla 
başvurulmuştur. Sözgelimi failin mahkeme salonuna beyaz kıyafet eşliğinde “güvenle” 
(confidently) baktığı yönündeki enformasyon bunlardan biridir. Etik ilkeler gereği ha-
berde yorumdan uzak durulmalıdır; zira tür olarak “haber”den nesnel bir formülasyo-
na sahip olması beklenmektedir.

“Sakin ve sistemli olan silahlı saldırgan canlı yayında öfke kustu” başlıklı haberde 
öyküleyici giriş tercih edilmiştir. “Wall Street Journal Tekniği” ile kaleme alındığı görü-
len haberde olay anına odaklı bir girişle başlanmıştır. Ne var ki metinde tekniğin izin 
verdiğinden fazlasının varlığı kendini gizlememektedir. Stratejik bir terör eyleminin 
senaryolaştırılarak haber metnine aktarılmasının basın ahlâkıyla örtüşmediği belirtil-
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melidir. Flaşta başlayan yorum içerikli aktarımlar metin boyunca kendine yer bulmuş-
tur. Kuşkusuz haberin söylemini inşa eden dil bir seçimdir; bu seçim olayın meşrulaş-
tırılmasına hizmet edebilmektedir. Bu haberde nefret suçundan beslenen şiddet dolu 
bir hikâye yazılmış; şiddet pazarlanmıştır.4

Birinci sayfada verilen “Çevrim içi aşırılıkla dolu şüpheli açık bir ırkçı” başlıklı ha-
berin 11. sayfadan devam eden bölümünde, kendini “sıradan bir aileden gelen sıradan 
bir beyaz adam” olarak tanımlayan saldırganın “vatanlarında” yaşayan yabancılardan 
veya Müslümanlardan nefret etmediği enformasyonuyla karşılaşılmaktadır. Teröristin 
bu ifadesinin habere taşınma pratiği gazetenin durduğu yeri göstermek bakımından 
kayda değer bulunmalıdır.

Le Figaro

16 Mart 2019 tarihli haberin girişinde olayın gerçekleşme anına ilişkin özet bilgi 
verilmiştir. 5N1K cevaplarının aktarıldığı flaş bölümünün ardından Yeni Zelanda Baş-
bakanı’nın açıklamalarına yer verilen haberde Ardern’in “cinayet”i “terör saldırısı” ola-
rak nitelediği şeklinde bir enformasyona rastlanmaktadır. Bu durumda gazetenin olayı 
terör saldırısı değil cinayet olarak gördüğü anlaşılmaktadır.

Haberin devam eden paragrafında teröristin paylaştığı metnin içeriğinden bahse-
dilirken “kendini ‘faşist’ ve ‘etno-milliyetçi’ olarak tanımlayan yazar, ‘sadece halkının 
geleceği için tavır almaya karar vermiş normal bir beyaz adam olduğunu’ iddia ediyor” 
ifadesinde terör eylemini normalleştirme çabasının izlerini sürmek mümkündür. Sal-
dırganın yayımladığı metinden aktarımlarda bulunan haber, “kanlı baskınını başlatma-
dan önce…” (Le Figaro, 16.03.2019, s. 6) şeklinde kurgulanan enformasyon yoluyla “te-
rör” değil “baskın” vurgusunda bulunmuş; teröriste ait ifadelerin doğrudan anlatımıyla 
saldırının “haklı” gerekçelere dayandığının altı çizilmiştir.

Daily Mirror

16 Mart 2019 tarihli Daily Mirror’da 2. ve 3. sayfaya konumlanan haber girişin-
de saldırının polis tarafından araştırıldığı aktarılmakla beraber bu araştırmanın sal-
dırganın “nasıl bu kadar öfkeli” olduğunu anlamaya yönelik olduğu belirtilmektedir. 
Flaşın bu enformasyon üzerine kurulması terör hakikatini perdeleme girişimi olarak 

4 “Cuma günü bir Subaru Outback’in sıradan gri iç mekânı görülüyordu. Yeni Zelanda yazının sonundaki 
bulutlu gökyüzü ön camdan süzülerek yolcu koltuğuna yerleştirilmiş üç tüfeğe soluk ışık saçıyordu. 
Kamera sürücünün kaskına takılıyken görünen tek şey, direksiyon simidinin altında koruyucu 
giysilerle kaplı bacaklar ve teçhizatını alırken görünen yeşil, parmaksız eldivenlerin parıltısıydı. 
Arada bir düzgün, temiz tıraşlı bir çene görüntüsü dikiz aynasından geçiyordu” (The Washington 
Post, 16.03.2019, s. 11).
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görülmelidir. “Ölümcül cami saldırısı” (Daily Mirror, 16.03.2019, s. 2) ifadesi bu kanıyı 
kuvvetlendirmektedir.

Haber metninde karşımıza çıkan “yayımlanan bir fotoğrafta yakınları tarafından 
çocuklar için ücretsiz spor dersleri veren sevimli ve kendini işine adamış bir kişisel 
antrenör olarak tarif edilen katilin çocukken rahmetli babasının kollarında melek gibi 
olduğu anlar görülüyor” (Daily Mirror, 16.03.2019, s. 2) şeklindeki ifade olayın öykü-
ye dönüşmesiyle sonuçlanan dolayımlama işleminin varlığına işaret kabul edilmelidir. 
Zira dolayımlama gazetenin yayın kimliği ve politikası doğrultusunda gerçekleşmekte-
dir. Tercih edilen söylemde gazetenin ideolojisi yankılanmakta; teröristin hayat hikâ-
yesi öne çıkarılarak kasıtlı bir çarpıtmaya gidilmektedir. Nitekim bir sonraki paragrafta 
olay anının aktarımı üzerinden “merhamet” söylemi ters yönlü de olsa yinelenmek-
tedir; planlı, stratejik bir terör eyleminden çok anlık gelişen bir öfke krizi iması se-
zilmektedir.5 Yakınlarının görüşlerine de yer verilen haberde saldırganın gündelik ha-
yatta sergilediği kimlikle uyuşmayan bir eylemde bulunduğuna vurgu yapılmaktadır. 
Örneğin “dürüst olmak gerekirse bu kadar uç şeyler yapabileceğine inanamıyorum” 
şeklindeki bir görüşte geçen “uç şeyler” nitelemesi kuşkusuz terör saldırısını hafiflet-
mekte, yalnız bir tür “aşırılık” değerlendirmesi içermektedir. 

4.1.2. Şematik Çözümleme

4.1.2.1. Ardalan ve Bağlam Bilgisi 

Bu başlık altında değerlendirmeye alınan haberlerin hangi bağlamda kurgulandı-
ğı, ardalan bilgisi içerip içermediği incelenecektir. Ardalan bilgisi; habere konu teşkil 
eden olayın sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yönleriyle anlaşılmasını sağlamak ba-
kımından önemlidir.

The Washington Post

The Washington Post manşet haberini yeni iletişim teknolojileri bağlamında ta-
sarımlamıştır. Haberde saldırganın canlı yayınına ortam hazırlayıp paylaştığı metne 
dolaşım imkânı sunma ve aşırı sağ ideolojinin kamusal olarak ortaya çıkmasını sağla-
madaki rolü dolayısıyla yeni medya eleştirisi öne çıkarılmıştır. Teknoloji şirketlerinin 
filtresiz içerik paylaşımı ve dağıtımına imkân tanıyan doğasına yönelik eleştiri, geçmiş-
te yaşanan birtakım olayların örnek gösterilmesi üzerinden haberin odağına yerleşti-
rilmiştir. Ne var ki örnek gösterilen olayların hiçbiri terör saldırısı değildir; toplam üç 

5 “Ancak dün Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde 50 dakikalık kan banyosu sırasında çocuklar dahil 
49 masum Müslüman’ı ibadet ettikleri sırada vurarak öldürüp 48 kişiyi yaralarken bu merhametin 
hiçbiri yoktu” (Daily Mirror, 16.03.2019, s. 2).
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kişinin ölümüyle sonuçlanan kasten adam öldürmedir. Bahsi geçen olayı cinayetlerle 
aynı bağlamda değerlendiren gazetenin konuyu bağlamından koparma çabası görül-
meyi beklemektedir.

Teröristin eylem öncesi paylaştığı metinde “bu bir terör saldırısıdır” açıklaması-
na, hedefinde Müslümanların bulunduğuna yönelik beyanına rağmen İslamofobi ya da 
anti-İslamizm etrafında bir habercilik sergilemekten imtina eden gazetenin olayı aşırı 
sağ ırkçılığı bağlamına yerleştirdiği görülmektedir. Bu seçim saldırının yalnız anti-İsla-
mizm değil aynı zamanda beyaz milliyetçilik bağlamından da uzakta konumlanmasını 
sağlama çabasından kaynaklı görünmektedir. Donald Trump’ın “beyaz milliyetçiliğin” 
(white nationalism) yükselen bir küresel tehlike olmadığı yönündeki açıklamasından 
alıntıyla “çok ciddi sorunları olan küçük bir grup insan” ifadesine yer verilen haberde 
“psikolojik sorunları olan failin cinayeti” sonucu doğuran bir kurguya gidilmiştir (The 
Washington Post, 16.03.2019, s. 8). 

“Sakin ve sistemli olan silahlı saldırgan canlı yayında öfke kustu” başlıklı haberde 
de olayı bağlamından koparan bir dilin varlığı gözlenmektedir. Zira bağlam bilgisi ola-
yın tekil haliyle taşıdığı anlamı ortaya koymak bakımından önemlidir. Gerçekliği tartış-
malı hale getiren bir söylemin inşa ettiği bu metinde haber yazma kurallarının dışına 
çıkılmıştır.

Le Figaro

16 Mart 2019 sayılı Le Figaro’da saldırı yoğun göç hareketlerinin sonucu olarak 
görülmüştür. Haberde saldırının baş zanlısının beyaz ırkçı ideolojiye sahip olduğu vur-
gulanmıştır. Tarihsel ardalandan yaralanılan metinde teröristin kullandığı silahlardaki 
sembollere ilişkin açıklamalar okurun karşısına çıkmaktadır.

Haberde bahse konu saldırı Christchurch’ün mültecilere ve beyaz olmayanlara sal-
dırılarda bulunan aktif bir beyaz ırkçı topluluğa sahip olduğu yönündeki enformasyon 
üzerinden radikalize edilmektedir. Metinde 2013 nüfus sayımı sonucu örnek gösterile-
rek Müslüman topluluğun ülke nüfusuna oranına dikkat çekilmektedir. Saldırının Müs-
lüman kimliğin ancak yüzde birini oluşturduğu hoşgörülü Yeni Zelanda’da kümelenen 
aşırı sağa ışık tuttuğundan bahsedilmektedir. Gazetenin konuyu yerleştirdiği bağlam-
sal açıdan İslâm karşıtlığı değil göçmen karşıtlığının görüntüye girdiğini belirtmek ge-
rekmektedir.

Daily Mirror

Daily Mirror çalışmada değerlendirmeye alınan konuyu ardalan ve bağlam bilgisi 
eşliğinde haberleştirmiştir. Olayla ilgili haberler 2, 3, 4 ve 5. sayfalarda farklı bağlam-
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larda okura sunulmuştur. Teröristin çocukluğuna odaklanan manşette olayın sosyal ar-
dalanı verilmiş; bu bağlamda geçmişine yönelik araştırma yürütülmüştür. Saldırganın 
nasıl bir ailede büyüdüğü, babasının hangi hastalıktan öldüğü, arkadaşlarıyla ilişkisi, 
seyahatlerin düşünceleri üzerindeki etkisi gibi bilgiler olaya dair ardalan kaynağı ola-
rak kullanılmıştır.

Teröristin paylaştığı metinden yola çıkarak olayın kültürel ve politik ardalanından 
da yararlanmaya çalışan gazete diğer kültürlerle karşılaşmanın saldırganın nefret duy-
gusunu artırdığından tarihte yaşanan savaşların saldırıya ilham verdiğine kadar pek 
çok tarihsel ardalan bilgisine başvurmuştur. Bu bağlamda kurgulanan haberler saldırı-
yı beyaz ırkçı ideoloji bağlamına yerleştirerek okura sunmuştur. Saldırganın yayımladı-
ğı metnin muhtevası ve silahlardaki simgelerin tarihsel bağlamda ihtiva ettiği anlamlar 
4. ve 5. sayfalarda yer bulmuştur. Saldırıyı nedenselleştirmeye yönelik arka plan tara-
ması yaptığı görülen gazete bu bağlamda nefretin yalnız kültürel yanına vurguda bulu-
nulurken dini gerekçelendirmeden uzak durmuştur. Buradan hareketle Daily Mirror’ın 
saldırıyı göçmenlik karşıtlığı bağlamında gördüğünü söylemek mümkündür. Teröristin 
göçmen ve mülteci nefretini ortaya koyan açıklamasından kesitlere yer verilmesi bu 
kanıyı kuvvetlendirmektedir.

4.1.2.2. Haber Kaynakları 

Bir söylem olarak nitelediği “haber”i ideolojik açıdan değerlendiren van Dijk’tan 
yola çıkarak kaynak seçiminin haberi inşa ettiği bilinmektedir. Zira bilgisine başvuru-
lan haber kaynağının objektifliği, gazeteciyle ikili ilişkisi, kamuoyunu yanıltmayı amaç-
ladığı durumların varlığı gibi sorgular kaynağın haberdeki rolüne ışık tutmaktadır.

The Washington Post

The Washington Post’ta konuyla irtibatlı olduğu gerekçesiyle incelenen haberler-
de resmi ve özel kaynaklara başvurulduğu görülmüştür. Kaynaklardan alınan bilgiler 
doğrudan ve dolaylı anlatım tekniğiyle verilmiştir. Yeni Zelanda Başbakanı, Yeni Ze-
landa İçişleri Bakanlığı, ABD eski Başkanı Donald Trump, ABD Senatörü Mark War-
ner, Mark Zuckerberg, Stanford Üniversitesi ve Data & Society isimli düşünce kuruluşu 
araştırmacısı Becca Lewis, Columbia Üniversitesi Tow Dijital Gazetecilik Merkezi Araş-
tırma Direktörü Jonathan Albright, Facebook sözcüsü Mia Garlick, Harvard Üniversite-
si Shorenstein Merkezi Teknoloji ve Sosyal Değişim Araştırma Projesi Direktörü Joan 
Donovan, sağlık yetkilileri, siyaset bilimciler; çalışmada incelenen haberlerde bilgisine 
başvurulan kurum, kuruluş ve isimlerdir. Gazete ikincil kaynak kullanımına da başvur-
muştur.
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Le Figaro

Le Figaro’nun incelenen haberinde zengin bir kaynak ve alıntının varlığı gözlen-
miştir. Kaynaklardan edinilen bilgiler doğrudan anlatım tekniğiyle okura iletilmiştir. 
Saldırı sonrası dünya liderlerinin açıklamalarından alıntılar yapılan haberde Kraliçe II. 
Elizabeth, Yeni Zelanda Başbakanı, Avustralya Başbakanı, Pakistan Başbakanı, Donald 
Trump ve T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beyanları doğrudan aktarıl-
mıştır. Papa Francis, Marlborough Müslüman Derneği, GunPolicy.org isimli STK da ha-
ber kaynakları arasındadır. Yerel yayınlar gibi ikincil kaynaklara başvurulduğu görülen 
haberde görgü tanıklarının ifadelerine de yer verilmiştir.

Daily Mirror

Daily Mirror konuya ilişkin rutin haberlerde emniyet yetkililerini kaynak göster-
miştir. Terörle Mücadele Ulusal Polis Teşkilatı Komiser Yardımcısı Neil Basu, hükü-
metin terörle mücadele stratejisini yöneten Polis Baş Müfettişi Nick Aldworth, Güney 
Yorkshire Polisi ve Suç Komiser Dr. Alan Billings, İngiliz polisi karşımıza çıkan haber 
kaynaklarıdır. Gazetede yayımlanan özel haberlerde ise teröristin paylaştığı metinden 
bölümler alınmış; kaynak olarak belgelere başvurulmuştur. İngiltere Müslüman Konseyi 
genel sekreteri Harun Han, Finsbury Park Camii İmamı Mohammed Khozbar da görüşü 
alınan haber kaynaklarındandır. Görgü tanıklarının ifadelerine yer verilen haberlerde 
saldırganın yakınlarından da görüş alınmıştır.

4.2. Mikro Yapısal Çözümleme

Mikro yapısal çözümleme, haber metinlerini kuran sözcük ve cümlelerin lokal dü-
zeyde somut örnekler üzerinden açıklanmayı bekleyen doğası sebebiyle başvurulan 
bir tekniktir (van Dijk, 1988, s. 59). Mikro yapı analizinde sözcük seçimleri, cümle ya-
pılarının anlamı ve yapı içindeki ifadesi üzerinde durulacaktır.

4.2.1. Sentaktik Çözümleme

Sentaktik çözümleme kapsamında haber metinlerinin yapıları basitlik-karmaşık-
lık, uzunluk-kısalık bağlamında incelenecek; cümlelerin aktif-pasif yapıları değerlen-
dirmeye alınacaktır. van Dijk’ın (1988, s. 81) da üzerinde durduğu gibi sözdizimsel 
analiz haber metni çözümlemesinde dolaylı fakat incelikli, bu sebeple de genellikle 
güvenilir bir kanıt kaynağıdır.

The Washington Post

16 Mart 2019 tarihli The Washington Post’ta incelenen haberler ağır metinlerden 
oluşmaktadır. Basit olmadığı gözlenen cümle yapıları uzun ve karmaşıktır. Bu bakım-
dan metinlerin açık, anlaşılır ifadelerle olay aktarmaktan çok ardalan üzerine yoğun-
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laşan bir yapı ortaya koyduğunu söylemek mümkündür. Metinlerde genellikle pasif 
cümle yapısı tercih edilmiştir.

Örneğin “Yeni Zelanda camilerinde 49 kişi vurularak öldürüldü” başlıklı manşet-
te pasif yapılı cümle kullanımına gidilmiştir. Edilgen eylem çatısıyla kurulan cümlede 
özneyi geride bırakma girişimi izlenmektedir. Bu maksatla kurgulanan haber saldırıda 
dağıtım işlevi gören sosyal medyayı öne çıkarmaya yönelik bir konuya sahiptir. Nitekim 
saldırı pasifleştirilirken saldırının servisi aktifleştirilmiştir. Bu çaba tercih edilen eylem 
çatılarıyla sabittir.6 Silahlı saldırganın düzenlediği eylemle 49 kişinin ölümüne sebep 
olduğu yönünde enformasyon aktaran haberde “terör” nitelemesine yer verilmezken 
“öldürmek” yüklemi kullanımından da kaçınılmış; “ölümüne sebep olmak” gibi dolaylı 
bir eylemden söz edilerek özne pasifleştirilmiştir.

Le Figaro

Le Figaro’da yayımlanan bahse konu haberde cümleler aktif yapıya sahiptir. Basit 
bir dille tasarımlanan metinde uzun, karmaşık cümlelere rastlanmamıştır. Ters piramit 
tekniğiyle kaleme alınan haberde özne merkezli olay aktarımına gidilmiştir. Haberin 
sentaktik yapısı çözümlendiğinde herhangi bir yönlendirme girişimi gözlenmemiştir.

Daily Mirror

Çalışma kapsamında değerlendirilen olayın Daily Mirror’daki yansısına sözdizim-
sel yapı üzerinden bakıldığında; yapıları itibariyle cümlelerin basit, kısa ve etken ey-
lem çatılı olduğu görülmüştür. 

4.2.2. Bölgesel Uyum

Mikro yapıya ait bölgesel uyum çözümlemesinde cümle ve cümlecikler ilişkisi sor-
gulanacak; haber metinlerinde kurulu nedensellik, karşıtlık belirten ifadeler irdelene-
cektir.

The Washington Post

The Washington Post’un manşet haberinde nedensellik; saldırı ve yeni iletişim 
teknolojileri ilişkisi çerçevesinde kurulmuştur. ABD kaynaklı teknoloji şirketlerinin 
nefret suçu ve söylemini serviste üstlendiği role işaret eden gazete saldırının çizdiği 
distopik portreyi yeni medyanın doğasına bağlamaktadır. Terörizmin bu platformları 
araçsallaştırmasından yola çıkılan haberde, şiddet içeriklerini denetleme ve gerekti-
ğinde kaldırmadaki sorumsuzluğu dolayısıyla sosyal medya ile saldırı arasında sebep 

6 “49 kişi vurularak öldürüldü” / “Sosyal medya … yayıyor” (The Washington Post, 16.03.2019, s. 1).
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sonuç ilişkisi yaratılmıştır. “Bu nefret dolu içeriğin hızlı ve geniş ölçekte yayılmasının 
-Facebook’ta canlı yayımlanması, YouTube’a yüklenmesi ve Reddit’te görüntülenmesi- 
en büyük platformların ne kadar kolay kötüye kullanılabileceğini gösterdiği”ne (The 
Washington Post, 16.03.2019, s. 10) işaret eden haber metninde yeni medya ve saldırı 
arasındaki nedenselliğe ışık tutulmuştur. 

ABD kanun koyucularının söz konusu soruna müdahaledeki yetersizliği saldırıy-
la ilişkilendirilmiştir. Canlı yayın sisteminin sunduğu teknik altyapının şiddet eğilimli 
kimseleri cezbetme gücüne sahip olması, saldırının bir diğer nedeni olarak gösterilmiş; 
kâr ve kötü şöhret potansiyelinin astronomik olduğunun, bu durumun belirli davranış 
türlerini teşvik edebileceğinin altı çizilmiştir. Olayın ardından politika-yapıcıların yeni 
gizlilik yasaları, para cezaları ve geçmiş teknoloji birleşmelerinin dağılması önerilerini 
gündeme getirdiğinden bahsedilerek önceki güvenlik önlemlerinin yetersizliği üzerin-
den bölgesel uyum sağlanmıştır.

Le Figaro

Le Figaro’da incelenen haberde Yeni Zelanda Başbakanı’nın açıklaması üzerinden 
nedensellik ve karşıtlık yaratılmıştır. Metinde ölü sayısına ilişkin yetkililerden alınan 
bilgilerin ardından Başbakan’ın “en karanlık günlerden biri” ifadesi aktarılarak cümle-
ler arası bağ kurulmuştur. Devamında Ardern’in “terörist saldırı” şeklindeki değerlen-
dirmesine yer verilen haberde nedensel bütünlük oluşturulmuştur.

Haberin flaşında “Yeni Zelanda’nın barışçıl Christchurch şehrinin kalbinde Cuma 
günü Al-Noor Camii’ne ateş açmadan önce…” (Le Figaro, 16.03.2019, s. 6) şeklinde kar-
şımıza çıkan cümlede saldırı öncesi ve sonrası üzerinden karşıtlık ortaya konmuştur. 
“Genellikle uzaklığıyla dünya karmaşasından korunan 5 milyon nüfuslu bu sessiz gü-
ney ulusu şokta” cümlesinin hemen ardından gelen “Burası Yeni Zelanda. Burada ola-
maz” (Le Figaro, 16.03.2019, s. 6) şeklindeki bir kaynağa ait ifadeyle de paragrafta ne-
densellik kurma yolu aranmıştır. Bugüne kadar görülen en büyük toplu öldürmelerden 
birinin suç oranı düşük bu kırsal ülkede nasıl meydana geldiğine değinilen haberde 
enformasyonun karşıtlık üzerinden de kurulduğu görülmüştür.

Yeni Zelanda’da kümelenen aşırı sağ grupların varlığına dikkat çekilen haberde 
saldırı göçmen karşıtlığına bağlanırken, Müslüman nüfusun oransal ifadesini sunan 
istatistiki veri kanıt gösterilmiştir. Bu bağlamda saldırının kaynağı olarak İslamofobi 
veya anti-İslamizm gibi Müslüman kimliğiyle ilişkilendirilecek herhangi bir olgu yerine 
aşırı sağ ırkçı ideoloji işaret edilmiş; nüfus sayımı sonucu ortaya çıkan veriler çerçeve-
sinde nedenselleştirmeye gidilmiştir.
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Daily Mirror

16 Mart 2019 tarihli Daily Mirror’da yer alan haber metinlerinde nedensellik ve 
karşıtlıklara rastlanmaktadır. Metinlerde karşıtlık saldırganın terör eyleminde bulun-
masına yol açacak düşünsel değişimleri yurt dışı seyahatleri sonrası yaşadığı, seyahat-
ler öncesi aşırılık içinde bulunacak bir kimliğe sahip olmadığı üzerinden kurulmuştur. 
Babası çocukken ölen failin aile yapısı, yaşadığı dönüşüm gibi bilgilerin ardalan kay-
nağı olarak kullanılmasının yanında haberlerde bu yolla nedenselleştirmeye başvurul-
muştur. Teröristin kimlerden esinlendiği, saldırı öncesi nasıl bir metin hazırladığı gibi 
enformasyonların ardından; arkadaşlarının “kendini işine adamış bir kişisel antrenör-
dü”, “bu kadar uç şeyler yapabileceğine inanamıyorum” (Daily Mirror, 16.03.2019, s. 2) 
şeklindeki ifadelerinin arka arkaya sıralandığı haberde cümleler arası ilişki karşıtlık 
oluşturma yoluyla kurulmuştur. Saldırının ardından Londra, Manchester ve Birming-
ham’ın yanı sıra İskoç şehirlerindeki camilerde polis varlığının arttığını bildiren haber-
de güvenlik ihtiyacıyla terör eylemi arasında nedensel ilişki kurulmuştur.

4.2.3. Sözcük Seçimi 

The Washington Post

Meslek ilkeleri gereği suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe kimsenin suçlu 
ilan edilemeyeceği bilinmektedir. Ne var ki bahse konu olayda kaydettiği görüntülerle 
saldırıyı dünyaya bizzat duyuran bir teröristin varlığı söz konusuyken bu ilke geçer-
liğini yitirmektedir. Buna mukabil gazetenin “alleged” (iddia edilen, sözde) ifadesini 
kullanması kuşkusuz yine bir tercihin ürünüdür. “Saldırgan olduğu iddia edilen kişi” 
(The Washington Post, 16.03.2019, s. 10) tanımlamasında “şüpheli” vurgusu özneyi suç 
teşkil eden eylemle net biçimde ilişkilendirmekten imtina etmeye yöneliktir. Gazetenin 
sözcük seçimiyle eylemi olduğundan küçük gösterme gayreti gözden kaçmayacak bo-
yuttadır. Nitekim “terörist” yerine “silahlı saldırgan” (gunman) kullanımı da bu çözüm-
lemenin yerindeliğini kanıtlamaktadır.

10. sayfadaki haber metninde “tarihteki en büyük silahlı saldırılardan biri” ola-
rak kurgulanan cümlede açıkça gözlenen “silahlı saldırıı” vurgusu bilinçli bir sözcük 
seçimi olarak değerlendirilmelidir. Haberin ilerleyen paragrafında okurun “terror at-
tack” (terör saldırısı) yerine “killing rampage” (ölümcül saldırı) (The Washington Post, 
16.03.2019, s. 10) ifadesiyle karşılaşması gazetenin benimsediği ideolojinin izlerine 
maruz kalmak anlamına gelmektedir.

İncelenen 8 haber metninde “terörist” ifadesine rastlanmadığının altını çizilmeli-
dir. İlgili haberlerde “sözde tetikçi”, “şüpheli” yahut “tetikçi olduğu iddia edilen” şeklin-



Anti-İslamist Yeni Zelanda Saldırısının Batı Medyasında Görünümü:
The Washington Post, Le Figaro, Daily Mirror Gazeteleri Örneğinde Değerlendirme

1038

de bir tanımlamaya başvurulmuştur. Gazetenin seçimini gösteren bir başka örnek de 
“manifestonun yazarı” şeklindeki ifadedir. Saldırgan “okurları”na (his readers) sesle-
nen bir “yazar” (author) olarak tanım kazanmıştır. Metinde “kaos” (explosions of may-
hem) olarak anılan Yeni Zelanda Saldırısı’nı tanımlamak için “terör saldırısı” (terror 
attack) yerine “cinayet saldırısı” (murder rampage) gibi ilginç bir ifade ortaya konmuş-
tur. Toplam 5 sayfada bir kez karşılaşılan “terör saldırısı” ifadesi mahkemede failin ne 
gerekçeyle yargılandığını açıklamak maksadıyla kullanıma kavuşmuştur.

Le Figaro

Le Figaro’da değerlendirmeye alınan haberde olay “terör” niteliği kazanmamış; 
“opération” olarak görülmüştür. “Terör saldırısı” yerine “operasyon” sözcüğünün ter-
cih edilmesi gazetenin sağ muhafazakâr ideolojisinin ürünü kabul edilmelidir. Metnin 
devamında kullanılan “opération sanguinaire” (kanlı operasyon) ifadesi de üzerinde 
durulması gereken bir aktarımdır. Önemli bulunan bir diğer seçim ise “sanglante be-
sogne” (kanlı iş/görev) nitelemesinde kendini göstermektedir. İlerleyen paragraflar-
da karşımıza çıkan “raid” (baskın) sözcüğü de çözümlenmeyi beklemektedir. Haberde 
“görev”, “baskın”, “operasyon” gibi sözcüklerin arkasına gizlenen olay normalize edil-
miş; böylece terörizme taraf bir görüntü verilmiştir.

Teröristin paylaştığı sözde manifestodan bahsederken gazetenin “yazar” tanım-
lamasına gitmesi dikkat çekicidir; zira “yazar” ifadesi meşrulaştırma girişimi olarak 
okunmayı gerektirmektedir. Silahların anlamından söz edilen haberde bu işaretlerle 
ilgili “talisman” (tılsım) benzetmesi yapıldığı görülmüştür (Le Figaro, 16.03.2019, s. 6). 
“Kraliçe Elizabeth’ten Erdoğan’a dünya ‘çirkin’ katliamı kınıyor” ara başlıklı bölümde 
“katliam” sözcüğüne yer açan gazete “terör” tanımından kaçınmayı sürdürürken dünya 
liderlerinden doğrudan aktarımda kullandığı “katliam”ı tırnak içinde “çirkin” sıfatıyla 
tanımakla yetinmiştir. Ne var ki eylem “çirkin” olmaktan çok teröristin de bizzat söy-
lemlerinde altını çizdiği gibi “anti-İslamist” niteliktedir.

Daily Mirror

Daily Mirror’ın sözcük seçimine ilişkin çözümlemede dikkat çeken ilk husus “terror 
attack” (terör saldırısı) yerine “rampage” (saldırı, öfke) kelimesi kullanımında kendini 
gösteren tercihtir. Terör nitelemesinden kaçınan gazetenin verdiği “41 kişiyi öldürdü, 
yakınlardaki Linwood Camii’nde sekiz kişiyi daha vurdu” (Daily Mirror,  16.03.2019, s. 
2) şeklindeki enformasyonda yer alan “öldürmek”, “vurmak” yüklemleri bu düşünceyi 
doğrulamaktadır.
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Aynı yargıyı geliştirmeye yardımcı bir başka bulguya da “internette yayımladığı 
çılgın manifestosu” (Daily Mirror,  16.03.2019, s. 4) söyleminde rastlanmıştır. Kuşkusuz 
“crazed manifest” nitelemesi amaçlı bir kullanım sergilemektedir. Zira tehdit dolu bir 
metinden çılgın değil nefret dolu olması beklenmektedir. Fotoğraf altyazısında büyük 
harflerle verilen “kayıp masumiyet” ifadesiyle “masum” vurgusu yapılırken; aynı cüm-
lede “yavrucak” ve “baba” kelimelerinin yan yana getirilmesiyle de bu vurgu sabitlen-
miştir.

4.2.4. Retorik Çözümleme

The Washington Post 

The Washington Post’un ilgili haberlerinde iknayı mümkün kılmak amacıyla retorik 
imge olarak fotoğrafa başvurulmuştur. Manşete ait büyük boy fotoğraf göbek bölümü-
ne yerleştirilirken üç küçük boy görsel ana başlık altında yatay düzlemde sıralanmıştır. 
Gazetenin manşette kanıtlayıcı belge olarak seçtiği görsel imge incelenmeyi beklemek-
tedir. Nitekim fotoğraf terör saldırısını anlatmaktan uzak bir görüntüye sahiptir. Sedye-
de şehadet parmağını kaldıran bir yaralıyı taşıyan görevlilerin olduğu fotoğraf habere 
eşlik etmektedir. Gazetede fotoğrafın yanı sıra grafik kullanımına gidilmiştir.

Le Figaro

16 Mart 2019 tarihli Le Figaro’nun birinci sayfa göbekten verilen haberinde kanıt-
layıcı belge olarak fotoğraf ve harita kullanılmıştır. Ana başlık fotoğraf zemini üzerine 
yerleştirilirken spot fotoğraf altında verilmiştir. Tercih edilen görselde bir yaralının 
sağlık ekiplerince sedyeyle taşındığı an görüntülenmiştir. Terör saldırısına ait olduğu-
nu anlamanın mümkün olmadığı bir belge olarak karşımızda duran fotoğraf gazetenin 
metinde kullandığı söylemi yinelemektedir. Nitekim “terör” vurgusundan uzak bir söy-
lem geliştiren metnin okuru görsel imge üzerinden de ikna etmesi doğal bir seçimdir. 
AP kaynaklı fotoğrafın bir benzeri 6. sayfada da kullanım alanı kazanmış; “Avustralya-
lı …’ın Cuma günü Christchurch’teki el-Noor Camii’ne saldırısının ardından bir adam 
sağlık görevlileri tarafından taşınıyor” fotoğraf altyazısıyla sayfaya taşınmıştır. Haber 
“terörist” yerine “Avustralyalı” kimliğini, ölü yerine yaralının varlığını öne çıkarmıştır. 
Az görsel malzemeye imkân tanıyan bir yayın politikasına sahip gazete fotoğrafın yanı 
sıra saldırının gerçekleştiği bölgeyi gösteren haritaya yer vermiştir.

Daily Mirror

Daily Mirror retorik unsur olarak fotoğraf ve harita kullanmıştır. Sürmanşet ala-
nı hariç ilk sayfanın bütün alanlarını tek bir görsel kullanımına ayıran gazete haberin 
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başlığını da bu görsel üzerine yerleştirmiştir. Renkli, büyük boy fotoğrafta saldırıyı ger-
çekleştiren teröristin çocukluk yıllarından bir an görülmektedir. Babasının kucağında 
küçük bir çocuk görüntüsünün kanıtlayıcı belge olarak sunulduğu haberde kullanılan 
başlık neden bu görselin tercih edildiğini ortaya koyar niteliktedir. “Aşırı sağcı bir katile 
dönüşen melek çocuk” şeklindeki başlık ile seçilen fotoğrafın dilinin senkron içinde bir 
görüntü verdiğini söylemek güç değildir.

Sonuç

Aşırı sağ ırkçı ideoloji ve anti-İslamist görme biçiminden beslenen Yeni Zelanda 
Saldırısı’nın dünya basınına taşınma pratiğinin eleştirel söylem çözümlemesi çerçeve-
sinde 16 Mart 2019 tarihli The Washington Post, Le Figaro ve Daily Mirror gazeteleri 
incelenmiş; karşılaştırmayı mümkün kılarak daha doğru bulgulara ulaştıracağı düşün-
cesiyle aynı gazetelerin Paris saldırısını gündeme taşıyan 14 Kasım 2015 sayıları da 
araştırma sınırlarına dahil edilmiştir. Bu çerçevede The Washington Post’ta 12, Le Fi-
garo’da 2, Daily Mirror’da 6 olmak üzere toplam 20 haber çözümleme kapsamına alın-
mıştır. 16 Mart 2019 tarihli The Washington Post’ta 8, Le Figaro’da 1, Daily Mirror’da 3 
haber Yeni Zelanda Saldırısı’nı odağına yerleştirirken aynı yayınların 14 Kasım 2015 
sayılarında toplam 8 haber Paris saldırılarından söz etmiştir.

Çalışmada incelenen 16 Mart 2019 tarihli gazetelerdeki Yeni Zelanda Saldırısı ko-
nulu haberlerin eleştirel söylem analizinden elde edilen bulgular neticesinde; haberin 
ideolojik işaretlerden oluşan bir söylem olduğunu; olayın gazetenin seçimleri doğrul-
tusunda yeniden yaratıldığını vurgulama lüzumu kendini göstermektedir. Aynı yayın-
ların Paris saldırısındaki yayıncılık refleksini ortaya koyup araştırmanın merkezinde 
bulunan bahse konu saldırıyı sayfaya taşıma pratiğinin doğru bir çözümleme sürecin-
den geçmesini sağlayan 14 Kasım 2015 tarihli sayılar, Batı medyasının Yeni Zelanda 
Saldırısı’nı objektif habercilik pratiği içinde görmediği savunusunun geçerliliğini doğ-
rulatmak bakımından kayda değer veriler sunmuştur.

Değerlendirme kapsamına alınan üç gazetenin de gerek başlık tercihi gerek met-
nin kurgusu gerek sözcük seçimi ve retorik imgeler yoluyla araştırmaya konu teşkil 
eden eylemi küçük gösterme çabasında olduğu gözden kaçmamaktadır. Bu çaba The 
Washington Post’ta metinlerin öne çıkardığı içerikler üzerinden kendini gösterirken 
Le Figaro’yu rutin haber türünde bir kurguda bulunmaya itmiş; Daily Mirror’da ise kit-
le gazetecilik anlayışının ürünü olarak yorum ağırlıklı haber üretimi şeklinde ortaya 
çıkmıştır. Sözgelimi Daily Mirror’ın manşetten verdiği metinde “masum”, “yavrucak”, 
“baba” sözcüklerinin kendine yer bulması bu çıkarımı desteklemektedir. Buna göre 
olayın gerçek bağlamına aykırı bir konuma yerleştirilmesi pratiğine gazetelerin yayın 
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kimliği ve yayın politikasının yön verdiği görülmektedir. İncelenen Yeni Zelanda Sal-
dırısı konulu haberlerde diğer yayınlardan farklı olarak Daily Mirror’ın teröristin adı-
na sıklıkla yer vermesini bu kanıyı kuvvetlendiren örneklerden biri olarak göstermek 
mümkündür. İsmin yoğun biçimde öne çıkarılması saldırıyı kişiselleştirme eğilimi ola-
rak okunmayı gerektirmektedir. Zira bu görme biçimi; saldırının anti-İslamist, aşrı sağ 
ırkçı bir terör eylemi şeklinde değil yalnızca faili bağlayan birinci tekil şahsın eylemi 
olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Çözümlenen 16 Mart 2019 tarihli haberlerde terör vurgusuna rastlanmamıştır. 
Haber metinlerini yapı çözümüne uğratmada kuşkusuz sözcük seçimi en yoğun delil 
barındıran araçtır. Gerek araştırmanın ele aldığı Yeni Zelanda Saldırısı gerek karşılaş-
tırma imkânı sunan Paris saldırısının haberleştirilmesinde tercih edilen sözcüklerin 
muhtevası haber söyleminin bilinçli bir seçim süreci olduğunu kanıtlar mahiyettedir. 
Bu itibarla bütün yönleriyle terörizmin parçası olarak ortaya çıkmasına ve saldırga-
nın terör saldırısı nitelemesine rağmen eylemin “terör” kapsamında değerlendirilerek 
haber metinlerine taşınmaması eleştiriyi hak etmektedir. Nitekim benzer bir prati-
ğe Paris saldırısında rastlanmamış; incelenen yayınların 14 Kasım 2015 sayılarında 
saldırının terör niteliği öne çıkarılmıştır. Örneğin The Washington Post’un iki saldırıyı 
haberleştirirken sergilediği en ayırt edici pratik sözcük seçiminde görünürlük kazan-
mıştır. Zira Yeni Zelanda Saldırısı’nda “silahlı saldırgan” nitelemesinde bulunan gazete 
Paris saldırısında “silahlı teröristler” ifadesini tercih etmiştir. Daha dikkate değer bul-
gu ise anti-İslamist görünümüne karşılık bahse konu saldırının ideolojisini göz ardı 
eden gazetenin Paris saldırısını konu edinen sayıda “İslamcı saldırganlar” (The Was-
hington Post, 14.11.2015, s. 10) nitelemesinde bulunmaktan sakınmamasıdır. Le Figaro 
“savaş” olarak gördüğü saldırının haberleştirildiği sayısında logo karartmaya gitmiştir. 
Bu yönüyle Yeni Zelanda Saldırısı manşete taşınmazken Paris saldırısının “terör” ni-
telemesiyle tam sayfa halinde yayımlanması önemlidir. Terörizmin boyutlarını gözler 
önüne sermek amacıyla gazetenin tam sayfa görsel imge kullanımına başvurduğu gö-
rülmüştür. 14 Kasım 2015 tarihli Daily Mirror çift sayıyla okurun karşısına çıkmıştır. 
Gazeteden elde edilen en çarpıcı bulgu ise aşırı sağcı saldırganın kişisel olayı olarak 
kurgulanan Yeni Zelanda Saldırısı “masumiyet” sözcüğü altında çocuk görseliyle veri-
lirken; Paris saldırısının “katliam” kelimesi eşliğinde elinde bıçak bulunan yüzü maske-
li teröristin dekupe fotoğrafıyla aktarılmasıdır. Bu karşılaştırmanın izin verdiği ölçüde; 
Yeni Zelanda Saldırısı’nı konu edinen haberlerin İslamofobi ya da anti-İslamizm bağla-
mında kurgulanmayıp eylemin yalnızca radikal sağ ırkçılığı, yoğun göç hareketleri ve 
psikolojik sorunları olan failin cinayeti bağlamına yerleştirilmesini çarpıtmanın varlı-
ğını kanıtlayan bulgular olarak nitelemek mümkündür. Bağlam bilgisinin olayın tekil 
haliyle taşıdığı anlamı ortaya koymak bakımından kıymetli olduğu bilinmektedir. Buna 
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göre konunun yerleştiği bağlamsal açıdan İslâm düşmanlığı yerine göçmen karşıtlığı-
nın görüntüye girmesi olayı bağlamından koparma girişimi kabul edilmelidir.

Yapılan inceleme sonucunda dikkat çekici bir başka bulgu da cümle yapılarının 
ideoloji bildirdiği gerçeğini aydınlatmaya yöneliktir. The Washington Post’un bilhassa 
başlıkta edilgen çatılı yüklem tercihinde özneyi geri bırakma eylemi görünürlük ka-
zanmaktadır. Buna karşılık etnisite kaynaklı bir terör saldırısını konu edinen haberden 
pasif yapılı cümlelerden uzak durarak özneyi eylem çatısıyla aktifleştirmesi beklen-
mektedir. Gazetenin kimliğini ortaya koyma niteliğine sahip olduğu düşünüldüğünde, 
haberin gövdeden ziyade başlıkta esas vurgusuna kavuştuğu bilinen bir gerçektir. Bu-
radan yola çıkarak değerlendirilen haberlerde başlıkların araçsallaştırıldığını söyle-
mek zor değildir. Örneğin Daily Mirror’ın yorum içeren ifadeler yardımıyla başvurdu-
ğu çarpıtma, Le Figaro’da terör eyleminin kendisini geride bırakıp saldırının yaşattığı 
duyguya gönderme yaparak olayı bağlamından uzaklaştırmaya yönelik başlık seçimiyle 
gerçekleşmiştir. Nesnel formüle muhtaç bir tür olan haberde yorum ağırlıklı ifadelere 
başvurmanın, öyküleyici dil kullanımına gitmenin olayı hafifletmek/küçük göstermek/
etkisini azaltmak anlamına geldiği bilinmektedir. İncelenen yayınların Paris saldırısı 
konulu haberlerde tercih ettiği başlıklara bakıldığında ise araştırmanın merkeze aldığı 
olayda sergilenen pratiğin tersine saldırının “terör” niteliğinin vurgulandığı; “katliam” 
söyleminin öne çıktığı tespit edilmiştir. Bu seçim yayınların ideolojik tandanslarıyla 
uyum göstermektedir.

Çözümlenen haberlerde Yeni Zelanda Saldırısına yönelik nedenselleştirmelerin 
saldırı ve yeni iletişim teknolojileri ilişkisi, teröristin düşünsel değişimi ve seyahatleri 
arasındaki bağ, nüfus sayımından elde edilen veriler ve aşırı sağ ırkçı ideoloji ilişkisel-
liği çerçevesinde gerçekleştiği saptanmıştır. Ne var ki saldırı başından sonuna radikal 
sağ ırkçılığının yanında anti-İslamist bir görüntü ortaya koymuştur. Bu yönüyle değer-
lendirmeye alınan metinlerde saldırının kaynağı olarak Müslüman kimliğiyle ilişkilen-
dirilecek herhangi bir nedensellik ortaya koymaktan uzak bir habercilik pratiğinin söz 
konusu olduğunu belirtmek mümkündür. Benzer şekilde çalışmada ele alınan konuya 
ilişkin “Hristiyan terörü” gibi bir tanımlamaya başvurmayan gazetelerin Paris saldırısı-
nı “İslamcı terör” olarak görmesi üzerinde durulmayı hak eden bir göstergedir. Sonuç 
olarak; Yeni Zelanda Saldırı üzerinden analize uğratılan yayınların anti-İslamist eylemi 
haberleştirirken anti-İslamist söylemi yeniden üreten bir gazetecilik pratik ortaya koy-
duğu gerçeğine ulaşılmıştır.
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İslamofobik İçeriklerin Instagram’da Üretimi: Karikateist 
Hesabı Örneği

Burak SOMUNCU1 / İbrahim USLU2

1. Giriş

İslam’a ve Müslümanlara karşı olumsuz bir okuma olarak değerlendirilen İslamo-
fobi, soğuk savaş döneminden sonra İslam ve Müslümanlarla ilgili yapılan tartışmala-
rın her zaman merkez odağında olmuştur. İslamofobi kavramı, en genel anlamda Batı 
dünyasında görülen İslam’a karşı kin, nefret ve düşmanlık besleme, Müslümanları dış-
lama ve onlardan hoşlanmama şeklinde irrasyonel bir korku ve öteki olarak tanımlan-
maktadır (Maussen, 2006; akt. Kirman, 2010, s. 22). Kökenleri Haçlı Seferleri’ne kadar 
geriye giden İslamofobi söylemi, günümüzde sadece Batı’da değil medyanın kitlelere 
ulaşma etkisiyle dünyanın dört bir tarafında görülmektedir. İslamofobik eğilimlerin sa-
dece Batı dünyasına has bir durum olmadığı bilinmektedir. Müslüman toplumlarda da 
İslamofobik üretimler ve paylaşımlar yapılmaktadır. Türk medyasında yerli İslamofobi 
meselesi, haber ve karikatür örnekleri biçiminde geleneksel medyada belirli dönem-
lerde tezahür etmiştir (Bayraklı ve Yerlikaya, 2017, s. 68).

Yüzyıllardır süregelen İslam karşıtlığı propagandaları, sadece geleneksel yazılı 
medya araçları olarak nitelendirdiğimiz kitap, dergi ve gazetelerden değil, günümüzde 
yeni medya araçları olarak nitelendirdiğimiz, sosyal medya platformları üzerinden de 
çeşitli söylemlerle yaygınlaştırılmaktadır (Kutlu, 2020, s. 218). Uluslararası pek çok 
raporda tespit edildiği üzere İslamofobi’nin üretilmesinde ve yayılmasında yeni medya 
araçlarının özelliklede sosyal medya platformlarının çok fazla etkili olduğu bilinmek-
tedir. 

Yeni medya araçları olarak adlandırılan bu platformlarda kullanıcılar, geleneksel 
medya araçlarında olduğu gibi pasif, tek taraflı bir süreç içerisinde değildir. Bu mecra-
larda insanlar, tüketici olmanın yansıra Web-2 teknolojisi ile içerik üreticisi ve dağıtıcısı 

1 Öğr. Gör., Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, bsomuncu@atu.edu.tr
2 Dr., Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı



İslamofobik İçeriklerin Instagram’da Üretimi: Karikateist Hesabı Örneği

1046

pozisyonuna geçmiştir. Bugün itibariyle yeni medya kullanıcılarının sadece tüketici de-
ğil aynı zamanda üretici olduğu, internet ağları üzerinden bilgi akışını son derece hızlı 
bir şekilde sağlanabildiği, zaman ve mekân sınırlılığının olmadığı sosyal medya plat-
formları, bilginin paylaşılması ve yayılmasında önemli imkânlar sağlamaktadır (Temel 
vd. 2021, s. 291). Sosyal ağların, hayatımızda önemli bir yer edinmesi ve toplumlarda 
kullanım yaygınlığının artması ile ifadelerin özgür ama denetimsiz, kontrolsüz şekilde 
kitlelere aktarıldığı ortamları doğurmuştur. Bu yeni alanların İslamofobik söylemlerin 
yaygınlaşmasında etkin bir rol oynadığını ifade etmek mümkündür. Bu ortamlardan 
biri de dünyada ve ülkemizde kullanıcısı sayısı her geçen gün artan bir sosyal medya 
mecrası olan Instagram platformudur.

Bir sosyal medya platformu olan Instagram dünya genelinde 1,22 milyar, Türki-
ye’de ise yaklaşık 40 milyon (We Are Social, 2021) gibi yaygın bir kullanıcı sayısına 
sahip olması bakımından bu çalışmada, araştırmanın inceleme alanı olarak seçilmiştir. 
Instagram platformu 2010 yılında kamuoyuna duyurulmuş ve ilerleyen yıllarda da Fa-
cebook tarafından satın alınarak geliştirilmiştir. Kullanıcılarına fotoğraf, video ve me-
tin gibi içerikleri ücretsiz bir şekilde paylaşma imkânı veren platform son dönmelerde 
eklenen yeni özellikleri ile etkileşim oranını artırmıştır (Ünal ve Kurt, 2021, s. 257). 
Instagram platformunun yaygın, denetimden ve kontrolden uzak bir şekilde paylaşım-
lara izin vermesi, İslamofobik söylemleri, nefret ve ayrıştırıcı dili artırmıştır. Instag-
ramın sahip olduğu geniş kullanım ağı ve metin, görsel (fotoğraf ve video) paylaşıma 
izin veren altyapısı, İslamofobi konusunda araştırma yapmaya değerdir. Bu çalışma-
da da temel amaç İslamofobi’nin bir Instagram hesabı olan “Karikateist” sayfasında 
paylaşılan içerikler örneğinde incelenmesidir. 1 Eylül 2020 ile 30 Ekim 2020 tarihleri 
arasında araştırmaya konu olan hesapta paylaşılan post/içerikler amaçsal örneklem 
yöntemiyle seçildikten sonra göstergebilimsel çözümleme tekniği ile betimsel olarak 
analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ise “Karikateist” Instgram hesabında paylaşılan 
içeriklerde, İslam’ın; gerici, sapkın bir din olarak, Müslümanların ise; bağnaz, yalancı, 
eğitimsiz (cahil), sapkın, pedofil tutuma sahip kişiler olarak konumlandırıldığı belir-
lenmiştir.

2. İslamofobi Kavramı

İslamofobi kavramı yeni olmakla beraber son yıllarda tüm dünyada küresel düzey-
de varlığını hissettiren, bir problemi niteleyen kavram olarak görülmektedir. Kavramın 
neden ve nasıl ortaya çıktığını anlamak önemlidir.  İslamofobi kelime anlamı olarak 
incelendiğinde İslam ve fobi kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş bir sözcüktür. Yunan-
ca yabancı düşmanlığını ifade eden xenophobia kelimesinden türemiştir. İslamofobi 
kavramının tanımı noktasında yabancı literatürde pek çok tanım olsa da bugüne kadar 
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genel geçer bir kabul yoktur. Sosyal bilimlerde de ırkçılık ve ırksal ayrımcılık gibi tüm 
devletler ve organizasyonlarca kabul edilmiş bir kavramsallaştırmaya gidilememiştir 
(EUMC, 2006). Literatür içerisinde yer alan bilimsel yayınlarda ve raporlarda İslamo-
fobi’nin ön yargı, ayrımcılık, şiddet, dışlanma gibi kavramlara atfen tanımlandığı görül-
mektedir.

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (The European Union Agency for Fundamental 
Rights- FRA) İslamofobiyi, “İslam dünyasına mensup olan bireylerin maruz kaldıkları 
ayrımcılığa verilen genel isim” olarak tanımlamıştır (Sarıaslan, 2018, s. 184). 2004 yı-
lında Budapeşte’de hazırlanan “İslamofobi ve Gençlik Üzerindeki Etkileri” raporunda 
İslamofobi, İslam’a, Müslümanlara ve onların yaşamına, kültürüne ve onlara dair her 
şeye korku ve ön yargılı tutumdur. İster ırkçılık ve ayrımcılığın günlük formları halinde 
olsun, isterse daha saldırgan bir yapı olsun, İslamofobi, insan haklarının ihlali ve top-
lumsal birliğe bir tehdit olarak algılanmaya başlanmıştır. (Şeref, 2010, s. 25-26).

İslamofobi konusunda bilinirliği en yüksek çalışmalardan biri olan Runnymede 
Trust raporunda da İslamofobiyi, Müslümanlara duyulan kinden ve korkudan çok daha 
fazlası olduğunu, Müslümanlara karşı ayrımcı ve dışlayıcı tutumların birlikte değer-
lendirilmesi gerekliliğini belirtmiştir. Bu pratiklerin Müslümanları sosyal, siyasi ve 
ekonomik hayattan dışlayacak bir ayrımcılığa neden olduğunu ortaya koymuştur (Or-
hun, 2010, s. 161). İslamofobi, eski bir korku için üretilen yeni bir kelimedir. Yüzyıllar 
boyunca devam eden savaşlar, haçlı seferleri ve soykırımlarla kendini gösteren dini 
hoşgörüsüzlüğün bir biçimidir. Diğer dinler, İslam’ı kendileri için bir tehdit olarak algı-
lamış ve İslam’ı dünya için bir problem olarak görmüşlerdir (Iqbal, 2010, s. 575).

Tüm bu kavramsallaştırmalar ışığında, İslamofobi kavramı öz itibariyle İslam’a ve 
Müslümanlara karşı duyulan olumsuz duygu ve düşünceleri ifade etmektedir (Temel, 
2020, s. 40).

3. Medya ve İslamofobi

Medya, kamuoyu algısını oluşturmada ve toplumu belirli bir görüşe ikna etme ya 
da yönlendirme konusunda önemli bir rol üstlenmektedir (Kaya ve Akıncı, 2018, s. 86). 
Geçmişten günümüze kitle iletişim araçlarının ideolojik birer aygıt olarak kullanıldığı, 
insanları yönlendirmedeki ya da kışkırtmadaki gücünün yadsınamaz derecede önem-
li olduğu bilinmektedir. Kitle iletişim araçları, enformasyonun kurgulandığı, ideolojik 
mesajlar taşıyan, ötekinin oluşturulduğu, nefret söylemlerinin inşa edildiği, propagan-
da faaliyetlerinin yürütüldüğü mecralardır. Bu durumun somut izlerini İslam ve Müs-
lümanlarla ilgili içeriklerde görmek mümkündür.
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Dünyada özellikle Avrupa ve Amerika’da İslamofobi’nin yayılmasında medyanın 
önemli bir rolü vardır. Medya özellikle küreselleşme olgusu ve iletişim teknolojilerinde 
yaşanan gelişmelerle önemli bir güç haline gelmiştir. İslamofobi’nin yaygınlaşmasında ve 
günümüzdeki şeklini almasında, 20. ve 21. yüzyıllarda etkinliğini günden güne artıran 
kitle iletişim araçları önemli bir etkiye sahiptir. Televizyon, gazete ve dergilerde terör 
ve şiddet olayları İslam ile ilişkilendirilmiştir. Sinema yapımlarında İslam dini ve Müslü-
manlar şehvet düşkünü, gerici, şiddet yanlısı olarak verilmiştir (Temel, 2019,s.94). Litera-
türde yer alan araştırmalar incelendiğinde, İslam ve Müslümanlara odaklanan haberler, 
olumsuz bir şekilde inşa edildiği görülmektedir. Bu haberler terör, şiddet, anti-demokra-
tik görünümler içerisinde dar bir çerçevede ele alınmaktadır. İslam’a ve Müslümanlara 
yönelik olumlu konular ya da Müslümanlara karşı yapılan ırkçılık ve ayrımcılık konuları 
medyada yeterince temsil bulamamaktadır (Hassan, vd. 2017, s. 113).

Bugün dünyada medya alanında önemli bir gücü ve sayısal çokluğu elinde bulun-
duran Batı medyası, takipçilerine olumsuz bir İslam profili sunmaktadır (Mesic, 2011 
s. 1-4). Avrupa değerleri ve Avrupalı kimliği, Hristiyanlık dini üzerine inşa edilmiştir. 
Batı ve Batılı kimliği ile değerleri Hristiyanlıkta şekillendirilirken; bunun karşısına 
koydukları Doğu ve Doğulu değerleri İslam ile sembolize edilmektedir. Onlar (Batı) 
kendileri iyi, ötekiler (Doğu) kötü olarak konumlandırmaktadır. (Arslan, 2019, s.15). 
Her ürün, eser onu ortaya çıkaran yapımcısından izler taşır. Bu bir fikir, kitap, mimari 
eser, makale veya medya ürünü olabilir. İslamofobi’nin medyada temsilinde de bu izler 
görülmektedir (Darıcı ve Özdemir 2020, s. 2087). 

Batı tarafından oluşturulan “biz” ve “öteki” olgu ve algılarının sürekli ve canlı tu-
tulmasında da başrolü şüphesiz medya tekelleri oynamaktadır.  Son yüzyılda medya 
alanında yaşanan tekelleşme olgusu ve dünyaya egemen olan tek yönlü enformasyon 
akışı, egemen güç olan ve medyayı kontrol altında tutan Batılı kapitalist sistemin, ide-
olojik olarak yeniden üretilmesini sağlamaktadır. (Koç, 2018, s. 213). Küresel medya 
örgütleri, kontrol altında tutukları iletişim araçları ile çok olumsuz bir Müslüman ima-
jını tedavüle sokmuşlardır. Bunun altında yatan en önemli neden olarak tarihsel süreç 
içerisinde Batılı Oryantalistlerin oluşturdukları ön yargılı bakış açısı gösterilmektedir. 
(Genel, 2014). Geçmişte oluşan bu olumsuz Müslüman ve İslam anlayışı bugün medya-
da görünümünü sürdürmektedir. 

1990’lı yıllardan itibaren Batı medyası göçmenlerle özelliklede Müslüman göç-
menlerle ilgili olumsuz imajlara sıklıkla yer vermiştir. Batı medyası bu tutumuyla ta-
rihten günümüze miras kalan bir İslam karşıtlığı oluşmasına ve dolayısıyla İslamofobi 
gerçeğinin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir (Kirman, 2010, s. 31). Medyanın kitle 
iletişim araçlarını kullanarak manipüle etme, kamuoyu oluşturma, algıları yönetme gü-
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cünün farkında olan Avrupalı ve Amerikalı film sektörünün güçlü öncüleri tarafından 
İslam karşıtlığı içeren filmler üretilmiştir. Bunlardan, Selman Rüşti’nin Şeytani Ayetler 
romanı, Danimarka’daki karikatür krizi, Theo van Gogh’un Teslimiyet filmi, Geert Wi-
ders’ın Fitne Filmi, Amerika’da yapılan Müslümanların Masumiyeti filmi önemli örnek-
lerdir (Kalın, 2016; akt. Koç, 2018). 

İslamofobi’nin yükselişindeki aktörü sadece Batı medyası olarak görmek doğru 
değildir. Özellikle İslam dünyasında ortaya çıkan ve cihat adı altında insanları öldüren 
DEAŞ gibi terör örgütleri, geleneksel medyanın yansıra gelişen sosyal medya ağları ile 
gerçekleştirdiği şiddet görüntülerini internet ortamına yaymaktadır. Bu durum Batı 
toplumlarının hafızasında İslam’a ve Müslümanlara karşı üretilen medyatik nefretin 
meşrulaşmasına ve İslam’ın bu tür örgütler ile özdeştirilerek algılanmasına neden ol-
maktadır (Gölcü ve Çuhadar, 2017, s. 87).

Batı toplumlarının haricinde nüfusunun büyük bir kesiminin Müslüman olduğu 
Türkiye’de de İslamofobik izlerin medyada üretildiğini görmek mümkündür. Türki-
ye’de özellikle uzun yıllar karikatür gazeteciliği adı altında yerli İslamofobik üretimler 
olmuştur. Geçmişten bu yana Türkiye’de bazı karikatüristlerin üretimleri öteki olarak 
kabul edilen muhafazakâr ve İslami kesimin dini hassasiyetlerini ölçüsüz bir şekilde 
eleştirmiş ve modernlik karşısında engel olarak görülmüştür (Bayraklı ve Yerlikaya, 
2017, s.60). Mencet (2016) Türkiye’de 1910-2010 yılları arasında yayın yapan 21 der-
gi üzerinden yürüttüğü çalışmada 11.000 karikatürü incelemiştir. Bu dergilerde İslam 
veya Müslümanlıkla ilişkili İslamofobik içeriklerin olduğunu tespit etmiştir.

Sonuç itibariyle küreselleşmiş durumda olan kitle medyası, İslamofobiyi İslam 
dünyasındaki çatışmalardan da yararlanarak sürekli körükleyerek beslemektedir. 
Medyanın şekillendirdiği nesiller, İslam’a ve Müslümanlara karşı bir ön yargı içerinde 
olarak, ötekileştirme zihniyetine bürünerek kitleleri ayrıştırmaktadır.  

4. Yeni Medyada İslamofobi

Yeni medya kavramı gelişen bilgisayar ve internet teknolojisi ile beraber okuyu-
cuların hem takipçi hem de içerik üreticisi olduğu, geleneksel olmayan bütün medya 
için ifade edilmektedir. Yeni medya blog sitelerinden haber portallarına, sosyal medya 
ağlarından, video paylaşım sitelerine, mobil uygulamalardan, e-bültenlere kadar çeşitli 
mecralardan oluşan dijital teknoloji ve interneti içinde barındıran medya araçlarıdır 
(Binark, 2007, s. 21). Günümüzde bu araç insanlar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. 
Gerek iş dünyasında gerekse evlerde bireyler internet ağları sayesinde günün büyük 
bir bölümünde çevrim içi olmaktadır. Bu durum sonucunda insanlar sürekli bir enfor-
masyon akışına maruz kalmaktadır. 
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Geleneksel medyaya kıyasla işlevsel ve kullanışlı olduğu ispatlanan yeni medya 
araçları, gelişmiş teknolojik altyapısı ile bir fikri paylaşma ve geniş kitlelere hızlı bir 
şekilde duyurmak için oldukça elverişli imkânlara sahiptir. Yeni medya platformları, 
iletişim sürecinde önemli değişikliklere yol açmıştır. Bunlardan en önemlisi tek yönlü 
iletişim sürecini çift yönlü iletişime çevirmesidir. Bu yapıyla beraber kullanıcılar ileti-
nin içeriğine müdahale edebilecek imkânı bulmuştur (Van Dijk, 2006, s. 3- 8). Kullanı-
cıların aynı zamanda içerik üreticisi konumuna gelmesi, dijital platformlarda herhangi 
bir kontrol mekanizması olmadan enformasyonun dolaşıma girmesini sağlamaktadır. 
Yeni medyanın sağlamış olduğu bu durum bireylerin nefret söylemi olarak değerlendi-
rilebilecek iletileri kolayca ve hızla yaymalarına imkân tanımaktadır. 

Sosyal medyanın kullanımın yaygınlaşması ile toplumları ilgilendiren hemen her 
konu dijital ortamlara taşınmıştır. Siyaset, eğitim, sağlık, dini konular, spor, magazin 
ve daha birçok konu yeni bir kamusal alan olan sosyal medya mecralarında konuşu-
lup tartışılmaktadır. Sosyal medyanın sunmuş olduğu ücretsiz ve kontrolsüz kullanım 
kolaylığı insanları bu alanlara çekmiştir. Günümüzün post endüstriyel ve post modern 
toplumlarında sosyal medya, Twitter, Facebook, Instragram, WhatsApp gibi uygulama-
larda görüldüğü gibi çok etkili, hızlı ve kontrolsüz bir enformasyon ağının ortaya çık-
masına sebep olmaktadır (Schwab, 2016, s. 114-115).

Çevrim içi Nefreti Engelleme Enstitüsü’nün (Online Hate Prevention Institute/
OHPI) 2016 yılında yayınladığı “İnternet’te İslamofobi: Müslümanları Hedef Alan Çev-
rim İçi Nefrette Artış” isimli rapor 2015 yılı içerisinde çevrim içi ortamlarda İslamo-
fobi temelli nefret söyleminin artış gösterdiğini ortaya koymuştur (Kılcı, Dondurucu 
ve Uran, 2017, s. 160). “Siber Uzay” olarak tanımlanan bu yeni medya ve dijitalleşme 
olgusu herkese ev sahibi olma imkânı sunmaktadır. En ciddi konular hakkında bile 
nefret söylemleri oluşturup internet ağı üzerinden dağıtıma sokulabilmektedir (Alıcı, 
2019, s. 417). İslam’a ve Müslümanlara karşı ön yargıların artmasında ve toplumlara 
yayılmasında internetin başlıca rol oynadığı bilinmektedir. İslamofobik unsurların az 
görüldüğü Litvanya gibi ülkelerde bile internet ağları üzerinden İslamofobik yaklaşım-
lar üretilerek yayımlanmaktadır (Hafez ve Bayraklı 2016).

Literatürde yeni medya ve İslamofobi üzerine yapılmış birçok çalışma mevcuttur. 
Carnerero ve Azeez’in (2016) araştırmasında 10.000’den fazla twit incelenmiştir. #ji-
had etiketi altındaki 10,025 twitter, 364 kere saldırı 354 kere öldürme, 150 kere nefret, 
104 kere kavga, 59 kere tecavüz etme, 49 kere vurma ve 46 kere öldürme eylemlerinin 
kullanıldığı tespit edilmiştir (Carnerero ve Azeez, 2016, s.30). Kutlu (2020) çalışma-
sında Müslümanlara karşı ırkçı söylemleriyle bilinen Geert Wilders isimli politikacının 
Twitter hesabı göstergebilimsel yöntemle incelenmiştir. Hesapta İslam dini hakkında 
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çarpıtma amaçlı paylaşımlar tespit etmiştir. Çalışma, sosyal medya üzerinden paylaşı-
lan Post-truth (gerçek-ötesi) içeriklerle İslamofobi’nin nasıl oluşturulduğunu ortaya 
koymuştur (Kutlu, 2020, s. 224-233). Ernst vd. (2017) Almanya’da yaptıkları araştır-
mada Youtube platformunda yer alan videolardaki kullanıcı yorumlarını incelemişler-
dir. Elde edilen bulgularda kullanıcı yorumlarının İslam’a ve Müslümanlara karşı ön 
yargılar ürettiğini, Hristiyanlık ve İslam’ın iki karşıtlık olarak yeniden oluşturulduğunu, 
açık ve örtük olmak üzere ayrımcı ifadelerin yer aldığını tespit etmiştir. Awan (2016), 
Sosyal medyada Facebook platformu üzerinde yapmış olduğu çalışmada, İslamofobi 
kapsamında değerlendirilebilecek iletileri incelemiştir. Elde ettiği bulgularda Müslü-
manların terörist, tecavüzcü, güvenlik tehditti, Hristiyanlığa karşı bir çatışma unsuru 
olarak kodlandığını ortaya koymuştur.

Sonuç olarak yeni medya araçlarının özelliklede sosyal medya uygulamalarının 
kullanıcılara sunmuş olduğu içerik üretici olma imkânı ve geniş kitlelere ulaşma fır-
satı sunması beraberinde bir takım etik ve ahlakı sorunları da ortaya çıkarmıştır. Her-
hangi bir sınırlayıcı durumun olmaması ve bir kontrol mekanizmasının olmayışı bu 
platformlar üzerinden İslam ve Müslümanlara karşı olumsuz, nefret söylemleri içeren 
içeriklerin üretilmesine yol açmaktadır. Son dönemlerde yapılan yeni medya ve İsla-
mofobi araştırma sonuçlarında da görüldüğü gibi İslamofobi’nin üretilmesi ve yayıl-
masında bu yeni medya platformları yeni bir üst vazifesi görmektedir. 

5. Araştırmanın Yöntemi

Bu çalışmada İslamofobi, “Karikateist” Instagram hesabında, 1 Eylül 2020 ile 31 
Ekim 2020 tarihleri arasında paylaşılan post/içerikler örnekliğinde incelenmiştir. 
Belirtilen tarihler arasında paylaşılan 120 içerikten 28’inde İslamofobik içerikler ol-
duğu tespit edilmiştir. Paylaşımlar incelenirken İslamofobik izler taşıdığı düşünülen 
görseller ve metinler dikkate alınmıştır. İçeriklerin altına yapılan takipçi yorumları 
değerlendirme dışı bırakılırken, Amaçsal örneklem yöntemiyle seçilen 5 içerik ni-
tel bir araştırma tekniği olan göstergebilimsel çözümleme ile betimsel olarak analiz 
edilmiştir.

Farklı disiplinler tarafından kullanılan ve bir okuyuş biçimi olan Göstergebilim; 
görünen olguları anlamak için onların görünmeyen yapısının analiz edilmesi gerektiği-
ni savunan bir yöntemdir (Yengin, 2017, s. 87). Göstergebilim, anlamın nasıl kuruldu-
ğunu, görünen anlamın dışındaki derin, örtülü anlamı ortaya koymayı amaçlar (Civelek 
ve Türkay, 2020, s. 773). Göstergebilimin temellerini atan Saussure göstergeyi oluştu-
ran ögeleri, gösteren ve gösterilen olarak ikiye ayırır (İşleyen Şimşek, 2019, s. 178). Bu-
rada gösterge kavramı; gösteren ve gösterilenden oluşmaktadır. Gösteren, göstergenin 
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algıladığımız imgesidir. Gösterilen de, gösterenin göndermesiyle ortaya çıkan zihinsel 
görüntüsüdür (Yengin, 2017, s. 85). Göstergenin maddi olan parçasını ifade eden gös-
teren, Saussure’e göre bir göstergenin fiziksel biçimi, bir sözcüğün yazılı ya da sözlü 
hali ve bir fotoğrafın görünümüdür. Yani gösterenin duyu organları ile algılanan hali-
dir (Mutlu, 2004, s. 112). Gösterge kendinden başka bir şeye (nesneye) göndermede 
bulunur ve alıcı tarafından okunur; yani yorumlayıcının zihninde bir etkiye sahip olur 
(Fiske, 1990; akt. Hülür ve Akçay Bekiroğlu, 2016). 

Göstergebilim, medya kuruluşları tarafından oluşturulan metin ve görsellerin ta-
şıdığı açık ve örtük anlamların ortaya çıkarılmasını sağlar. Hayatımızda önemli bir yer 
edinen sosyal medya platformlarında sıkça üretilen ve hızla yayılan metin ve görsel-
lerde de görünenin ardında pek çok görünmeyen gizli anlamlar bulunmaktadır. Çalış-
manın araştırma konusu olan “Karikateist” ınstagram hesabı, politik düşünce başta ol-
mak üzere, Türkiye’nin gündemine ilişkin güncel paylaşımlar, İslam’a ve Müslümanlara 
yönelik ağır eleştiriler içeren çeşitli metinsel ve görsel içerikler paylaşmaktadır. 150 
binden fazla takipçisi olan “Karikatesit” hesabı Türkiye’de önemli bir kitle tarafından 
takip edilmektedir. Bu sayfada yer alan İslamofobik paylaşımlar nadirde olsa bazı ta-
kipçileri tarafından tepki ile karşılanabilmektedir. Hesap paylaşımları ile İslamiyet’i 
kötü, bağnaz bir din ve Müslümanları yalancı, yobaz ve sapkın bir şekilde tasvir et-
meye çalışmakta ve bu yönde söylemler geliştirmektedir. Bu bağlamda, “Karikateist” 
hesabında paylaşılan post/içeriklerde İslam ve Müslümanlara ilişkin nasıl bir yaklaşım 
izlendiği, paylaşımlara ne tür anlamlar yüklendiği, göstergebilimsel çözümleme yönte-
minden faydalanılarak incelenmiştir.

6. Bulgular

“Karikateist” Instagram hesabı 6 Kasım 2015 yılında yayım hayatına başlamıştır. 
Yaklaşık olarak 150 binin üzerinde takipçisi bulunmaktadır. Şimdiye kadar 1500 üze-
rinde içerik/post paylaşımında bulunmuştur. Hesap 2018 yılında 2 kere isim değişikli-
ğine gitmiştir. “karik_ateist”, “karikateist_official” isimlerini kullanmıştır. Hesap belirli 
dönemlerde paylaşım yapmayı durdursa da genel anlamda aktif bir şekilde paylaşım-
larını sürdürmektedir.  Hesabın Instagram haricinde Twitter ve Facebook platform-
larında da hesapları bulunmaktadır. 1 Eylül 2020 ile 30 Ekim 2020 tarihleri arasında 
paylaşılan post/içerikler incelendiğinde, paylaşılan 120 içerikten 28’inde İslamofobik 
içerikler olduğu tespit edilmiştir. Bu paylaşımlardan ana kütleyi yansıtan 5 içerik gös-
tergebilimsel tekniklerden yararlanılarak çözümlenmiştir.
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05 Eylül 2020 Tarihli Paylaşım

İnanç/Müslümanlık/Hoca kavramları tecavüz-seks olayları ile birlikte kullanıl-
maktadır.

Gösteren: Mavi başörtülü bir bayan, İslami giyim tarzına sahip, uzun sakalı ve ba-
şında takkesi bulunan bir erkek.

Gösterilen: Sırtüstü yatırılmış bir bayan ile alt tarafı çıplak olan bir erkek yakın 
temas içerisinde görülmektedir. 

Yorum: Görsel ile birlikte paylaşılan metinde pek çok inanışta insanların içine şey-
tan, cin, kötü ruh gibi şeylerin girdiğinin iddia edildiği ve bu durumlarda İslamiyet ha-
riç tüm inançlarda kutsal su, tütsü, haç gibi şeylerle bunlar çıkarılırken, Müslümanlıkta 
sökerek çıkartıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca bu tip uygulamalarda erkekler üzerinde 
pek uygulanmadığı da belirtilmiştir. Göstergeler incelendiğinde, şehvet düşkünü, cin-
ci/büyücü/hoca kavramları ile geleneksel dindarlık algısı eleştirilmek istenmektedir. 
Cin çıkarma seansı altında hocanın tacizde bulunduğu ve kadınlara sapkınca davra-
nışlarla yaklaştığı burada gösterilmektedir. Cinci/hoca kavramları burada taciz/sex ile 
ilişkilendirilerek alaya alınmaktadır. Uygunsuz görüntüler taşıyan ve kavramsal ilişki-
lendirmeleriyle bu paylaşım İslamofobik öğeler içermektedir. 
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23 Eylül 2020 Tarihli Paylaşım

İslami giyim-görünümlü kadın gerici ve şiddet yanlısı olarak konumlandırılmış.

Gösteren: Başörtülü ve gözlüklü bir bayan, ev ortamı.

Gösterilen: Almanya’da yaşayan orta yaşlara sahip başörtülü bir bayan

Yorum: Paylaşım, “Almanya’da darp izleri görülen çocukları devlet korumasına 
alınan kadın: Çocuklarımın Hristiyan yapılmasından korkuyorum” ifadesi ile birlikte 
verilmiştir. Fotoğrafta başı örtülü, orta yaşlarda olduğu anlaşılan gözlüklü bir kadın 
fotoğrafı yer almaktadır. Paylaşımın altında yayımcı tarafından verilen mesajda ise 
“Ablacım dön gel memleketine işte, ne güzel burada rahat döversin! Biride almaz elin-
den Müslüman Müslüman yaşar gider çocuklar. Hem ne işin var Hristiyan maaşıyla 
oralarda…” yazmaktadır. Paylaşımda İslam ve Müslümanların şiddetle iç içe oldukları 
anlatımı kurgulanmıştır. Türkiye’de çocuk dövmenin serbest olduğu algısı yaratılma-
ya çalışılırken İslamiyet’te çocuğa şiddet meşruymuş gibi bir söylem oluşturulmak 
istenmektedir. İslami giyim-görünümlü kişileri de gerici olarak konumlandırılmaya 
çalışıldığı görülmektedir. Böylece İslam dinine karşı bir antipati uyandırılmak isten-
miştir. 
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25 Eylül 2020 Tarihli Paylaşım

Din görevlilerinin diğer meslek gruplarına göre ayrıcalıklı olduğu anlatılmak isteni-
yor…

Gösteren: Beyaz önlüklü, eli eldivenli bir sağlık çalışanı, cübbe ve sarıklı bir imam 
görseli

Gösterilen: İki farklı meslek grubuna ait fotoğraf tek bir fotoğrafta birleştirilerek 
verilmiştir. Burada beyaz önlük ile temsil edilen sağlık çalışanı ön cepheden çekilmiş 
bir görüntü verirken imam fotoğrafı arkadan ve baş kısma yakın bir görüntü olarak 
verilmiştir. 

Yorum: Paylaşılan fotoğrafın üzerinde “Covid-19 ek ödeme katsayıları belli oldu: 
Profesör yüzde 16, imam yüzde 100” ifadesi kullanılmıştır. Burada imamın arkadan çe-
kilmiş ve ensesi yakın bir şekilde kadrajlanarak verilmiştir. Bu bağlamda ‘ensesi kalın’ 
deyimini çağrıştırılmak istenmiştir. Türk toplumunda varlıklı, zengin, sözü geçen an-
lamına gelen ensesi kalın ifadesi burada din görevlisi olan imamlar için kullanılmıştır. 
Burada farklı iki meslek grubu üzerinden kutuplaşma ve çatışma yaratılmak istenmek-
tedir.  
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03 Eylül 2020 Tarihli Paylaşım

Dini sorular alaya alınıyor. 

Gösteren: Emekli bir din adamı, bayan bir televizyon sunucusu

Gösterilen: Bir televizyon programında ekrana yansıtılan dini içerikli sorulara ce-
vap verilmesi 

Yorum: Paylaşımda bir televizyon programında izleyiciler tarafından sorulan so-
rulardan biri ekrana yansıtılmaktadır. Soruda, “Kocamın sağında mı yoksa solunda mı 
uyumam gerekiyor?” şeklinde soru yansıtılmıştır. Paylaşımın üst kısmına içeriği payla-
şan tarafından “yazı tura at” şeklinde alaycı bir üsluba yer verilmiştir. İnsanların inanç 
hassasiyetleri ile dalga geçen bu tip paylaşımlar, İslamiyet dinini küçük düşürmek, ay-
rımcılık yaratmak ve Müslümanları cahil, basit düşünen insanlar olarak tasvir etmeye 
çalışmaktadır.
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11 Ekim 2020 Tarihli Paylaşım

Din görevlileri sahtekâr olarak gösteriliyor.

Gösteren: Diyanet İşleri Başkanı, çeşitli din görevlileri, cemaat. 

Gösterilen: Bir toplantı ya da dini bir merasim sırasında dinleyici konumunda 
olan din görevlileri ve cemaat

Yorum: Paylaşılan görselin üzerinde “Bazı din görevlileri, 3 bin dolara ‘Peygam-
ber soyundandır’ belgesi düzenliyor.” İfadesine yer verilmiştir. Paylaşımda yayımcı 
“İyi ya ucuzmuş CV’ye ekleyelim her türlü parasını katlarız…” şeklinde bir ifadeye de 
yer vermiştir. Diyanet İşleri Başkanı ve önemli din görevlilerinin yer aldığı fotoğraf 
karesi ile paylaşılan bu görselde, bu tip belgelerin parasını veren herkes tarafından 
kolayca alınabileceği düşüncesi oluşturulmak istenmiştir. Müslüman din görevlile-
rinin sahtekâr, düzenbaz olduğu yönünde bir söylem üretilmeye çalışılmıştır.
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7. Sonuç/Tartışma

İslam karşıtlığı, geleneksel medya araçlarının yanı sıra yeni medya araçlarının 
ortaya çıkması ile farklı bir kulvara taşınmıştır. Günümüz modern toplumlarında son 
yıllarda internet ağlarının yayınlaşmasının etkisiyle insanları örümcek ağı gibi saran 
sosyal medya uygulamaları, bilgi ve haber için önemli bir kaynak durumuna gelmiştir. 
Türkiye’de son yıllarda sosyal medya araçlarının kullanımının artmasıyla beraber yerli 
İslamofobi olarak söz edilebilecek paylaşımlarda da ciddi bir artış olduğu gözlemlen-
miştir. Batı medyasında İslam, problemli bir temsile ve İslamofobik eylemlere teşvik 
edici bir niteliğe sahipken, nüfusunun büyük bir kısmını Müslümanların oluşturduğu 
Türkiye’de de İslam’ın ötekileştirilen bir söylem ile yeni medyada temsil edildiğini ya-
pılan akademik çalışma sonuçlarına bakarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu çalışmanın 
sonucunda bir sosyal medya platformu olan İnstagramda paylaşılan içeriklerin İsla-
mofobiyi yaymada etkili bir araç olarak kullanıldığı görülmüştür. Çalışmanın bulguları, 
İslamofobik unsurların Instagram hesaplarında sıklıkla üretilerek dolaşıma sokuldu-
ğunu göstermektedir. 

Kuşkusuz medya çıktılarını doğru bir şekilde anlamlandırmak için semantik bir 
okuma yapmak önemlidir. Böylece göstergelerin altında yatan gizli anlamları ortaya 
çıkarabilir, verilmek istenen  asıl mesajları, doğru bir şekilde anlarız. Bu doğrultuda 
araştırmaya konu olan Instagram hesabı “Karikateist” de 01 Eylül 2020 ile 31 Ekim 
2020 tarihleri arasında paylaşılmış olan 120 içerik incelenmiştir. Paylaşımlara yapılan 
takipçi yorumlarının ayrı tutulduğu değerlendirmede 28 içerikte İslamofobik unsurlar 
olduğu görülmüştür. 

Elde edilen sonuçlara göre, paylaşımlarda yer alan genel “gösterenler“ İslami gi-
yim tarzı, takke, başörtüsü, din görevlisi, hoca, imam gibi görsel öğelerdir. Bu bağlamda 
“gösterilenler“i incelediğimizde dini bir merasim, cinsel bir yaklaşım, mesleki karşılaş-
tırma, televizyon programı, Müslüman insanlar, anlatılmıştır. 

Diğer bir deyişle; uygunsuz bir şekilde gösterilen sakallı, takkeli, entarili, başörtü-
lü, insanlar Müslümanlığı, bu insanların temsil ettiği din ise İslamiyet olarak sunulmuş-
tur. “Karikatesit“ hesabı dolaşıma soktuğu paylaşımlar ile İslamiyet ve Müslümanlık 
algısını kurgulamış olduğu çerçeve içinde sunmuştur. “Karikateist“ hesabının oluştur-
muş olduğu ayrıştırıcı dil ve İslamofobik söylemler, İslam ve Müslümanlara bakış açı-
larının nasıl olduğunu ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir. Yüzyıllar bo-
yunca zaten var olan biz ve öteki kavramları, nefret yaklaşımı, sosyal medya hesapları 
üzerinden yapılan İslamofobik paylaşımlarla İslamofobiyi yeniden üreterek zihinlerde 
sürekli canlı tutmaktadır. Bu durum her geçen gün daha da yıkıcı ve toplumu yıpratıcı 
boyutlara ulaşmaktadır.



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

1059

Araştırmanın sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır;

• İslam ve Müslümanlar ile ilgili sosyal medyada korku içerikli/tehdit edici bir 
dilin kullanıldığı, paylaşılan yazılı ve görsel içeriklerle İslam ve Müslüman kar-
şıtlığının yaygınlaştırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.  

• Şehvet düşkünü, cinci, büyücü, hoca gibi kavramlar ile geleneksel dindarlık al-
gısı eleştirilmiştir.

• Müslümanların şiddet taraftarı olduğu algısı oluşturulmuştur.

• İslam dini kutuplaşma ve çatışma aracı olarak kullanılmıştır.

• Dini sorular üzerinden İslam’ı alaya alma, çarpıtma, Müslümanları sahtekâr, 
düzenbaz olarak gösterilmiştir.

• Müslümanlar, çağdışı kalmış, cahil, ilkel toplumlar olarak sunulmuştur.

Sonuç olarak sosyal medyanın İslamofobi’nin gücünü artırmada geleneksel med-
yadan daha etkin olduğu görülmektedir. İnternetin gelişimi ile ortaya çıkan sosyal 
medya araçlarında İslam’a karşı ön yargılı olan kişilerin/kurumların bilinçli bir şekilde 
içerik üretmesi de İslam karşıtı söylemlerin artmasına sebep olmuştur. 

Türkiye gibi nüfusunun büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu bir ülkede bu tür 
sosyal medya paylaşımları neden ve nasıl üretilmektedir? Sorularının cevap bulma-
sı ayrı bir gereklilik olarak karşımızda durmaktadır. Kuşkusuz bu gereklilik var olan 
problemlere çözüm bulunması noktasında önemli katkı sağlayacaktır. 
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Islamophobia in Netflix Series: Elite Example
Faruk SADIÇ1

1. Introduction 

The concept of Islamophobia expresses the fear based on prejudice and discrimi-
nation against the religion of Islam and Muslims. The concept of Islamophobia, which 
is used to describe acts of discrimination, exclusion and violence against Muslims, has 
become more visible in the literature, especially with the events of September 11, 2001.

In the historical background of the concept of Islamophobia, there are traces of the 
anti-Islamism deliberately constructed by the West. This opposition was strengthened 
by the East-West distinction and increased with the definition of Islam as the religion 
of the East. Mass media has played an active role in the formation of anti-Islamism 
since the 20th and 21st centuries.

It was presented in television, newspapers and magazines in a framework that 
aims to associate violence and terrorism with Islam; some faith-based social practices 
were examined through negative examples, and these efforts were made more func-
tional for large masses through cartoons; along with cinema productions, barbarian, 
lascivious, reactionary, violent Muslim typologies have been produced. New communi-
cation technologies have transformed these expressions into forms that can appeal to 
everyone with the new possibilities they offer. Thus, the mass media gained a function 
that generalizes and perpetuates the West’s negative point of view towards Islam with 
its unique forms.

The collapse of the bipolar world order, which was shaped on the basis of the West-
East divide, in other words, the environment created by the collapse of the Soviet Union 
and the collapse of the “Eastern Block” has an important place in the increasing ground-
ing of Islamophobia in the Western world. This situation caused a serious break in the 
process of the West’s legitimation of its own identity on the basis of opposition to the 

1 Öğr. Gör., Erciyes Üniversitesi, faruksadic@erciyes.edu.tr,



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

1063

“other”. In addition, the perception of danger and threat to its own cultural identity and 
civilization in the Western world, which is facing an increasing influx of international 
immigrants, refugees and asylum seekers, has been especially effective in its attitudes, 
behaviors and policies towards the Islamic and Arab world. In this respect, Islam is not 
only a religion; it has also been conceptualized as an antithesis to the ‘universal identity’ 
attributed to itself by the West as a culture and civilization (Yüksel, 2012, pp. 221-222).

The image of Islam has indeed reached alarming proportions in the United States 
and Europe. In these developments, events such as the terrorist events of September 
11 and the murder of Dutch producer Theo van Gogh acted as triggers. But basing and 
explaining the increasing Islamophobia only on these events is the result of a narrow 
perspective. Because Islamophobia has historical and cultural dimensions as well as 
current dimensions. Western hostility towards Islam/Muslims is not only an event that 
occurred after 9/11 (2001). There are plenty of examples in history before this hos-
tility. Islam/Muslims becoming a new religious-political enemy for Christians; Much 
of the Middle East and North Africa, which was controlled by Byzantines, came under 
Islamic rule in the 7th and 8th centuries. The Battle of Poitiers, which took place in 
732 and in which the Christians defeated the ‘invading’ Muslims, is still considered the 
most vital battle in European history today. It was after this war that, as an 8th century 
priest, Isadore Pacensis coined the term Europenses (Europeans) to describe the new 
identity of the Christians who had defeated the Muslim armies in this war.

In the twentieth century, the borders of individual nations were formally revealed, 
and in time the quality of political sovereignty recourse to each Islamic nation-state. 
Until this time, there was an almost 1400-year history of “mutual hostility” between 
the Christian world and the Islamic world in terms of the Middle East region. II. After 
World War II, the mass media’s fervent interest and admiration for Israel as a newly 
formed nation-state contributed to the resurgence of relatively inactive hostility to-
wards Islam/Muslims. On the other hand, another contributing factor to the process 
was the dissolution of the Soviet empire in 1991; after that, the West tended to replace 
the Soviet Union with another enemy (Buehler, 2014, pp. 124-129). An enemy that 
should be ideologically replaced by communism was needed against the unipolar he-
gemonic system that replaced the bipolar system that was destroyed by the end of the 
Cold War. Prejudice against Islam and Muslims in Europe, especially after the Septem-
ber 11, 2001 terrorist incidents, culminated in the 2003 Istanbul, 2004 Madrid, 2005 
London and finally the global terrorist acts in Paris in 2015; With the economic crisis  
that shook Europe linked to the escalating migrant crisis, a new enemy was created by 
radicalizing it (Kedikli and Akça, 2017: 59).
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The active role of the media in the prevalence of Islamophobia has led academic 
studies to focus on this relationality. In this context, many studies have been carried 
out in different departments on Islamophobia and media, especially in Western coun-
tries, and these have partially affected academic studies in Turkey. Therefore, within 
the scope of this study, studies dealing with the relationship between Islamophobia 
and media were evaluated in order to show the orientation of the literature and the 
pros and cons in the literature. In this context, first of all, Islamophobia-media relation-
ality as a field of study was discussed; then, a general framework of media-Islamopho-
bia studies in international and national literature was drawn.

The media is the most important perpetrator after politicians in terms of reveal-
ing the ways in which Islamophobia is exhibited in the historical process. In addition 
unfortunately, the media has had the biggest share in the spread of Islamophobia and 
the deepening of its content. It can be said that the current intolerance, exclusion and 
humiliation against others, including Islamophobia, have become visible and known 
especially thanks to the media, and at the same time it has become widespread and 
intensified because of the media. In other words, the feeling of fear, suspicion, anxi-
ety and discomfort after the September 11 attack caused the already existing intol-
erance, discrimination and racist tendencies to be reflected and spread through the 
media. Thus, the negative imagination and mentality that the West has created and 
built for centuries about Islam and Arabs has become reproduced and transmitted by 
the media in the post-September 11 conditions (Yüksel, 2012, p. 221). Numerous stud-
ies conducted in the Western world, especially in the United States, reveal that there 
is a tremendous anti-Islam/Islamophobia in the West and that the Western media has 
contributed significantly to this process (Göksu and Saygılı, 2012, p. 267). Therefore, 
it is also important to reveal what kind of rhetoric the most followed outputs of media 
outlets are in. In this process, being part of the studies to understand how such forms 
of domination work constitutes the purpose of the study.

The European media frequently uses such a strategy when it comes to the subject 
of Islam. In this context, Islam comes to the fore in European media, primarily by being 
associated with issues such as terrorism, international conflict, fundamentalism, op-
pression and violence against women, intolerance towards non-Muslims, lack of edu-
cation, violation of human rights and integration problems (as cited in Gökçe, 2012, pp. 
97-98). One of the media types in which these structures are most commonly seen and 
followed the most is news and the other is television series. Especially in serials, it is 
inevitable to include exaggerated characters for ratings, to engage in extreme behavior 
and to manipulate subjects. On the other hand, in the European media today, there is 
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almost no news program that does not include any subject related to Islam. The fact 
that the European media presents a rather negative picture of Islam has been demon-
strated by many studies related field. Research indicates that the European media 
presents both what is happening in the Middle East and all kinds of events involving 
Muslim Turks and other immigrants living in Europe by associating them with Islam or 
more openly with terrorism. The picture of Islam presented to the perception here is 
in the form of a religious ideology that is authoritarian, militant, reactionary, barbaric, 
producing and supporting violence, challenging and threatening the West (as cited in 
Gökçe, 2012, p. 97).

News and TV series play a leading role in creating such an environment. These are 
the most watched genres all over the world. Therefore, it has been highly probable that 
Islamophobia will come to life and survive in the most strategic forms of expression in 
the media (Temel, pp. 94). Perhaps one of the most influential of the architects of this 
medium is the serials as fictional narratives in the nature of a dramatic program. In ad-
dition to the news that keeps Islamophobia on the agenda and feeds it all the time, TV 
series are in the position of a strategic agency with a deeper and more indirect expres-
sion. For this reason, Elite, which is a popular TV series in Europe, America and Turkey, 
has been discussed. Bringing the concepts of the Middle East, Islam and terrorism side 
by side, the series is striking with its narrative structure and is in a strategic position 
for the audience to create their semantic maps.

2. Review of Elite (2018) in the Context of Islamophobia

2.1. Design of research

It is known that Hollywood cinema, where West is identified with ‘good’, is quite 
adept at manipulating the masses and determining cultural life. With such productions, 
whoever stands against the “good” and struggles with it is bad. Especially in US-made 
political-thriller TV series, widespread negative representations of Muslims, who are 
positioned against the ‘good’ (!), are given a significant place. The main purpose of the 
study is to examine Elite, one of the popular foreign TV series that produces negative 
representations of Islam and Muslims, examples of which are found in Hollywood Cin-
ema and Western media. In order to examine the content systematically, a number of 
research questions were created;

– How is the motif of Islam represented in the example of Elite series? 

– What is the attitude and representation of the content towards Islam and Muslims? 

– What are the Islam related biases given through characters? 
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– Are there any clear Islamophobic references or expressions? 

– How are the Muslim characterization related to Spanish Culture?

In this study, the case study approach, also known as case study, from qualita-
tive research designs, was used. Case studies are explained as a method in which in-
depth analysis of one or more events, environments or interrelated systems is made 
(Büyüköztürk et al., 2014, p. 21). In this context, 8 episodes of the series broadcast on 
Netflix, out of a total of 32 episodes of 4 seasons that are currently accessible, were 
analyzed by content analysis method. This method has a history of over 50 years in 
communication, journalism, sociology, psychology and business. The scope of applica-
tion of this method, which originated primarily from studies in the field of social and 
behavioral sciences, has also reached more distant disciplines such as law and health 
(Balcı & Bekiroğlu, 2012, p. 270). The main purpose of content analysis is to analyze 
the texts produced and fictionalized for the public sphere. The researcher tries to ob-
tain results for the factors that cannot be observed directly from the results observed 
in the contents of the communication. In summary, content analysis selects, classifies, 
encodes and interprets the important information from the contents of the texts in line 
with the purpose of the study and research questions (Gökçe, 2006, pp. 20-23).

Giving preliminary information about the series without going through the find-
ings of the content analysis for Elite, a popular Netflix television series, will help the 
analysis to be holistic. Elite (Spanish: Élite; formatted as E L I T Ǝ) is a Spanish thriller 
teen drama series created for Netflix by Carlos Montero and Darío Madrona. The se-
ries is set in Las Encinas, a fictional elite high school, and centers around the relation-
ships between three young working-class students enrolled on scholarships and their 
wealthy classmates. After their school collapses, three working-class friends Samuel, 
Nadia and Christian are given a scholarship by Las Encinas; Spain’s most exclusive 
private school. Scholarships are sponsored by the construction company that was at 
fault for the school’s downfall. The three friends were initially ostracized by wealthy 
students. As the school year progressed, their lives were spent in conflict with their 
lifestyles, anger and jealousy. Through a series of prescient scenes of police interroga-
tions, viewers are shown the stories of the characters’ relationships that led to Mari-
na’s murder. The series won the “Outstanding Scripted Television Series (Spanish-Lan-
guage)” award by the GLAAD Media Awards in 2019. 

2.2. Representations on the Basis of Islamophobia

Elite represents a middle-class Muslim family in Spain running a grocery shop. The 
family consists of Yusef; father, mom, Nadia and Omar. 
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Initially, the characterization in the serial begins with Omar who is depicted as a 
drug dealer, however Nadia is an intelligent high school student at a famous private in-
stitution on scholarship. In the flow of the topic covered, Omar is given as a drug dealer 
with the textual background where he meets Ander, a Spanish high class student, who 
later becomes his boyfriend. In addition, Omar’s physical appearance and his actions/
profession are all good examples for stereotype of Muslim character with unshaved 
face and body hair referring to the notion “Muslims must have beards”. Furthermore, 
Omar is represented as typical stereotype who fears his father and his aggression while 
having a rather problematic secret which may lead to devastating results in a typical 
Muslim society and Islamic understand: he is gay. This contextual setting about Omar, 
his being gay and drug dealer, can be read as a fruitful background where the aggres-
sion towards him is inevitable by his father as a result his devotedness to Islamic belief. 

On the other hand, Nadia is represented as an intelligent and hardworking student 
wearing a headscarf as in Muslim woman stereotype. Her physical appearance is quite 
opposite to the other female characters who wear the latest fashion clothes and make 
up. She is quite a character because she is not like the other female characters by all 
means: suppressed by her family, disadvantaged for her economic condition, lagging 
behind the beauty race storming the other female characters. 

Photo 1. Nadia among the Three Transfer Students
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What is more, Nadia is also after a prestigious scholar which will be granted to the 
highest scoring student at the end of year. Her endeavor for academic success makes 
her different from the other two Spanish transfer students in positioning her charac-
terization as bright and promising. Nadia’s progress in academic studies are represent-
ed to be exacerbated by her father Yusef with his strict Islamic views on education and 
school by referring to his ideas as the school is the place where all sins are seen and 
dating males is seen as normal. In addition, Yusef accuses his daughter of lying, com-
mitting crimes opposing Islamic rules. He wants his daughter to finish her academic 
progress in order to marry a well-educated Muslim man.

Photo 2. Nadia, Omar and Yusef, the Muslim Father

Photo 3. Nadia’s Positioning in the Family
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Ander’s mother, who works as the principal for the high school, accuses Yusef by 
saying “Parents like you” which can be seen as the legit hint of Western supremacy 
over Muslims. The point to ponder is that Western entertainment is using Muslims as 
a fancy contrast against their culture. Muslims are constantly being framed according 
to their religion in Elite. 

Ander-Spanish is gay and that is a social reform due to which his mother has no 
issue. However, Omar-Muslim is gay and as that’s a taboo in Islam, Omar cannot be gay 
at any cost. Here, Omar is being framed according to his religion unlike Ander, who is 
being analyzed according to his sexual urges, and ultimately his human instincts. An-
der’s mother says it clear and loud: “So many guys out there and you fall for a dealer. A 
dealer who is Muslim and gay.”

These words are being associated with Muslims: dealer and LGBT. Omar who is 
disadvantaged in Spanish society due to his religious beliefs is also looked down upon 
for he is in love with the same gender. The humiliation he suffers is doubled as can be 
seen in the lines by Andre’s mother. A Spanish boy may be in love with his same gender 
however a Muslim cannot be.

Photo 4. Nadia without a Headscarf
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While playing this “uneven religion game”, they failed justify the fact that Omar 
never got a respectable job despite his struggle just because he is Muslim. When he 
went to a restaurant to apply as a waiter, he was told that they cannot give a job to a 
Muslim. There must have been a justification for that. While all the characters were 
struggling, going through rebellion and evil phases, they grew morally and developed 
into a better person eventually, but the only people that weren’t prospering morally 
were apparently “The Muslim Family.”

Yusef is not happy with Nadia’s rebellious attitude and her fling with the heart-
throb Guzman and thus forbids Nadia for further studies. On the request of Guzman, 
the principal calls Yusef and asks him to let Nadia continue her studies. Yusef told her 
that Nadia is getting rebellious, to which the principal defends her by saying that all 
children get rebellious at this age. He gets this idea that the principal and the studies 
are impregnating rebellion in his daughter, and thus he breaks into the class like an 
animal dragging Nadia out of it. The principal shouts these words from behind:

“Don’t grab her like that! I feel sorry for her and your son. To be a woman or a ho-
mosexual in your family must be hell! Poor Omar!”

Yusef was constantly being framed as a humiliating person just because of his reli-
gious beliefs. He was portrayed as a man who would go to extremes for the imposition 
of the religion over his children, ultimately portraying Muslims as the extremists and 
conservatives. 

He dragged Nadia out of the class just because he thought that Nadia was forget-
ting her religious teachings. While nobody ever highlighted the fact that Yusef already 
lost a daughter due to her rebellious and outgoing attitude which made him scared of 
losing Nadia, too. It is inevitable to consider that Yusef’s problem with Nadia’s educa-
tion had more to do with psychology than with religion.

Polo, the best friend of Guzman, assaulted a pregnant girl ultimately killing her. 
However, that was declared a mistake; an incident by his girlfriend, Carla. Christian, 
another classmate of Nadia constantly called her a terrorist and humiliated her in front 
of the whole school by saying words like “Please don’t explode” and “where have you 
vaulted the bomb” which appeared to be justifiable. On the other hand, Yusef grabbing 
his own daughter out of the class is instantly labelled ‘humiliating’ as Nadia said:

“Dad dragged me out of the class in front of everyone. It’s so humiliating!”
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Photo 5. Islamophobic Prejudice towards Nadia by Spanish Classmates

Photo 6. Islamophobic Humiliation towards Nadia

Guzman’s girlfriend plotted a scheme against Nadia by sending Guzman after her. 
She asked Guzman to seduce Nadia and make a tape so that she might make a deal with 
Nadia; to score lesser marks than her or else she will leak the tape to tarnish her image. 

Muslim women here are being framed again. It is a common stereotype that Mus-
lim women are not allowed to mingle with males and thus they fall prey to seduction 
more conveniently than Western women as they are stronger and used to males. To 
seduce and getting seduced is a human instinct, and making Muslims unfamiliar with 
it eliminates us from the category of humans.
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Guzman, however, fell for Nadia and broke up with his girlfriend, but after all the 
problems that Yusef caused, this fling was terminated. Guzman meets Nadia’s father 
on the graduation day and pleads with him to let Nadia study further at the school. 
He makes a vow with Yusef that he will never talk to Nadia again and will stay away 
from her not because he got tired of her but because he knew that they had no future 
together.

“You know as well as I do that we have no future together.”

Now, we can clearly see the stereotype that Guzman is referring to; that Muslims 
don’t marry people out of their religion. First of all, if they were going to terminate 
Guzman and Nadia’s fling with this lamest excuse ever, why did they start it in the first 
place? Nadia is a female, an adult who could have changed her religion for Guzman. So 
how can he be so sure that they had no future together? This sentence again refers to 
the ideology that Muslims are conservative, non-accepting and radical.

3. Conclusion

While bringing numerous facilities and opportunities, the technological transfor-
mation in communication significantly affected the dynamics in the society and the 
cultural transformation (Sadıç, 2020, p. 251). These changes in the society and related 
areas are generally triggered with the mass media outputs that has been molded with 
the strong feelings in order them to be more influential. Along with other feelings and 
senses, fear may be seen as one of the frequently used framework of the new media. 
Perhaps one of the most influential architects of the environment of prejudice and fear 
is the drama series. TV series that keep Islamophobia on the agenda and feed it at all 
times are in the position of a strategic agency of the media and politics with a deep and 
indirect expression (İlhan & Bağcı, 2018, p. 186).

In the Western media, individuals and states in Islamic geography are brought to 
the agenda by associating them with fundamental problems such as terrorism, inter-
national conflict and human rights violations. The media types in which this structure 
is most commonly seen are; news, movies and television series. Especially in serials, it 
is inevitable to include exaggerated characters, excessive behavior and manipulation of 
subjects for ratings. The serials, which are quite adept at influencing the audience and 
creating their meaning maps, bear the deep traces of an orientalist and Islamophobic 
approach. In Elite series, in which the West is identified with ‘good’, in addition to psy-
chological violence, elements of violence such as hatred, threat, fear and revenge are 
included in the context of the perception of Islam associated with terrorism. Bringing 
the concepts of the Middle East, Islam and terrorism side by side, the series draws at-
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tention with its narrative structure. As such, the Elite series significantly contributes to 
the widespread negative representations of Muslims, who are positioned against the 
‘good’ (!) in Spanish-made political-thriller TV series.

As can be seen from the details analyzed, Elite is a clear example for Islamopho-
bia and its reflections in Spain where approximately 1 million Muslim population live.  
Plots covered, themes touched upon and the characterization employed are all me-
ticulously selected ingredients of typical current bias tried to be created. Watched by 
millions, Elite, stands as a remarkable example of Islamophobia to be discovered.
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Yunus ERGEN1

1. Giriş

İslam dinine karşı nefret ve korkunun tezahürü olarak tanımlanan, Müslümanları 
ötekileştiren ve günümüzde bir “endüstri” (Lean, 2017; Gölcü & Aydın Varol, 2018) 
haline gelen İslamofobi, dünyanın -gerek Müslüman gerekse Müslüman olmayan- he-
men her bölgesinde gözlemlenebilen bir olgu yahut “problem” olarak varlığını sürdür-
mektedir. İslamofobinin oluşumuna ve süreklilik kazanmasına etki eden en önemli 
unsurların başında ise medyanın geldiği söylenebilir. Nitekim 11 Eylül 2001 saldırı-
ları sonucunda İslamofobinin gözle görünür oranda artmasına neden olan en önemli 
gelişmelere, medyada İslam’a ve Müslümanlara yönelik olumsuz içeriklere yoğun bir 
biçimde yer verilmesinin etkisi olduğu açıktır. Özellikle Hristiyan Batı dünyasının kü-
resel medya kuruluşlarının içeriklerinde İslamofobik temalara sıklıkla rastlanılması 
bu durumun somut bir göstergesi olarak değerlendirilebilir (Gölcü & Çuhadar, 2017). 
Avrupa’da başta Fransa, Danimarka, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra ABD 
ve Kanada gibi Kuzey Amerika ülkelerinin medya kuruluşları da ürettikleri içeriklerde 
İslamofobik temalara hemen her fırsatta başvurarak, İslam’a ve Müslümanlara yönelik 
korkunun ve nefretin tırmanmasına önayak olmaktadırlar (Aydın Varol, 2019). Böyle-
likle İslam dini ve bu dine inanan Müslümanlar ötekileştirilmektedirler. Bu ötekileştir-
me, İslamofobiyi bir “korku” durumu olmaktan çıkarak bir “nefret” durumuna dönüş-
türmekte ve gündelik yaşam içerisinde İslam’a ve Müslümanlara yönelik İslamofobik 
davranışların artmasına ve hatta şiddet olaylarının yaşanmasına sebep olmaktadır. 

Medyanın, İslamofobinin gelişimine yönelik gözle görülür etkisi zamanla akade-
mik çalışmaların da konusu olmaya başlamıştır. Öyle ki İslamofobinin, haberden sine-
maya, reklamdan dijital oyunlara kadar hemen her türlü medya içeriğinde görülmeye 
başlamasıyla birlikte “medya” ve “İslamofobi” ilişkisi akademik bir araştırma sahası 

1 Arş. Gör. Dr., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, yeergen@gmail.com
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olarak günden güne gelişim kaydetmiştir. Söz konusu araştırma sahasında yer alan 
yayınlarınsa özellikle son beş yılda ciddi bir artış yaşadığı ifade edilebilir. Medya ve 
İslamofobi ilişkisini inceleyen yayınların artmaya başlamasıyla bu yayınların niceliksel 
açıdan nasıl bir değere sahip olduğu sorusu da gündeme gelmiştir. Ulusal alanyazında 
bu soruya yanıt vermek amacıyla kaleme alınan çalışmalara rastlamak mümkünken 
(Temel, 2019) uluslararası alanyazında medya ve İslamofobi ilişkisini inceleyen aka-
demik çalışmaların niceliksel durumunu ortaya koyan bir çalışma henüz gerçekleşti-
rilmemiştir. Buradan hareketle bu çalışmada, Scopus veri tabanında yer alan “medya” 
ve “İslamofobi” konulu araştırmaların gelişimi bibliyometrik analiz tekniğiyle ortaya 
çıkarılarak, uluslararası alanyazındaki yayınların betimsel bir analizinin yapılması ve 
bu sayede alanda yapılacak sonraki çalışmalara bir çerçeve oluşturulması amaçlanmış-
tır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada şu soruların yanıtı aranmıştır:

– Yayınların yıllara göre dağılımı ve yoğunluğu nasıldır?

– Yayınların türleri nelerdir?

– Yayınların alanlara göre dağılımı nasıldır?

– Yayınların ülkelere göre dağılımı nasıldır?

– Araştırma ağları ve kurumsal bağlantıların görünümü nasıldır?

– Alanda etkili yazarlar, yazılar ve dergiler hangileridir?

– Referans, dergi ve yazar ortak atıf ağında öne çıkan öğeler nelerdir?

– Anahtar kelime ağında yaygın kullanım alanı bulan kelimeler hangileridir?

2. Yöntem

İlk olarak Alan Pritchard (1969) tarafından matematiksel ve istatiksel tekniklerin, 
kitaplara ve diğer yayın türlerine uygulanması şeklinde kullanılan bibliyometri kav-
ramı, en genel anlamıyla bilimsel yayınlardan elde edilen nicel bibliyografik verilerin 
toplanması, işlenmesi ve analizi gibi süreçlere tekabül etmektedir (Verbeek vd., 2002, 
s. 181). Buradan hareketle bibliyometrik analizi, belirli bir araştırma alanındaki mev-
cut literatürün durumunu, istatistiksel tekniklerle nicel olarak değerlendirme girişimi 
şeklinde tanımlamak mümkündür. Bibliyometrik analiz ile araştırma yapılan alanın, 
özellikle yayınlar ve bu yayınlara ilişkin atıflar çerçevesinde niceliksel değerini ortaya 
çıkarmak, alandaki yazarların etkinliğini tespit etmek ve anahtar kelimeler etrafında 
konunun hangi bağlamlarda ele alındığını belirlemek amaçlanmaktadır (Ardito vd., 
2019, s. 1995). Bilimsel gelişmeleri izlemek ve bilimsel bilgiyi kavramsal, entelektüel 
ve sosyal açılardan görselleştirmek, bibliyometrik analizlerin bir diğer özelliğidir (Kaf-
fash vd., 2021, s. 2; Chaudhari & Pawar, 2021, s. 59).
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Bibliyometrik analizleri yapabilmek için atılması gereken ilk adım, çalışmanın 
amacına uygun olan en iyi veri kaynağını seçmektir. Bu noktada bibliyografik veri ta-
banlarının sayısının oldukça fazla olduğunu vurgulamak gerekir (örneğin, PubMed, 
EMbase, SpringerLink vb.). Ancak bu veri tabanlarının her birinin bibliyometrik ana-
lizlerin kolayca gerçekleştirilmesine olanak sağladığı söylenemez. Bu nedenle, geniş 
ölçekli analiz yapmaya imkân tanıyan veri tabanları daha sık tercih edilmektedir. Araş-
tırmacılara bu imkânı tanıyan veri tabanları arasında en çok kullanılanların ise Web of 
Science (WoS), Scopus, Google Scholar (GS), Microsoft Academic (MA) ve Dimensions 
veri tabanlarıdır (Murgado-Armenteros vd., 2015, s. 523; Moral-Muñoz vd., 2020, s. 3).  

Öte yandan, bibliyometrik analizler yapılırken araştırmacıların genellikle tek bir 
veri tabanından istifade ettikleri görülmektedir (Merigo & Yang, 2017; Pham-Duc vd., 
2020; Sunar & Güneş, 2020; Baynal Doğan vd., 2021). Verilerin toplanmasına, işlen-
mesine ve analizine daha elverişli bir yapı sunması sebebiyle Scopus ve WoS’un bib-
liyometrik analizlerde diğer veri tabanlarına kıyasla daha yaygın kullanıldığı ifade 
edilebilir. Bu çalışmada ise Scopus veri tabanında yer alan yayınların analizi gerçek-
leştirilmiştir. WoS’a kıyasla daha kapsayıcı olması, yayınlar için anahtar kelimeleri sun-
ması (Sunar & Güneş, 2020, s. 512), sosyal bilimler alanındaki yayınları analiz etmeye 
daha uygun içerikler sunması (Moral-Muñoz vd., 2020, s. 16) ve incelenecek yayınların 
WoS’ta da var olma olasılığı göz önüne alınarak Scopus tercih edilmiştir.2 

Scopus’ta yer alan medya ve İslamofobi konulu yayınların anlamlı analizini yapa-
bilmek için sadece “başlık, özet ve anahtar kelimeler” kategorisinde, “media” ve “isla-
mophobia” anahtar kelimeleriyle ve “VE” bağlacıyla arama yapılmıştır. Bu sayede elde 
edilen sonuçlar, her iki anahtar kelimenin de makale başlığında, özette veya anahtar 
kelimelerde sunulduğu yayınları içermiştir. Arama, 22 Mayıs 2021 tarihinde gerçek-
leştirilmiş ve Scopus’ta bu tarihten sonra yer alan yayınlar analize dâhil edilmemiştir.3

Bibliyometrik analizler, performans analizi (performance analysis) ve bilim ha-
ritalama analizi (science mapping analysis-SMA) olmak üzere iki temel çalışma ala-
nına ayrılmaktadır. Performans analizi, yayın ve atıf verilerine dayalı bibliyografik 
dizinler aracılığıyla farklı bilimsel aktörleri (araştırmacılar, kurumlar, ülkeler vb.) 

2 Uluslararası bilimsel bir yayın kuruluşu olan Elsevier tarafından 2004 yılında kurulan Scopus, hakem-
li bilimsel içeriklerin yer aldığı bir özet ve atıf veri tabanıdır. Her yıl yaklaşık üç milyon yeni içeriğin 
eklendiği Scopus’ta söz konusu içerikler, dünya çapında beş bin farklı yayıncıdan, makale, konferans 
ve kitap gibi farklı yayın türlerinde toplanmaktadır. Scopus’ta, yayın başlığı, özet, anahtar kelimeler, 
yazar adları ile ilişkili bağlantılar ve referanslar gibi harici yayıncılardan elde edilen birçok farklı bi-
limsel yayın öğesi indekslenmektedir (Baas vd., 2020, s. 377-378; Moral-Muñoz vd., 2020, s. 3). 

3 Belirtilen tarihte gerçekleştirilen arama sonuç dizgesi için bkz. (TITLE-ABS-KEY (“media*”) AND TIT-
LE-ABS-KEY ( “islamophobia*”)).
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değerlendirmeyi amaçlarken; bilim haritalama analizi, belirli bir araştırma alanının 
bilişsel ve sosyal yapısının topolojik ve zamansal temsiline dayanmaktadır (Noyons 
vd., 1999, s. 591-592; Murgado-Armenteros vd., 2015, s. 522; Moral-Muñoz vd., 2020, 
s. 3). Bu çalışmada her iki analiz tekniğinden de istifade edilmiştir. Bu doğrultuda 
öncelikle Scopus’ta yer alan medya ve İslamofobi konulu yayınların sayısı, yoğunlu-
ğu, zamansal değişimi, alanlara ve ülkelere göre dağılımı gibi betimsel analizlere yer 
verilmiştir. Betimsel analizler sonucunda elde edilen verilerin grafikleştirilmesinde 
Origin4 programı kullanılmıştır. Daha sonra, ilgili yayınların bibliyografik eşleşmeler 
temelinde ortak atıf, yazar ve anahtar kelime analizine odaklanılmıştır. Yayınlar ara-
sı ağların (atıf, yazar, anahtar kelime vs.) haritalandırılması ve görselleştirilmesi ise 
VOSviewer5 programı aracılığıyla yapılmıştır.

3. Bulgular

Belirlenen kriterlere göre Scopus’ta gerçekleştirilen arama sonucunda medya ve İs-
lamofobi konulu 355 yayın tespit edilmiştir. Bu yayınlara ilişkin bulgular şu şekildedir:

3.1. Yıllara Göre Yayın Sayıları ve Değişimi

Medya ve İslamofobi konulu yayınların sayısının yıllara göre dağılımı Şekil 1.’de 
sunulmuştur. Şekle bakıldığında söz konusu yayınların sayısının çok fazla olmadığı ve 
uzun bir tarihsel geçmişe dayanmadığı anlaşılmaktadır. Böylesi bir durumun ortaya 
çıkması, İslamofobi olgusunun akademik çalışmalara konu edinilmesinin geç başlama-
sıyla açıklanabilir. İlaveten bir kavram olarak İslamofobinin alanyazına geç kazandırıl-
masının, medya ve İslamofobi konulu yayınların geç başlamasına sebep olan bir diğer 
husus olduğu söylenebilir. Bu itibarla, söz konusu yayınların uluslararası alanyazında 
özellikle 11 Eylül 2001 olaylarından itibaren görülmeye başlaması ve ilk yayının 2002 
tarihli olması doğal karşılanabilir.6

4 OriginLab Corporation tarafından üretilen Origin, etkileşimli bilimsel grafikler ve veri analizleri için 
geliştirilmiş bir paket programdır. 

5 Hollanda Leiden Üniversitesine bağlı Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi (Centre for Science 
and Technology Studies-CWTS) tarafından geliştirilen VOSviewer, dergiler, araştırmacılar veya birey-
sel yayınlarla bibliyometrik eşleşmeler oluşturmak ve bu eşleşmeleri görselleştirmek için tasarlan-
mış bir yazılım aracıdır (Moral-Muñoz vd., 2020, s. 11).

6 Çalışmanın yöntem kısmında belirtilen kriterlere göre Scopus’ta “Islamofobi” anahtar kelimesiyle 
arama yapıldığında ilk yayının 1998 yılında tarihçi Ataullah Bogdan Kopański tarafından yazılan Bur-
den of the Third Rome: The threat of Russian orthodox fundamentalism and Muslim Eurasia isimli 
makale olduğu tespit edilse de 11 Eylül olaylarına kadar İslamofobiye yönelik akademik ilginin yeterli 
düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır. Medya ve İslamofobi konulu ilk yayının ise Rinella Cere (2002) 
tarafından kaleme alınan Islamophobia” and the Media in Italy isimli makale olduğu saptanmıştır.
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Yayın sayılarına bakıldığında 2002-2008 yılları arasında yılda en fazla 2 çalışma-
nın yayımlandığı görülmektedir. Ancak 2008 yılından itibaren medya ve İslamofobi 
ilişkisine odaklanan araştırmaların sayısında ciddi olmasa da bir artış yaşandığı anla-
şılmaktadır. Bu artışa, dünya genelinde yaşanan terör olaylarının İslam dini ile ilişki-
lendirilmesinin ve bu ilişkinin medyada süreklilik arz eden biçimde çerçevelenmesinin 
etkisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Yayın sayılarının özellikle 2015 yılından itibaren ciddi bir artış yaşadığı görül-
mektedir. Zira incelenen yayınların oranına bakıldığında, %72,96 (n=259) ile büyük 
çoğunluğunun 2015 yılı ve sonrasında kaleme alındığı anlaşılmaktadır. Bu durumu, 
medyanın yaşamış olduğu “yeni” ve “sosyal” gelişmelerle açıklamak mümkündür. Nite-
kim internetin dünya genelinde yaygınlık kazanmasıyla birlikte yeni medya ortamları 
çoğalmış ve sosyal medya gündelik yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. 
İslamofobi olgusunun yeni medya ortamlarına sirayet etmesi ve sosyal medyada İs-
lamofobik söylemlerin yaygınlık kazanması, medya ve İslamofobi ilişkisinin salt gele-
neksel medya bağlamında tartışılmasının ötesine geçilmesine sebep olmuştur. Diğer 
bir ifadeyle İslamofobinin, son beş yılda daha çok yeni medya veya sosyal medya bağla-
mında ele alınmaya başlandığı saptanmıştır.

Şekil 1. Medya ve İslamofobi Konulu Yayınların Yıllara Göre Dağılımı
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Medya ve İslamofobi konulu yayınların en az (n=1) 2002 ve 2005 yıllarında, en faz-
la (n=58) ise 2020 yılında yer aldığı görülmektedir. Bu durum, konuya duyulan akade-
mik ilginin önceki yıllara kıyasla son birkaç yılda daha fazla olduğunu göstermektedir. 
Zira yayınların yıllara göre değişim grafiğini gösteren Şekil 2.’ye bakıldığında 2015-
2020 yılları arasında yayınların düzenli bir şekilde arttığı görülmektedir. Kuşkusuz bu 
düzenli artış birçok gerekçeyle açıklanabilir. Bu gerekçeler arasında, yukarıda da ifade 
edildiği üzere medyada yaşanan gelişmeleri ilk sırada göstermek mümkünken; Batı’da 
yükselen aşırı sağ ideolojilerin kamusal bir karşılık bulması ve bu ideolojiyi benimse-
yenlerin medya vasıtasıyla İslam’a ve Müslümanlara yönelik nefreti perçinlemesi, baş-
ta Orta Doğu olmak üzere dünya genelindeki Müslüman coğrafyada yükselen silahlı ra-
dikal grupların sözgelimi İslami saiklerle hareket ederek çeşitli eylemlerde bulunması 
ve bu eylemlerin Batılı büyük medya kuruluşları tarafından “İslami terör” başlığıyla 
servis edilmesi gibi hususlar da gösterilebilir.

Şekil 2. Medya ve İslamofobi Konulu Yayınların Yıllara Göre Değişimi
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3.2. Yayınların Türleri ve Alanlara Göre Dağılımı

Şekil 3’te yer alan medya ve İslamofobi konulu yayınların türlere göre dağılımına 
bakıldığında, %78,9 ( n=280) ile araştırma makalelerinin büyük çoğunluğu oluştur-
duğu görülmektedir. Araştırma makalelerini sırasıyla %8,2 (n=29) ile kitap bölümleri, 
%6,8 (n=24) ile değerlendirme makaleleri ve %3,7 (n=13) ile kitaplar takip etmek-
tedir. Buna göre, medya ve İslamofobi konulu yayınların türlere göre eşit bir dağılım 
göstermediğini söylemek mümkündür. Bir başka ifadeyle medya ve İslamofobi ilişki-
sini irdeleyen çalışmaların daha çok araştırma makaleleri türünde olduğu, uluslarara-
sı alanyazında konuya ilişkin değerlendirme makalesi, kitap, kitap bölümü, konferans 
bildirisi gibi yayın türlerinde görece daha az yazının kaleme alındığı anlaşılmaktadır.

Şekil 3. Medya ve İslamofobi Konulu Yayınların Türlere Göre Dağılımı

Medya ve İslamofobi konulu yayınların alanlara göre dağılımı Şekil 4’te sunulmuştur. 
Şekle bakıldığında, yayınların büyük çoğunluğunun sosyal ve beşeri bilimler alanlarında 
yer aldıkları görülmektedir. Bu iki alanı sırasıyla psikoloji, işletme/yönetim/muhasebe, 
bilgisayar bilimleri, mühendislik ve tıp alanları takip etmektedir. Sosyal ve beşeri bilim-
ler alanlarında yer alan çalışmaların, medya ve iletişim çalışmaları başta olmak üzere 
sosyoloji, antropoloji, hukuk gibi disiplinleri kapsadığı tespit edilmiştir. Bu anlamda, söz 
konusu alanlarda yer alan çalışmaların geniş bir çeşitliliğe sahip olduğu ve farklı bağ-
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lamları içerdiği ifade edilebilir. Psikoloji alanında kaleme alınan çalışmaların daha çok 
sosyal psikolojiye yönelik çalışmalar olduğu ve İslamofobi-medya ilişkisinin kültürel ve 
politik yönlerine odaklandığı söylenebilir. İşletme, yönetim ve muhasebe alanındaki ça-
lışmalar konunun endüstriyel ve yönetsel boyutuna eğilmektedir. Bilgisayar bilimleri ve 
mühendislik alanlarında yer alan yayınların daha çok sosyal medya bağlamında konuyu 
ele aldıkları ve teknik yönlerle ilgilendikleri anlaşılmaktadır. 

Yayınların alanlara göre dağılımı açısından en dikkat çekici hususun, tıp alanında 
da yayınların bulunması olduğu söylenebilir. Bu alana dâhil edilen yayınların, medya 
ve İslamofobi ilişkisini paranoya, ön yargı ve halk sağlığı açısından irdeleyen yayın-
lar olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, yayın sayıları diğer alanlara göre oldukça az 
olsa da ekonomi, çevre bilimleri, dünya ve gezegen bilimleri, tarım ve biyolojik bilimler 
alanlarında ilgili konuda çalışmalara rastlanılmıştır. Bu çalışmaların da konuyu muhte-
lif açılardan ele aldıkları belirlenmiştir. Kategorik açıdan multidisipliner çalışmaların 
sayısının sınırlı olması dikkat çeken bir diğer husus olarak öne çıkmaktadır. Bu itibarla, 
konuya ilişkin multidisipliner çalışmalara daha fazla ihtiyaç olduğunu söylemek müm-
kündür.

Şekil 4. Medya ve İslamofobi Konulu Yayınların Alanlara Göre Dağılımı7

7 Aynı yayının konusunun birden fazla alana dâhil edilmesi sebebiyle toplam yayın sayısı (n=355) aşıl-
maktadır.
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3.3. Yayınların Ülkelere Göre Dağılımı ve Ülkeler Arası İş Birliği Ağı

Yayınların en çok hangi ülkelerden yapıldığı Şekil 5.’te gösterilmektedir. Üç ve daha 
fazla yayın yapılan ülkeler arasında ilk sırayı %20,92 (n=82) ile Amerika Birleşik Dev-
letleri alırken, ikinci sırada %20,41 (n=80) ile Birleşik Krallık bulunmaktadır. Bu oran-
lar, medya ve İslamofobi konulu yayınların neredeyse yarısının ABD ve Birleşik Krallık 
kaynaklı yazarlar tarafından kaleme alındığını göstermektedir. Kuşkusuz böylesi bir 
durumun ortaya çıkmasında, Scopus veri tabanında yer alan yayınların kaynağının ge-
nellikle söz konusu ülkelerde olması etkilidir. Bununla birlikte, dünya genelindeki aka-
demik yayın trendlerinin ve sayılarının diğer ülkelere kıyasla ABD’de (Sunar & Güneş, 
2020, s. 520) ve Birleşik Krallık’ta daha fazla olmasının, medya ve İslamofobi ilişkisini 
inceleyen yayınların da söz konusu ülkelerde fazla olmasına imkân tanıdığı söylenebi-
lir.

ABD ve Birleşik Krallık’tan sonra en fazla yayın yapılan ülkeler sırasıyla Avustu-
ralya, Almanya, Kanada, Norveç, İspanya, Yeni Zelanda, Hollanda ve Malezya’dır. Yayın 
sayıları açısından ilk on sırayı oluşturan bu ülkeler arasında, İslam dininin resmi din ol-
duğu ve Müslüman sayısının ülke genelinde diğer dini inanışları benimseyenlere kıyas-
la daha fazla olduğu ülkeler arasından sadece Malezya’nın bulunması dikkat çekicidir. 
Malezya, ilk on sıradaki ülkeler arasında yayın sayısı bakımından (n=9) Yeni Zelanda 
ve Hollanda ile birlikte son sırada yer almaktadır. Bu bulgudan hareketle, uluslarara-
sı alanyazında medya ve İslamofobi araştırmalarına İslam ülkeleri tarafından yeterli 
düzeyde ilgi gösterilmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim üçten fazla yayın 
yapılan ülkelerin tamamına bakıldığında, yirmi üç ülke arasından İslam dininin resmi 
din olduğu veya Müslüman nüfusunun diğer dini inanışları benimseyenlere göre fazla 
olduğu ülkelerden Malezya ile birlikte sadece üç ülkenin yer aldığı görülmektedir. Bu 
ülkelerden İran’ın toplam yayın sayısına %1,28 (n=5) ile Türkiye’nin ise %1,02 (n=4) 
ile katkı sağladığı saptanmıştır.
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Şekil 5. Medya ve İslamofobi Konulu Yayınların Ülkelere Göre Dağılımı

Yayınların ülkelere göre dağılımında dikkat çeken bir diğer husus, İslamofobinin 
yoğun bir biçimde görüldüğü ve medyada üretilen içeriklerle İslamofobinin sürekli pe-
kiştirildiği Fransa, Danimarka, Avusturya gibi Batı Avrupa’nın önde gelen ülkelerinin 
konuya ilgi göstermemiş olmasıdır. Nitekim bu ülkelerden yapılan yayın sayılarının da 
oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bu itibarla denilebilir ki Batı Avrupa ülkelerinin 
büyük çoğunluğu için İslamofobi bir problem olarak görülmemekte yahut medya-İsla-
mofobi ilişkisi önemsenmemektedir. 

Türkiye özelinde medya ve İslamofobi konulu yayınlara ilişkin bir değerlendirme-
de bulunacak olursak; Batı Avrupa ülkelerine kıyasla -uluslararası alanyazındaki yayın 
sayıları bakımından- gözle görünür bir farkın olmadığını söylemek olanaklıdır. Zira sa-
dece 4 yayının Türkiye’den yazılmış olması bu durumun en somut göstergesidir. Türki-
ye’den yapılan medya ve İslamofobi konulu yayınların genel görünümü ise Tablo 1.’de 
sunulmuştur. 
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Tablo 1. Türkiye Kaynaklı Medya ve İslamofobi Konulu Yayınların Görünümü

Sayı Çalışma Başlığı Yazar Yıl Yayın Yeri
Atıf 

Sayısı

1
Insight Islamophobia: Governing 
the public visibility of Islamic li-
festyle in Turkey

Yel, A.M. 
& Nas, A.

2014
European Journal of Cul-
tural Studies

6

2

Contemporary jewish anti-isla-
mism: Jewish zionism and jewish 
influence in western anti-isla-
mism

Buhari, O.K. 2019 Ilahiyat Studies 0

3
The role of values education in 
countering violence

Gülerce, H. 
& Yapar, O.E.

2020
Journal of Islamic Thou-
ght and Civilization

0

4
How religion matters: Islamopho-
bia, terrorism and twitter

Duman, D.D. 
& Unur, E.

2020
Politics and Religion 
Journal

0

Türkiye kaynaklı yayınlara bakıldığında üçünün araştırma makalesi birinin ise de-
ğerlendirme makalesi türünde olduğu tespit ediliştir. Makalelerden ilkinin, 2014 yılında 
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Ali Murat Yel ve Alparslan Nas 
tarafından kaleme alınan araştırma makalesi olduğu görülmektedir. Atıf sayısı açısın-
dan da söz konusu makale Türkiye kaynaklı yayınlar arasında ilk sırada yer almaktadır. 
Diğer üç yayının ise herhangi bir atıf almadıkları görülmektedir. Yayın tarihi açısından 
ikinci sırada yer alan Türkiye kaynaklı diğer makale, 2019 yılında İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Ömer Kemal Buhari tarafından 
kaleme alınan araştırma makalesidir. Makale, Türkiye kaynaklı bir dergi olan Ilahiyat 
Studies’de yayımlanmış olması özelliğiyle diğer üç yayından farklılaşmaktadır. Ulusla-
rarası alanyazında yer alan, bir başka deyişle uluslararası indekslerde taranan Türkiye 
kaynaklı dergilerden sadece Ilahiyat Studies’de medya ve İslamofobi konulu bir yayı-
nın yer alması dikkat çekicidir. Bu bulgudan hareketle, Türkiye kaynaklı uluslararası 
indeksli dergilerde medya ve İslamofobi konusuna yeterli ilginin gösterilmediği söyle-
nebilir. Türkiye kaynaklı üçüncü yayın, Harran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim 
üyesi Hakan Gülerce ile Dhofar Üniversitesi Sanat ve Uygulamalı Bilimler Koleji öğre-
tim üyesi Osman Erdem Yapar tarafından 2020 yılında yazılan araştırma makalesidir.  
Medya ve İslamofobi ilişkisini ele alan Türkiye kaynaklı son yayın ise İzmir Demokrasi 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Didem Doğanyılmaz Do-
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ğan ile Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Ece Ünür tarafından 2020 
yılında kaleme alınan değerlendirme makalesidir. 

Uluslararası alanyazında medya ve İslamofobi konusunu inceleyen Türkiye kay-
naklı 4 yayının konuları itibarıyla birbirlerinden farklılaştıkları anlaşılmaktadır. Yuka-
rıda da ifade edildiği üzere, Müslüman yoğunluğu fazla olan diğer ülkelerde olduğu 
gibi konuyu inceleyen Türkiye kaynaklı yayın sayısının da uluslararası alanyazındaki 
görünürlüğünün yetersiz olduğu söylenebilir. Elbette bu durum, Türkiye’de medya ve 
İslamofobi ilişkisini inceleyen çalışmaların niceliksel açıdan yeterli düzeyde olmadığı 
tespitini yapmak için elverişli değildir. Ancak uluslararası alanyazın için böylesi bir çı-
karımda bulunmak yanlış olmayacaktır. 

Yayınların yer aldığı ülkelerin işbirlikleri açısından nasıl bir ağ içerisinde oldukları 
Şekil 6.’da gösterilmektedir. Medya ve İslamofobi konusuyla ilgili iş birliğine yönelik 
ağın ortaya çıkarılmasında ortak yazarlık (co-authorship) analizi kullanılmıştır. Bu sa-
yede mevcut yayınlar gerçekleştirildiği ülkeler arasındaki iş birliğine yönelik ağı ortaya 
çıkarmakla birlikte ortak bağlantıların sayısı ve bağlantı yoğunluğu da gösterilmekte-
dir. Analiz gerçekleştirilirken bir ülkeden atıf yapılan yayın sayısı en az 3, atıf sayısı ise 
en az 1 olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede yayınların gerçekleştirildiği 58 ülke arasın-
dan 23 ülke eşik değerini karşılamıştır. Eşik değerini karşılayan 23 ülke 6 farklı küme-
ye ayrılmıştır. Kümeler, yayın sayıları (documents), alıntı sayıları (citations) ve toplam 
bağlantı gücünün (total link strength) büyüklüğüne göre şekillenmiştir.8 Bu çerçevede 
oluşan 6 kümenin Birleşik Krallık ve ABD etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. 80 ya-
yın, 1005 atıf ve 12 toplam bağlantı gücüyle Birleşik Krallık ilk kümeyi temsil ederken; 
82 yayın 523 atıf ve 8 toplam bağlantı gücüyle ABD ikinci kümeyi temsil etmektedir. Di-
ğer kümeleri ise sırasıyla Almanya (17 yayın, 100 atıf, 5 toplam bağlantı gücü), Avust-
ralya (43 yayın, 232 atıf, 4 toplam bağlantı gücü), Yeni Zelanda (9 yayın, 46 atıf, 3 top-
lam bağlantı gücü) ve Malezya (9 yayın, 36 atıf, 2 toplam bağlantı gücü) oluşturmuştur. 
Müslüman nüfusun fazla olduğu Türkiye ve İran ise toplam bağlantı gücünün 0 olması 
sebebiyle bir kümelenme oluşturamamışlardır. Bu anlamda her iki ülkenin de herhangi 
bir iş birliği ağına dâhil olamadıklarını söylemek mümkündür.

8 Toplam bağlantı gücünün kendisi dışında bağlantı kurulan öğe sayısına karşılık geldiği söylenebilir. 
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Şekil 6. Yayınların Yapıldığı Ülkeler Arası İş birliği Ağı9

3.4. Kurumsal Bağlantılar ve Araştırma Ağları

Medya ve İslamofobi ilişkisini inceleyen yayınları kaleme alan yazarların hangi 
kurumlarda yer aldıklarına bakıldığında, söz konusu yayınlara daha çok hangi kurum-
larda çalışan yazarların ilgi duyduğunu ve konunun belirli merkezlerde yoğunlaşıp yo-
ğunlaşmadığını görmek olanaklıdır. Bu doğrultuda, Şekil 7’de konuya ilişkin 3 ve daha 
fazla yayının yapıldığı kurumlar gösterilmiştir. Yayınları gerçekleştiren araştırmacıla-
rın ilişkili oldukları kurumlar açısından Birleşik Krallık, Avustralya, Norveç, ABD gibi 
ülkelerin ağırlıkta oldukları görülmektedir. Bu ülkeleri İspanya, İran, Malezya, İsveç 
ve Almanya takip etmektedir. Medya ve İslamofobi konusunda en fazla (n=10) yayını 
yapan araştırmacıları bünyesinde barındıran üniversiteler arasında ilk sırada Avustu-
ralya’dan Western Sydney University ile Norveç’ten Universitetet i Oslo yer almaktadır. 
Bu üniversiteleri Birleşik Krallık’tan Birmingham City University, University of Bristol, 
University of Birmingham ve Newcastle University ile Avustralya’dan Deakin Univer-
sity takip etmektedir. Buna göre yayınları gerçekleştiren yazarların daha çok Birleşik 
Krallık ve Avustralya menşeli üniversitelerde çalıştıkları ve yayınların bu ülkelerdeki 
üniversitelerde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. 

9 Şekilde yer alan her renk bir bağlantı kümesini temsil etmektedir. Aynı renkteki kümeleri temsil eden 
ülkelerin birbirleriyle iş birliği ağı oluşturdukları söylenebilir.
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Şekil 7. Medya ve İslamofobi Konulu Yayınların Kurumları

Medya ve İslamofobi ilişkisini inceleyen yayınların gerçekleştirildiği kurumların 
nasıl bir görünüm arz ettiğini ortaya koyduktan sonra bu yayınların hangi kurumlar ta-
rafından desteklendiğine bakmak anlamlı olacaktır. Nitekim bazı akademik çalışmaları 
belirli maddi destekler olmaksızın gerçekleştirmek zordur. Bu desteği araştırmacılara 
kamu kurumları sağlamakla birlikte çoğu zaman çeşitli yardım kuruluşları da sağla-
maktadır. Konuyla ilgili mevcut yayınlara iki ve daha fazla destek sağlayan kurumlar 
Şekil 8’de gösterilmektedir. Şekle bakıldığında, yayınların kaleme alındığı ülkelerle ya-
yınları destekleyen kurumların ülkelerinin benzer bir görünüm arz ettiği anlaşılmak-
tadır. Zira Birleşik Krallık ve Avustralya menşeli kurumların iki ve daha fazla destek 
sağlayan kurumlar arasında yoğunlukta olduğu görülmektedir. Yayınlara en fazla des-
tek sağlayan kurumların tamamı göz önüne alındığında Birleşik Krallık’ın ilk sırada 
yer aldığı tespit edilmiştir. Birleşik Krallık’tan sonra yayınlara en fazla destek sağlayan 
kurumlar Avustralya kökenlidir. Bu iki ülkeyi Norveç, Almanya gibi çeşitli Avrupa ülke-
leri takip ederken az da olsa Malezya, Çin ve Kanada gibi dünyanın çeşitli bölgelerinden 
farklı ülkelerin de yayınlara destek sağladıkları saptanmıştır. Yayın sayıları ve yayınla-
rın gerçekleştirildiği ülkelerin görünümünde olduğu gibi yayınlara destek sağlayan ül-
keler arasında da İslam ülkelerinin diğer ülkelere kıyasla yetersiz olduğunu söylemek 
mümkündür. 
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Şekil 8. Medya ve İslamofobi Konulu Yayınları Destekleyen Kurumlar

3.5. Yazarların ve Yayınların Etkinliği

Medya ve İslamofobi konusunda iki ve daha fazla yayını bulunan ilk 20 yazar Şekil 
9.’da gösterilmektedir. Oslo Üniversitesi Teoloji Fakültesi (Norveç) öğretim üyesi Sind-
re Bangstad 5 yayınla alanda en fazla yazı kaleme alan araştırmacı olarak ilk sırada 
yer almaktadır. Norveçli bir sosyal antropolog olan Bangstad, Avrupa’da İslam, sekü-
lerleşme ve İslamofobi gibi konularda çalışmalarını yürütmektedir. Bangstad’ın med-
ya ve İslamofobi konusunda en fazla atıf alan yayını 2010 yılında Illinois Üniversitesi 
(ABD) öğretim üyesi Matti Bunzl ile birlikte kaleme aldıkları ‘Anthropologists are tal-
king’ about islamophobia and anti-semitism in the new Europe isimli çalışmadır. Bangs-
tad’ı 4’er yayın sayısıyla Queensland Teknoloji Üniversitesi (Avustralya) öğretim üyesi 
Scott Poynting ile Birmingham Şehir Üniversitesi (Birleşik Krallık) öğretim üyesi Imran 
Awan takip etmektedir. Irkçılık, milliyetçilik ve İslamofobi konularında çalışmalarını 
sürdüren sosyolog Poynting’in konuyla ilgili en fazla atıf alan yayını, 2006 yılında Mur-
doch Üniversitesi (Avustralya) öğretim üyesi Victoria Mason ile birlikte yazdıkları “To-
lerance, freedom, justice and peace”?: Britain, Australia and anti-Muslim racism since 11 
September 2001 isimli çalışmadır. Bu çalışma, aynı zamanda medya ve İslamofobi ala-
nında en fazla atıf alan üçüncü çalışmadır (bkz. Tablo 2.). Pakistanlı kriminolog Awan 
ise aşırıcılık, İslamofobi ve nefret suçları gibi alanlarda çalışmalarını yürütmektedir. 
Awan’ın konuyla ilgili en fazla atıf alan yayını 2014 yılında kaleme aldığı Islamophobia 
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and twitter: A typology of online hate against muslims on social media isimli çalışmadır. 
Birmingham Newman Üniversitesinden (Birleşik Krallık) Máirtín Mac an Ghaill, Bir-
mingham Üniversitesinden (Birleşik Krallık) Reza Gholami, Güney Florida Üniversite-
sinden (ABD) Adib Farhadi ve Batı Sidney Üniversitesinden Briskan Linda 3’er yayını 
bulunan araştırmacılar olarak öne çıkmaktadırlar.

Şekil 9. Medya ve İslamofobi Konusunda En Çok Yayını Olan Yazarlar

Yayın sayıları açısından alandaki etkili yazarları değerlendirdikten sonra atıf sayı-
ları açısından yazarları ve yayınları değerlendirmek anlamlı olacaktır. Zira bibliyomet-
rik analizler için yayınların etkinliği almış oldukları atıf sayılarına göre belirlenmek-
tedir. Bu doğrultuda, medya ve İslamofobi konusunda en çok atıf alan ilk beş yayına 
ilişkin detaylı bilgi Tablo 2.’de sunulmuştur. Tabloya bakıldığında 888 atıf sayısıyla ilk 
sırada, Sussex Üniversitesi (Birleşik Krallık) öğretim üyesi Rupert James Brown ile Ox-
ford Üniversitesi (Birleşik Krallık) öğretim üyesi Miles Hewstone’un yazdıkları araştır-
ma makalesi yer almaktadır. Brown ve Hewstone’un bu makalesini 242 atıf sayısı ile 
Leicester Üniversitesi (Birleşik Krallık) öğretim üyesi Chris Allen’ın yazdığı kitap takip 
etmektedir. 

Atıf sayısı açısından üçüncü sırada 101 atıf ile Scott Poynting ile Victoria Mason’un 
kaleme aldıkları makale yer almaktadır. Bu makaleyi 87 atıf sayısıyla, Indiana Üniversi-
tesi (ABD) öğretim üyesi Christine L. Ogan, Syracuse Üniversitesi (ABD) öğretim üyesi 
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Lars Willnat, Miami Üniversitesi (ABD) öğretim üyesi Rosemary Pennington ve Kuwait 
Üniversitesi (Kuveyt) öğretim üyesi Manaf Bashir’in birlikte kaleme aldıkları araştır-
ma makalesi takip etmektedir. 79 atıf sayısıyla en fazla atıf alan beşinci yayın ise Oslo 
Üniversitesi (Norveç) öğretim üyeleri Jonas Rønningsdalen Kunst, Hajra Tajamal ve Pål 
Ulleberg ile Bergen Üniversitesi (Norveç) öğretim üyesi David Lackland Sam’in yazdık-
ları araştırma makalesidir.

Tablo 2. Medya ve İslamofobi Konusunda En Çok Atıf Alan Yayınların Görünümü

Sıra Çalışma Başlığı Yazar(lar) Yıl Kaynak
Atıf 

Sayısı

1
An integrative theory of intergroup 

contact
Brown, R. 

& Hewstone, M.
2005

Advances in Ex-
perimental Social 

Psychology 
888

2 Islamophobia (Book) Allen, C. 2010 Ashgate Publishing 242

3
“Tolerance, freedom, justice and peace”?: 
Britain, Australia and anti-Muslim racism 

since 11 September 2001

Poynting, S. 
& Mason, V.

2006
Journal of Intercultu-

ral Studies 
101

4
The rise of anti-Muslim prejudice: Media 

and Islamophobia in Europe and the 
United States

Ogan, C., Willnat, 
L., Pennington, 

R., Bashir, M.
2014

International Com-
munication Gazette 

87

5
Coping with Islamophobia: The effects of 

religious stigma on Muslim minorities’ 
identity formation 

Kunst, J.R., Ta-
jamal, H., Sam, 

D.L., Ulleberg, P.
2012

International Journal 
of Intercultural 

Relations 
79

 

Atıf sayıları açısından ilk beş sırada yer alan yayınların yazarlarının en fazla Birle-
şik Krallık’ta yer alan üniversitelerde çalıştıkları görülmektedir. Bu anlamda, en fazla 
yayının yapıldığı ülkelerle atıf sayıları en fazla olan yayınların yazarlarının ülkelerinin 
benzerlik gösterdiklerini söylemek mümkündür. Nitekim Birleşik Krallık’tan sonra en 
çok atıf alan yayınların kaleme alındığı ülkeler arasında ABD ile Norveç de yer almak-
tadır. Bununla birlikte bibliyografik eşleşmelerde de benzer sonuçların ortaya çıktığı 
ve en çok atıf alan yayınlar/yazarlar etrafında bir kümelenmenin oluştuğu söylenebilir. 

Yazarların bibliyografik eşleşme10 ağı (bibliographic coupling/authors) ise Şekil 
10.’da gösterilmektedir. Ağ haritası oluşturulurken bir yazarın yayın sayısı en az 2 ola-
rak belirlenmiş ve konuyla ilgili 355 yayını kaleme alan 501 yazar arasından 62’sinin 
belirlenen eşik değerini karşıladığı tespit edilmiştir. Analiz sonucunda 10 farklı küme-
lenme meydana gelmiştir. Kümelenmeye, yayın sayısı açısından Sindre Bangstad’ın (5 
yayın, 33 atıf, 104 toplam bağlantı gücü), atıf sayısı açısından Chris Allen’ın (2 yayın, 
280 atıf, 138 toplam bağlantı gücü), toplam bağlantı gücü açısından ise Chris Haywood 

10 İki yayın tarafından kullanılan tek bir referans öğesi, söz konusu yayınların aralarında bir bağlantı 
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ile Maírtín Mac An Ghaill’in (3 yayın, 22 atıf, 365 toplam bağlantı gücü) öncülük ettik-
leri saptanmıştır.

Şekil 10. Yazarların Bibliyografik Eşleşme Ağı

Şekil 11.’de yayınların referans ortak atıf ağı analizi (co-citation/cited references) 
gösterilmektedir. Şekle bakıldığında çok yoğun bir kümelenmenin olmadığını söyle-
mek mümkündür. Zira atıf yapılan bir referansın atıf sayısı en az 5 seçildiğinde 355 
yayında kullanılan 19 bin 764 referansın 12’sinin belirlenen eşik değerini karşıladığı 
bulgulanmıştır. Yayınların ortak atıf ağı analizi 3 kümeden oluşmaktadır. Kırmızı küme 
4 yazar ile en fazla atıf ağını oluşturan küme konumundadır. Onu 3 yazar ile yeşil küme, 
2 yazar ile mavi küme takip etmektedir. Medya ve İslamofobi konusunda kaleme alınan 
355 yayının referans ortak atıf ağı analizinde en fazla ortak atıf yapılan yayının, yeşil 
kümeye öncülük eden Amir Saeed’in (8 atıf, 9 toplam bağlantı gücü) yazdığı Media, 
racism and Islamophobia: The representation of Islam and Muslims in the media isimli 
makale olduğu tespit edilmiştir. Bunu, kırmızı kümeye öncülük eden Robert M. Ent-
man’ın (7 atıf, 8 toplam bağlantı gücü)  Framing: Toward clarification of a fractured 
paradigm isimli makalesi ile Anne Aly’in (6 atıf, 5 toplam bağlantı gücü)  Australian 
Muslim responses to the discourse on terrorism in the Australian popular media isimli 
makalesi takip etmektedir. En fazla ortak atıf yapılan yayınlar arasında Norman Fairc-

birimi olduğu anlamına gelmektedir. Bir başka ifadeyle iki yayının bibliyografyasında başka bir 
yayının yer alması durumunda bir bibliyografik eşleşme olduğu söylenebilir (Kessler, 1963, s. 10). 
Buna göre iki yayın üçüncü bir yayına atıfta bulunduğunda bibliyografik eşleşme gerçekleşmesi müm-
kün hale gelmektedir (Merigo vd., 2017, s. 21). 
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lough’un (5 atıf, 3 toplam bağlantı gücü) Discourse and social change isimli kitabı ise 
mavi kümeye öncülük etmektedir.

Şekil 11. Yayınların Referans Ortak Atıf Ağı

3.6. Yayın Kaynakları ve Etkinliği

Konuyla ilgili mevcut yayınların ve bu yayınları kaleme alan yazarların etkinliğini 
ve yoğunluğunu değerlendirdikten sonra alandaki yayınların yayımlandıkları kaynak-
ların (dergi, kitapevi, yayın kuruluşu vs.) etkinliğine bakmak anlamlı olacaktır. Böyle-
likle medya ve İslamofobi konusunun hangi yayın kuruluşlarında daha fazla yer buldu-
ğu saptanmış olacaktır. Bu doğrultuda, medya ve İslamofobi konusunda 3 ve daha fazla 
yazı yayımlayan 28 kuruluş incelenmiştir. Söz konusu kuruluşlar Şekil 12’de gösteril-
mektedir. 

İlk üç sırada yer alan yayın kuruluşlarına detaylı olarak bakıldığında, 9 makale ile en 
fazla yayının Religions dergisinde yer aldığı görülmektedir. Religions dergisi, Multidiscip-
linary Digital Publishing Institute (MDPI) tarafından 2010 yılında kurulmuş, uluslararası 
ve disiplinler arası alanlarda daha çok teoloji üzerine kaleme alınan yazıların yer aldığı, 
hakemli, açık erişimli ve aylık olarak çıkan bir dergidir. Religions’dan sonra en fazla yayın 
Intellect Books tarafından kurulan Journal of Arab and Muslim Media Research dergisinde 
yayımlanmıştır. 8 makalenin yer aldığı dergi, Arap ve Müslüman dünyasında iletişim, kültür 
ve toplum çalışmaları konularına ağırlık veren ve 2008 yılından bu yana yayın faaliyetlerine 
devam eden uluslararası hakemli bir dergidir. Yayın sayısı açısından üçüncü sırada 6’şar 
yayınla Race and Class ile Islam and Christian-Muslim Relations dergileri yer almaktadır. 
Uluslararası yayın kuruluşu SAGE tarafından 1959 yılında kurulan Race and Class ırkçı-
lık ve emperyalizm konusunda önde gelen hakemli dergilerden biridir. Islam and Christi-
an-Muslim Relations ise yine uluslararası bir yayın kuruluşu olan Taylor & Francis tarafın-
dan 1990 yılında kurulmuştur. Dergi, Hristiyan-Müslüman ilişkilerine odaklanan ve ağırlıklı 
olarak İslam dini üzerine kaleme alınan yazıların yayımlandığı akademik bir dergidir. 
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Şekil 12. Medya ve İslamofobi Konusunda En Fazla Yayın Yapan Kuruluşlar

En fazla yayının yer aldığı kuruluşlara bakıldığında, yayın türlerinin büyük çoğun-
luğunun makale türünde (bkz. Şekil 3.) olması nedeniyle dergilerin ağırlıkta olması 
doğaldır. Buna karşın en fazla yayının dergiler dışındaki yayın kuruluşlarında az da 
olsa yer aldığı söylenebilir. Öyle ki Routledge gibi uluslararası kitapların yayımlandığı 
yayın kuruluşlarının da medya ve İslamofobi alanına katkı sağladıkları anlaşılmaktadır. 

Medya ve İslamofobi konusundaki yayınların kaynağına baktıktan sonra atıf ağ-
larına bakmak anlamlı olacaktır. Bu doğrultuda yayın kaynaklarının bibliyografik eş-
leşme ağı (bibliographic coupling/sources) Şekil 13’te gösterilmektedir. Analiz ger-
çekleştirilirken, 236 farklı yayın kaynağından bir kaynağın yayın sayısı en az 2, ilgili 
yayınlardaki atıf sayısı en az 10 olarak belirlendiğinde 33 yayın kaynağının belirlenen 
eşiği karşıladığı tespit edilmiştir. Analiz sonucunda, kırmızı, yeşil, mavi ve sarı olmak 
üzere 4 farklı kümelenme meydana gelmiştir. 11 farklı yayın kuruluşu ile en yoğun ağı 
oluşturan kırmızı kümeye Journal of Arab & Muslim Media Research (8 yayın, 21 atıf, 
270 toplam bağlantı gücü) öncülük etmektedir. Kırmızı kümenin ardından ikinci sırada 
yer alan ve 9 farklı yayın kuruluşunu bünyesinde barındıran yeşil kümeye Religions (9 
yayın, 51 atıf, 179 toplam bağlantı gücü), 8 farklı yayın kuruluşuyla üçüncü sırada yer 
alan mavi kümeye International Journal of Intercultural Relations (5 yayın, 130 atıf, 54 
toplam bağlantı gücü) ve 5 farklı yayın kuruluşuyla dördüncü kümeyi oluşturan sarı 
kümeye ise Race and Class (6 yayın, 81 atıf, 83 toplam bağlantı gücü) öncülük etmek-
tedirler.
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Şekil 13. Yayın Kaynaklarının Bibliyografik Eşleşme Ağı

Şekil 14’te ise yayın kaynaklarının referans ortak atıf ağı (co-citation/cited sour-
ces) gösterilmektedir. Bir kaynağın atıf sayısı en az 20 olarak belirlendiğinde, 11 bin 
347 kaynağın 60’ının belirlenen eşiği karşıladığı saptanmıştır. Yayın kaynaklarının 
ortak atıf ağı, kırmızı, yeşil, mavi, sarı ve mor olmak üzere 5 kümeden oluşmaktadır. 
Kırmızı küme 37 farklı yayın kuruluşu ile en fazla ortak atıf ağını oluşturan küme ko-
numundadır ve bu kümeye Ethnic and Racial Studies dergisi (122 atıf, 1142 toplam 
bağlantı gücü) öncülük etmektedir. 9 farklı yayın kuruluşu ile ikinci sırada bulunan ye-
şil kümeye Journal of Personality and Social Psychology (82 atıf, 1837 toplam bağlantı 
gücü), 8 farklı yayın kuruluşu ile üçüncü sırada bulunan mavi kümeye The Guardian 
gazetesi (139 atıf, 2658 toplam bağlantı gücü) öncülük etmektedirler. Birleşik Krallık 
merkezli The Guardian gazetesi, yayın kaynaklarının referans ortak atıf ağında en fazla 
atıf sayısı ve toplam bağlantı gücü ile ilk sırada yer almaktadır. 3’er farklı yayınla dör-
düncü ve beşinci kümeleri oluşturan sarı kümeye yine Birleşik Krallık merkezli haber 
sitesi Breitbart (51 atıf, 4369 toplam bağlantı gücü), mor kümeye ise İsveç merkezli 
haber sitesi Världen idag (29 atıf, 1508 toplam bağlantı gücü) öncülük etmektedir.

 Yayın kaynaklarının referans ortak atıf ağı analizinde göze çarpan en önemli hu-
sus, haber sitelerinin atıf ağında oldukça yoğun bir merkez oluşturmasıdır. Nitekim 
kümelere öncülük eden The Guardian ve Breitbart gibi kuruluşların yanı sıra The New 
York Times, The Independent, Newsweek, The Telegraph, BBC News, El País, Dagen, 
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Huffington Post gibi küresel ve yerel haber sitelerinin de 20’den fazla ortak atıf alan 
yayın kuruluşları arasında yer aldıkları saptanmıştır. 

Şekil 14. Yayın Kaynaklarının Referans Ortak Atıf Ağı

3.7. Anahtar Kelimeler Ağı ve Konunun Tartışılma Çerçevesi

Anahtar kelimeler ağı, medya ve İslamofobi konulu yayınların hangi bağlamlarda 
ele alındığını göstermesi açısından önem arz etmektedir. Bibliyometrik analizlerin 
önemli bir parçasını oluşturan anahtar kelimeler ağı analizi (co-occurence/author 
keywords), incelenen veri setinin yani mevcut yayınların anahtar kelime sıklığının 
görünümünü ifade etmektedir. Bu anlamda mevcut yayınlarda en çok kullanılan 
anahtar kelimeler tespit edilerek ilgili alanın nasıl bir görünüm arz ettiği ve konunun 
tartışılma çerçevesi ortaya çıkarılmaktadır. Medya ve İslamofobi konusunda kaleme 
alınan 355 yayında toplam 953 farklı anahtar kelimenin kullanıldığı saptanmıştır. 
Anahtar kelimeler ağı analizi yapılırken bir anahtar kelimenin minimum tekrar sayısı 
5 seçildiğinde 39 anahtar kelimenin belirlenen eşiği karşıladığı tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler ağı analizi Şekil 15.’te gösterilmektedir. Şekle bakıldığında, 39 
anahtar kelimenin 1310 toplam bağlantı gücü ile 9 farklı küme oluşturduğu anlaşıl-
maktadır. Yayınlarda en çok İslamofobi (210 görünme, 306 toplam bağlantı gücü) 
anahtar kelimesinin kullanıldığı görülmektedir. İslamofobi anahtar kelimesinden 
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sonra en çok kullanılan on anahtar kelime ise sırasıyla İslam (52 görünme, 124 top-
lam bağlantı gücü), Müslümanlar (41 görünme, 110 toplam bağlantı gücü), ırkçılık 
(25 görünme, 55 toplam bağlantı gücü), terörizm (25 görünme, 55 toplam bağlantı 
gücü), sosyal medya (24 görünme, 60 toplam bağlantı gücü), medya (21 görünme, 
41 toplam bağlantı gücü), çok kültürlülük (19 görünme, 40 toplam bağlantı gücü), 
Avustralya (14 görünme, 35 toplam bağlantı gücü), Müslüman (13 görünme, 30 top-
lam bağlantı gücü) ve nefret söylemidir (13 görünme, 30 toplam bağlantı gücü). 

Şekil 15. Yayınlarda Kullanılan Anahtar Kelimeler Ağı

En sık kullanılan on anahtar kelimeye bakıldığında medya ve İslamofobi konusu-
nun daha çok Müslümanlar özelinde ve terörizm ile ırkçılık bağlamlarında ele alındı-
ğı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, çok kültürlülük ve nefret söylemi gibi hususların 
da sıklıkla konu edildiği görülmektedir. Öte yandan, sosyal medya anahtar kelimesinin 
medyadan daha fazla kullanılmış olması ve daha yüksek bir bağlantı gücü oluşturması, 
medya ve İslamofobi ilişkisinin sosyal medya bağlamında daha fazla ele alındığını gös-
termektedir. Nitekim konunun medya açısından tartışılma çerçevesine bakıldığında in-
ternet,  Facebook ve Twitter anahtar kelimelerinin öne çıktığı görülmektedir.
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Medya ve İslamofobi konusunda en az 5 defa tekrar edilen anahtar kelimelerin 
geneline bakıldığında ise konunun ele alınış biçimi ve ilişkili olduğu alanlar daha açık 
görülmektedir. Bu doğrultuda, konuyla ilgili en sık kullanılan anahtar kelimeler bulutu 
Şekil 17.’de sunulmuştur. Şekle bakıldığında medya ve İslamofobi ilişkisinin geniş bir 
konu çeşitliliği bağlamında ele alındığı anlaşılmaktadır. Oryantalizm, göç, ayrımcılık, 
aşırıcılık, toplumsal cinsiyet, temsil, söylem, eleştirel söylem, Avrupa, ön yargı, stere-
otip, entegrasyon, haber medyası, Müslüman karşıtı ırkçılık, ön yargı, başörtüsü, radi-
kalleşme, yabancı düşmanlığı, terörle mücadele gibi anahtar kelimelerin yoğunluklu 
olarak kullanılması söz konusu çeşitliliğin somut bir göstergesi olarak değerlendirile-
bilir. 

Şekil 16. Anahtar Kelimeler Bulutu

4. Değerlendirme ve Sonuç

İslamofobinin günümüzde giderek yaygınlaştığı ve kamusal bir karşılık bulduğu 
bilinmektedir. İslamofobinin yaygınlaşmasına etki eden birçok unsur bulunmaktadır. 
Bu unsurların başında ise medyanın geldiği söylenebilir. Medyanın İslamofobi üzerin-
deki etkisi, diğer bir ifadeyle medya ve İslamofobi ilişkisi, akademik çalışmaların da 
konusu olmaya başlamıştır. Akademik bir araştırma sahası olarak günden güne geli-
şim kaydeden medya ve İslamofobi konulu yayınların sayısında ise özellikle son beş 
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yılda bir artış yaşandığı gözlemlenmektedir. Söz konusu yayınların nasıl bir görünüm 
arz ettiğini ortaya çıkarmak ve böylelikle alanda çalışma yürütecek araştırmacılara bir 
perspektif oluşturmak amacıyla kaleme alınan bu çalışmada, hakemli bilimsel yayın-
ların yer aldığı bir özet ve atıf veri tabanı olan Scopus’ta yer alan medya ve İslamofobi 
konulu yayınlar bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Bu bağlamda, yayınla-
rın yıllara göre dağılımı ve değişimi, yayın türleri, yayınların alanlara ve ülkelere göre 
dağılımı, kurumsal bağlantılar, yazarların ve yayın kaynaklarının etkinliği ile anahtar 
kelimeler ağı etrafında yayınların konuları ve hangi bağlamlarda ele alındığı gibi hu-
suslar bibliyometrik verilerden hareketle değerlendirilmiştir.

Yapılan analizler sonucunda, medya ve İslamofobi konusunda kaleme alınan ya-
yınların sayısının çok fazla olmadığı ve uzun bir tarihsel geçmişe dayanmadığı sonu-
cuna ulaşılmıştır. Medya ve İslamofobi konusunda ilk yayının 2002 yılında yazıldığı 
görülmektedir. Bu tarihten 2008 yılına gelene kadar mevcut yayınların sayısının olduk-
ça az olduğu ancak 2008 yılından itibaren bir artış yaşanmaya başladığı saptanmıştır. 
Yayınların sayısında özellikle 2015 yılından itibaren gözle görülür bir artışın yaşan-
dığını söylemek mümkündür. Medya ve İslamofobi ilişkisi 2015 yılına kadar daha çok 
geleneksel medyayı konu edinirken, 2015 sonrasında kaleme alınan yayınlar daha çok 
yeni medya veya sosyal medya ile İslamofobi ilişkisine odaklanmaya başlamıştır. Mev-
cut yayınlar daha çok sosyal ve beşeri bilimler alanlarında kaleme alınmışken, en çok 
makale ve kitap bölümü türünde yayın olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla, medya ve 
İslamofobi ilişkisini konu edinen yayınların türsel çeşitliliğin sınırlı olduğunu ve multi-
disipliner çalışmalara daha fazla ihtiyaç olduğunu söylemek mümkündür. 

Yayınların ülkelere göre dağılımına ve ülkeler arası iş birliği ağına bakıldığında 
ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya öne çıkmaktadır. Müslüman nüfusunun fazla olduğu 
başta Türkiye, İran ve Malezya gibi ülkelerde ise yayın sayılarının oldukça sınırlı oldu-
ğu saptanmıştır. Bu anlamda, uluslararası alanyazında medya ve İslamofobi ilişkisini 
konu edinen yayınlara İslam ülkelerinin yeterli düzeyde ilgi göstermediğini yahut katkı 
sağlamadığını ifade etmek olanaklıdır. Nitekim Türkiye özelinde bakıldığında sadece 
4 yayının bulunması, bu düşük ilginin en önemli göstergelerinden birisi olarak değer-
lendirilebilir. Öte yandan, Birleşik Krallık ve Avustralya menşeli üniversitelerde çalışan 
araştırmacıların konuya daha fazla ilgi gösterdikleri anlaşılmaktadır. Öyle ki konuyla 
ilgili en fazla yayına sahip olan yazarların Norveç ile birlikte bu iki ülkedeki üniversi-
telerde araştırmalarını yürüttükleri görülmektedir. Yayınlara fon sağlayan kurumlarda 
da yine söz konusu ülkeler ön plana çıkmaktadır.  

Yayınları kaleme alan yazarların etkinliğine bakıldığında, atıf sayıları açısından ilk 
beş sırada yer alan yayınların yazarlarının en fazla Birleşik Krallık’ta yer alan üniver-
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sitelerde araştırmalarını yürüttükleri tespit edilmiştir. Bunu ABD’de ve Norveç’te yer 
alan üniversitelerde çalışan araştırmacılar takip etmektedir. Rupert James Brown, Mi-
les Hewstone, Chris Allen, Scott Poynting, Victoria Mason, Christine L. Ogan,  Lars Wil-
lnat, Rosemary Pennington, Manaf Bashir, Jonas Rønningsdalen Kunst, Hajra Tajamal, 
Pål Ulleberg ve David Lackland Sam alanda en fazla atıf alan ilk beş yayının yazarlarıdır. 
Bibliyografik eşleşme analizinde de yine bu yazarların ön plana çıktıkları tespit edil-
miştir.

Medya ve İslamofobi konusunda en fazla makale türünde yayının olması, yayın 
kaynakları açısından dergilerin yoğunlukta olmasına sebep olmuştur. Konuyla ilgili 
en fazla yayın yapan dergiler arasında Religions, Journal of Arab and Muslim Media 
Research, Race and Class ve Islam and Christian-Muslim Relations yer almaktadır. Bu-
nunla birlikte Routledge gibi uluslararası kitapların yayımlandığı yayın kuruluşlarının 
da medya ve İslamofobi alanına katkı sağladıkları anlaşılmaktadır. Yayın kaynaklarının 
bibliyografik eşleşme ağı analizinde de söz konusu dergiler ön plana çıkmaktadır. Yayın 
kaynaklarının referans ortak atıf ağı analizinde ise Ethnic and Racial Studies ve Journal 
of Personality and Social Psychology dergileriyle birlikte The Guardian, Breitbart ve 
Världen idag gibi haber siteleri öne çıkmaktadır.

Son olarak, yayınlarda kullanılan anahtar kelimelere bakıldığında denilebilir ki 
medya ve İslamofobi ilişkisi daha çok Müslümanlar özelinde ve terörizm, ırkçılık, çok 
kültürlülük, nefret söylemi gibi konular bağlamında ele alınmaktadır. Bununla birlikte, 
alanın ekseninin geleneksel medyadan yeni medya ve sosyal medyaya kaydığını söyle-
mek mümkündür. Zira anahtar kelimeler ağında İnternet ile birlikte Facebook ve Twit-
ter gibi sosyal medya platformlarının da ön plana çıktıkları görülmektedir. 

Netice itibarıyla, medya ve İslamofobi konulu yayınların oldukça sınırlı sayıda 
olduğu ve uluslararası alanyazında geç yer edinmeye başladığı söylenebilir. Yayınla-
rın daha çok ABD, Birleşik Krallık, Norveç ve Avustralya gibi ülkelerde yoğunlaştığı, 
Müslüman ülkelerde ise konuya yeterli düzeyde ilginin gösterilmediği anlaşılmaktadır. 
Araştırma ağlarının da ABD ve Birleşik Krallık başta olmak üzere özellikle Avrupa’daki 
önemli üniversiteler ve hükümet kuruluşları arasında süregittiği görülmektedir. Bu iti-
barla, uluslararası alanyazında medya ve İslamofobi konulu araştırmaların daha fazla 
yürütülmesine ihtiyaç olduğu söylenebilir. Başta Türkiye olmak üzere Müslüman ülke-
lerden daha fazla yayın yapılması, konunun uluslararası alanyazındaki görünürlüğünü 
arttırmak ve İslamofobinin yaygınlaşmasında medyanın etkisine dikkat çekmek açısın-
dan oldukça önem arz etmektedir.
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Kültürel Genetiğin İslamofobi Üzerindeki Rolü: Dante, Kuesli 
Nikolaus ve Voltaire Örneği

Semra KIZILARSAN1

1. Giriş

İslamofobi, kökeni çok eskiye dayanan fakat ortaya bu yüzyıl içerisinde çıkan bir 
kavram olarak İslam’a karşı ön yargı ve Müslümanlara duyulan nefret anlamına gel-
mektedir. Kültürel Genetik, günümüz gen tartışmalarında daha netlik kazanan bir kav-
ram olan kültürü, geçmişte edinilen davranışların geleceğe aktarılan sonuçları olarak 
ele almaktadır. Kültürün aktarımında, kalıtsal faktörlerin rolü olduğunu ifade etmekte-
dir. Bu yönüyle kültür, geçmişten devralınan davranışların bir nevi geleceğe kalıtsal bir 
şekilde miras bırakılmasıdır. Genetik bilim, kültürün kalıtsal yönüne odaklanmaktadır. 
Buradan yola çıkarak bu çalışma, kültürel genetik ile İslamofobi arasındaki ilişkiyi in-
celemeyi amaçlamaktadır. 

Batı’da var olan İslamofobi geçmişten gelen bir korku olarak kendisine Rönesans 
ve Aydınlanma düşünürlerinin eserlerinde yer bulmuştur. Bu çalışmada Rönesans ve 
Aydınlanma düşünürleri olan Dante (ö.1321), Kuesli Nikolaus (ö.1464) ve Voltaire’nin 
(ö.1778) eserlerinde geçen ibareler örnek alınmıştır. Farklı alt kültürlere ait bu düşü-
nürler gerek yazdıklarıyla gerekse davranış ve tutumlarıyla dönemlerinde, oryantalist 
bir söylemle, “Muhammedî din karşıtlığı”nı ön planda tutmuşlardır. İlahi Komedya ese-
rinin Cehennem kitabında Dante, Hz. Muhammed’e şerler hiyerarşisinde yüksek bir 
mevki verirken, Kuesli Nikolaus yaptığı Kur’an araştırmalarına ve ortak bir yol bulma 
çabalarına rağmen Fatih sonrası yeni bir Haçlı Seferi’ni desteklemiş, Voltaire ise Felsefe 
Sözlüğü’nün Müslümanlar maddesinde İslam’ı zevkusefa ve şehvete düşkün bir din ola-
rak ifade etmiş, istihzalı bir şekilde orucun mantıksızlığını dile getirmiştir. Rönesans 
ve Aydınlanmanın birer temsilcileri olan bu düşünürler, nefret söylemlerini aynı çizgi-
de devam ettirmişler ve dönemin yayın ve medya organları olan eserleriyle halklarına 
yaymışlardır. 

1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara Üniversitesi, semra.hafsa@gmail.com 



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

1103

Bu çalışma, İslamofobi kavramının kültürel genetik yoluyla günümüz Batı dünya-
sında yaygınlık kazandığını var saymaktadır. Bu sebeple kavramın tarihsel gelişimi göz 
önüne alınarak üç düşünür üstünden örnekler sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada 
ilk etapta kavram çalışması yapılmış, sözlüklere ve ansiklopedi maddelerine başvu-
rulmuştur. Daha sonraki aşamada üç düşünür üzerinden verilen örnekler birincil kay-
naklardan sunulmuştur. Sonuç olarak bu çalışma, genetik yatkınlığın sadece biyolojik 
bir faktör olarak değerlendirilmeyip kültürel alanda da söz konusu olduğunu ortaya 
koymaktadır. Batı’daki İslamofobi’nin köklerini tespit etmek suretiyle zamansal süreç-
te kültürel genetik yatkınlığın zihinlerde nasıl husule geldiğini ve böylece nefret söyle-
minin günümüz batısına nasıl uzandığını ortaya koymaya çalışacaktır.

2. Gen, Kültür ve Kültürel Genetik

2.1. Gen

En genel ifadesiyle protein sentezlemeye yarayan talimatlar olarak kabul edilen 
genler; bir doğal seçilim olabilecek kadar çok nesilde görülebilen kromozom parçala-
rıdır.  Diğer bir ifadeyle gen; “insan zihninin öğrenmesini, hatırlamasını, taklit etmesi-
ni, damgalanmasını, kültür edinmesini ve iç güdüleri açığa vurmasını mümkün kılan” 
talimattır. (Ridley, 2003, s. 6) Yetişme etkenleri de diyebileceğimiz genler, insanın kar-
maşık kişiliğine basit bir açıklama sunmakta ve yukarı tarifte sıralanan tüm unsurlarla 
insanın kaderini etkilemektedir. 

Gen kavramının, literatüre 1900’lü yıllarda girdiği bilinen bir husustur. Bu kav-
ram, Hugo de Vries’in 1900 yılında ortaya attığı bir kuramla bilim tarihi literatürüne 
girmiştir. Bitkileri melezleme yoluyla yaptığı deneyler sonucunda şu sava varmıştır: 
“organizmaların kendilerine özgü özellikleri ayrı birimlerden meydana gelir.” Bu savı 
ortaya attıktan sonra “Pangen” adını verdiği kalıtım partiküllerinin sadece tek bir bitki 
de değil diğer bitkilerde de kalıtıma etki ettiğini ileri sürmüş ve bu çalışmasının so-
nuçlarını da Vries Comtes Rendus de’l Acadѐmiѐ des Sciences dergisinde yayınlamıştır. 
Makalenin yayınlanmasından kısa bir süre sonra intihal ile suçlanmış, çalışmalarının 
özgünlüğü tartışılmış ve çoğunlukla bu muhteviyattaki bilgilerin, Mendel’e ait olduğu 
ileri sürülmüştür. Pangen kavramı böylelikle tartışmaların odağında literatüre girmiş 
ve 1909 yılında kavram, Danimarkalı bir profesör olan Wilhelm Johannsen tarafından 
gen olarak kısaltılarak bilim çevrelerince kullanılmaya başlanmıştır. Genin babası un-
vanının asıl sahibi olan Mendel geni; kalıtım birimi olarak evrensel bilginin depolandığı 
arşiv şeklinde tarif etmiştir. Başlarda bu tanım, genin mecazi tanımı olarak kabul edilse 
de 1953 yılı itibariyle DNA’nın keşfedilmesi, Mendel’in mecaz ifadesini doğrulamıştır. 
(Ridley, 2003, s. 233-4) 21. Yüzyılın en gözde kavramları arasına giren gen, popülerli-
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ğini hiç kaybetmemiş ve sosyo-antropologlarca insanlığın şifresi olarak görülmüştür. 
Gen Bencildir kitabının yazarı olan Richard Dawkins tarafından konumu ziyadesiyle 
yüceltilmiştir. “Kromozom malzemesi parçası” diye kabaca ifade edilen gen, Richard 
Dawkins tarafından yaşam kalım makineleri olan insanın asıl efendileri olarak görül-
müştür. (Dawkins, 2006, s. 102.)  

Genler, insanın asıl efendileri olarak birtakım özellikleri bünyelerinde barındır-
maktadır. Genler hakkında en önce söylenecek husus, genlerin yaşam sürelerinin bin-
lerce hatta milyonlarca yıl sürdüğüdür. Gen hiçbir şekilde ihtiyarlamaz, nesiller süre-
cince bir bedenden diğerine doğru kendi amaçları doğrultusunda varlığını sürdürür, 
bedenleri sadece birer araç olarak kullanır. (Dawkins, 2006: s. 35) Genetik bilimi açı-
sından bakıldığında bireyler geçici olup amaçları bittiğinde bir kenara konulmaktadır. 
Ridley, bedenleri genlerin kendilerini saklama aracı olarak ifade etmektedir. (Dawkins, 
2006: s. 23) Bu sebeple gen aynı zamanda bir doğal seçilim birimi olarak işlev görmeye 
yetecek uzunlukta yaşayan kromozom parçası şeklinde tanımlanır. İhtiyarlamayan bu 
genler, konuk olduğu bedende imkanlar sunmaktadır. Organizma için sürekli bir şekil-
de yeni imkanlar oluşturup birçok seçenek vadederler. Bu seçenekler doğrultusunda 
organizma, başta tarifte aktarıldığı gibi öğrenme, hatırlama, taklit etme, kültür edinme 
ve iç güdüleri açığa vurma gibi faaliyetlerini ortaya çıkarır. (Ridley, 2003, s. 250)

2.2. Kültür

Kültür; tanım çeşitliliğine sahip olan bir kavram olarak ilgili olduğu her bir disip-
lince bir anlam taşımaktadır. 1952 yılında Alfred Kroeber ve Clyde Kluckhah, kültürün 
bilimsel kaynaklardan 164 farklı tanımını ortaya koymuşlardır. (Oğuz, 2011, s. 125) 
En genel anlamıyla kültürün, UNESCO tarafından düzenlenen Dünya Kültür Politika-
ları Konferansı Sonuç Bildirgesi’nde oluşturulmuş tanımına göre, “bir toplumu ya da 
toplumsal grubu tanımlayan belirgin maddi, manevi, zihinsel ve duygusal özelliklerin 
bileşiminden oluşan bir bütün ve sadece bilim ve edebiyatı değil, aynı zamanda yaşam 
biçimlerini, insanın temel haklarını, değer yargılarını, geleneklerini ve inançlarını da 
kapsayan bir olgudur” (UNESCO, 1982). Larauesse ansiklopedik sözlükte, ilgili mad-
dede ise kültür; “bir toplumda geçerli olan ve gelenek halinde devam eden, her türlü 
duygu, düşünce, dil, sanat, yaşayış unsurlarının tümü, belli bir konuda edinilmiş, geniş 
ve sistemli bilgidir.” 

Kavramın tarihçesine bakılırsa, kavram Latince kökenli olup “cultura” ya da “cole-
re” fiilinden geldiği söylenmektedir. Latince de bu fiiller yetiştirmek veya bakmak anla-
mında kullanılmaktadır. Fiil daha çok toprağı ekip biçmek, ürün yetiştirmek anlamın-
da ele alınmaktadır. (Jarry & Jarry, 1991) Buradan hareketle kültürün yerleşmeden, 
tarımdan ortaya çıktığına dair bir vurgu sezinlenmektedir. Kültürün bu tarımı ifade 
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eden kök yapısı, zamanla diğer anlamları da barındıracak bir şekle evrilip zamansal 
bir yolculuk geçirmiştir. XV. yüzyılda İngilizceye “culture” olarak geçen kavram, tam an-
lamıyla tarımsal anlamından kopmayıp çiftçilik temelli bir manada kullanılmıştır. XVI. 
yüzyılın başlangıcıyla kavram, tek bitki gelişimini değil insan gelişimini de içine alacak 
kadar genişlemiştir. Bu kavramın anlamının soyutlanması ile ilgili tam bir tarih veril-
mesi zor olmakla beraber Romalı Filozoflar Cicero ve Horatius’un kültürü ele almala-
rıyla birlikte ortaya çıktığına dair tahminler yürütülmektedir (Williams, 2005: s. 106-
7). Özellikle Cicero, cultura animi ifadesini insan terbiyesi için kullanmaktadır (Özlem, 
2000: s. 142). Kültür kelimesinin soyut manasının literatüre girmesi hakkında genel 
kanı Aydınlanma Çağı itibariyle olmasıdır. Kültür kavramı, teknik anlamda sözlüklerde 
yerini 1865 yılında alsa da öncesinde özellikle Aydınlanma filozoflarının gündeminde 
olmuştur. Voltaire tarafından ele alınan kültür kavramının tanımında insan zekasının 
oluşumu, gelişmesi, geliştirilmesi ve yüceltilmesi vurgusu ağır basmaktadır. Voltaire’in 
bu kullanımından hareketle kavram 1793 tarihli bir Alman dili sözlüğünde “cultur” ola-
rak maddeler arasına eklenmiştir. Kültür ile ilgili farklı bir çalışmada ise kültürün soyut 
manasıyla 1718 yılında Dictionnaire de l’Academie française’de yer aldığı hatta “yazın 
kültürü”, “bilim kültürü” tamlamalarıyla kullanıldığı belirtilmektedir (Galley, 2001: s. 
9). Alman düşüncesinin önemli bir filozofu olan Leibniz’in “geçmişin yükünü taşımak 
ve geleceğe gebe olmak” sözüyle kavramın taşıdığı soyut manayı güçlenmiştir. Kavram 
1865 yılında E. B. Taylor’un kullandığı teknik manayla literatüre girmiş ve kavram ar-
tık daha çok sosyolog ve antropologlar tarafından şekillendirilmiştir (Aktan & Tutar, 
2007: s. 2).

2.3. Kültürel Genetik

Kültürel genetik; kültürün kalıtımsal yönüne odaklanan ve kültürün geçmişten 
günümüze kalıtım yoluyla aktarıldığını ifade eden bir kavramdır. Kültürel genetik, kül-
türün genetik tanımlamasının genetik faktörler üzerinden açıklaması üzerinde yoğun-
laşmakta ve bireyin veya toplumun kültürlenmesinin en önemli faktörünün kalıtımsal 
faktörler olduğunu ileri sürmektedir. Disiplinler arası tanımlamayı gerektiren bu kav-
ram, daha çok sosyo-antropologlarca ele alınmıştır. 

Kültürün, genler gibi bir iletimi olduğunu ifade eden Dawkins’e göre “kültür iletimi 
ile genetik iletim arasında bir analoji”nin kurulabilmesi mümkündür (Dawkins, 2006, 
s. 189). Gen Bencildir adlı eserinde, genler ve kültür arasındaki bu analoji bağlamın-
da kültür iletimi için gene benzer tek heceli bir ifade kullanmaktadır: mem (Dawkins, 
2006, s. 192). Dawkins memlere; ezgileri, fikirleri, sloganları, modayı, çanak ve çömlek 
yapımını örnek olarak vermektedir. Memlerin de genler gibi taklitlenme denilecek bir 
süreçte gen havuzlarında çoğaldığını belirtmektedir. Dawkins’e göre; bir bilim adamı 
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güzel ve önemli bir bilgi duyduğunda bunu çevresine iletir, eserlerinde ve derslerin-
de ele alır. Bu örnekten görüldüğü üzere bir düşünce sadece bir insan sayesinde bir 
beyinden bir beyine aktarılmakta ve her bir beyin, o bilgi için bir konukçu olmakta-
dır. N.K. Humprey de bu hususta memlerin birer canlı organizma olarak ele alınmaları 
gerektiğini ifade etmekte ve beyne sokulan bir fikrin konukçu olarak beyinde ikamet 
ettiğini ve beyni bir araç olarak kullandığını belirtmektedir (Dawkins, 2006, s. 192). 
Dawkins bir memin ömrünün uzunluğunun yayıldığı çevrelerce benimsenmesine bağ-
lı olduğunu söylemektedir (Dawkins, 2006, s. 194). Oluşturulan bir fikir bağlı oldu-
ğu popülasyonda ne kadar yaygınsa o kadar benimsenebilir. Böylece Dawkins insanın 
öldükten sonra sadece iki şey bıraktığını belirtmektedir: genler ve memler. Memlerle 
dünya kültürüne katkıda bulunan insan, kendisi ölse bile memler havuzunda katkıda 
bulundukları ile yaşayacak ve nesilden nesile aktarılacaktır (Dawkins, 2006, s. 199).  
Birçok önemli düşünürün – Soktates, İbn Sina vd.- mem kompleksleri canlı olarak hala 
dünyamızda yaşamaktadır. 

Bir başka bilim insanı Matt Ridley ise genlerin sadece doğa yönüyle anlaşılamaya-
cağını ve yetiştirmenin de önemi olduğunu vurgulamaktadır. Bu açıklamasının sebebi 
insanın hayvanlardan keskin bir şekilde ayrılması, insanların yetiştirme ile kültürün 
birer ürünü olduğunu ifade etmektir. Bu görüş, özellikle 1940’lardan sonra ele alınan 
bir bilimsel gerçeklik olarak Batı Dünya’sında kabul edilmiştir (Ridley, 2003, s. 194). 
Ridley, genlerin hem doğanın hem de yetiştirmenin kökeninde olduğunu ve çevre ko-
şullarına reaksiyon gösteren genlerin mevcut olduğunu belirtmektedir. Bu genlerin et-
kileri ile insanlar, para, güç, şiir, felsefe gibi olguları kültür sayesinde bir jenerasyondan 
diğer jenerasyona aktarmış, ölü ya da diri birçok insanın bilişsel zenginliğinden bir 
havuz oluşturmuşlardır. Ridley’e göre, insanların çok iyi olduğu taklit etme, el becerisi 
ve konuşma, kültür edinme ve iletmede merkezi bir rol üstlenmektedir. Bu üç özellik 
sayesinde insan, kendisini teknoloji ile ifade edebilmektedir. Fakat bundan daha öte-
si tüm bellekleri bir araya getirip, belleği maddeleştirebilmektedir. Geçmiş zamandan 
gelen ve insana uzak geçmişin ürünleri gibi görünen fikirler, kelimeler bugün dünyaya 
gelen her bir bireyin kalıtımının parçası olabilmektedir (Ridley, 2003, s. 220).  Genler 
ile birlikte kültürün iletimini kabul eden bilim insanları, buradan yola çıkarak kültürün 
kendisinin bizzat kalıtımla aktarılabildiğini, ayrıca kültürün genetik değişimle uyum 
gösterebileceğini kabul etmektedir. Bu bilim insanlarından birkaçı olan W. H. Durham, 
R. Boyd ve P. J. Richerson’a göre; 

İnsanın evrimsel geçmişinde uzun süreden bu yana etki eden kültür 
kaynaklı bir süreç, insan psikolojisinin eğilimlerini rahatlıkla temelden şe-
killendirebilir (Durham, Boyd & Richerson, 1997: s. 261-2).
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Sonuç olarak Ridley’e göre, kalıtım yoluyla kültürün kalıtımsal parçaları beyinlerin 
büyümesinde baskı oluşturmuştur. Büyük beyinli türlerde gelişen bu baskı, kültür ile 
kalıtımın el ele bir şekilde evrimleşmesine yol açmış (Ridley, 2003, s. 221) ve kültür 
kavramı genetik bilimin ayrılmaz bir parçası olmuştur. 

Dawkins’in çalışmalarından esinlenen bilim insanı Susan Blackmore, Dawkins’in 
mem kavramından hareketle The Meme Machine çalışmasını yayınlamıştır. Bu çalışma-
da insanın evrimi ile kültürün birlikteliğine yer veren Blackmore, memi, “taklit etme 
yoluyla gelen ve genetik olmayan yollarla aktarılan kültürün bir unsuru” olarak tanım-
lamaktadır. Diğer bir ifadeyle Blackmore; bir başkasını taklit ettiğimizde, bir şey akta-
rıldığını ve bu bir şeyin sonra tekrar ve tekrar aktarıldığını ve böylece kendi hayatını 
üstlendiğini, çoğu zaman bu bir şeyi düşünce, talimat, davranış veya bilgi olarak ifade 
ettiğimizi fakat aslında onun isminin mem olduğunu belirtmektedir. Dawkins’in bu 
kavramı genlere rakip olarak ortaya attığını ifade etmektedir (Blackmore, 1999, s. 4).  
Blackmore’a göre, düşüncelerimizin çoğu potansiyel olarak memlerdir, ancak konuşul-
mazlarsa hemen ölürler. Her konuştuğumuzda memler üretiriz, ancak bunların çoğu 
seyahatlerinde çabucak ortadan kaybolur. Diğer memler, radyo ve televizyonda, yeni-
den yazılmış kelimelerde, diğer insanların eylemlerinde veya teknolojinin, filmlerin ve 
resimlerin ürünlerinde taşınır (Blackmore, 1999, s. 37). 

Yukarıda aktarılanların ışığında, kültürel genetik, kalıtımsal faktörlerle insanın 
yetişmesini ve nesilden nesile aktarılmasını, kültürel birimler olan memler ile açıkla-
makta ve bu kültürel birimlerin yani memlerin olumlu ve olumsuz her düşünce, fikri ve 
bilgiyi aktardığını vurgulamaktadır. 

3. İslamofobi

3.1. Kavramsal Çerçeve

İslamofobi kavramı, İslam ve Yunanca “phobos” kelimelerinin birleşiminden oluş-
muştur. Phobos kelimesi Yunan mitolojisinde Dehşet Tanrısına verilen addır. Genel ifa-
deyle fobi, bireyin hayatını menfi bir şekilde etkileyecek şekilde, herhangi bir nesneye 
ve olaya duyulan akıl dışı korku olarak ifade edilmektedir (Yapıcı, 2017, s. 11). İslamo-
fobi ise terim anlamıyla İslam’a karşı olan ön yargı ve Müslüman azınlığa karşı gösteri-
len ırkçılık şeklinde ifade edilebilmektedir (Bloul, 2008: s. 10). Espozito, temel manada 
İslamofobiyi, Müslümanların din özgürlüğünü, sivil özgürlüğünü ve insan haklarını ih-
lal eden ve çoğunlukla ayrımcılığa, nefret suçlarına yol açan ya da bunların oluşmasına 
kapı aralayan söz ve eylemler olarak ifade etmektedir. İslamofobi kavramı yerine ba-
zen Müslüman karşıtı ırkçılık, Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük, Müslüman karşıtı 
ön yargı, Müslüman karşıtı şiddet, Müslümanlardan nefret etme, İslam ve Müslüman 
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karşıtlığı, müslümanfobi ve Müslümanların şeytanlaştırılması ifadeleri de kullanılmak-
tadır (Richardson, 2012). Ancak politik ve akademik çevrelerde İslamofobi kavramının 
yaygın olarak kullanılması bilinen bir husustur. 

İslamofobi, analitik olarak ele alınacak bir korkudan öte sosyolojik boyutları olan 
bir durumdur. Sosyolojik bir olgu olan bu durumda beşerî korku duygusu tahrik ve 
manipüle edilerek İslam’a ve Müslümanlara yönelik düşman tutumlar canlı tutulmak 
istenmektedir. Bu sebeple İslamofobi bir korku ve nefreti ifade etmekle beraber İs-
lam’a yönelik yürütülen bir düşmanlık kampanyası olarak da görülebilmektedir (Bo-
dur, 2017: s. 71). İslamofobi genel çerçevede değerlendirilecek olursa İslam’a karşı 
oluşturulmak isten yanlı ve kötücül bir algı çalışmasıdır. Özellikle günümüz algısında 
Batı'da oluşturulmak istenen; şiddete dayalı, hoşgörüsüz, fanatik demokrasiden uzak 
ve kaderci bir İslam algısıdır.  Avrupalının gözünde İslam genelde öteki olarak resme-
dilen yozlaşmış, kötücül, zalim, sahte ve sapık bir din olup Hz. Muhammed ise şiddet ve 
cinselliği ön plana çıkaran sahte bir peygamber ve İsa’ya düşman olan bir kişi şeklinde 
tasvir edilmektedir (Miles, 2000: s. 30-1). 

İslam’a karşı olumsuz algıyı devam ettirmeyi amaçlamak adına Runnymede tara-
fından düzenlenen Islamophobia: A Challenge For Us All adlı raporda İslam’ın korkulur 
bir din olmasının gerekçeleri sayılmış ve İslam’a karşı bu gerekçeler maddeler halinde 
sıralanmıştır. İslam’a yönelik bu algılar raporda İslam’ın tek tipçi bir bakış açısına sahip 
olup değişime kapalı olması, diğer kültürlerle tek bir ortak noktanın olmaması, “aşağı”, 
“bayağı”, “barbar”, “irrasyonel”, “ilkel” ve “cinsiyet ayrımcısı” bir din olması, medeniyet-
leri çatıştıran şiddete ve terörizme meyilli bir din olması, manipülatif bir siyasi ideoloji 
olması, Batı kültürünün Müslümanlara karşı eleştirilere dikkat etmemesi, kendi içinde 
de ayrımcı bir özelliğe sahip olması gerekçeleriyle İslam karşıtlılığının haklılığı savu-
nulmak istenmiştir (The Runnymede Trust, 1997, s. 5). İslam’a yönlendirilmiş temelsiz 
düşmanlığı teşvik etmek amacı güden bu raporda, ilk defa İslamofobi terimi teknik an-
lamda kullanılmıştır. Bu terim siyasi çevrelerde, medyada ve hatta Müslüman örgütler-
de giderek daha fazla yaygınlaşmıştır. Ancak akademisyenler hala terimin meşruiyetini 
tartışmakta ve ırkçılık, İslam karşıtlığı, Müslüman karşıtlığı ve Yahudi karşıtlığı gibi 
diğer terimlerden ne kadar farklı olduğunu sorgulamaktadırlar (Cesari, 2011: s. 22).

3.2. Tarihçe

İslamofobi kavramının ilk olarak Oryantalist Étienne Dinet’in 1922 tarihli bir ma-
kalesinde ortaya çıktığı söylenmektedir. Aynı zamanda İslamofobi kavramını Edward 
Said’in 1985 yılında kaleme aldığı makalesine dayandıranlar da bulunmaktadır. Ancak 
bu kavram 1990’larda Müslümanların Batı Avrupa’da karşılaştığı ayrımcılığı tanımla-
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mada yaygın bir kullanım haline gelmiştir. Runnymede Trust raporu olarak 1997 yılın-
da yayınlanan rapordan sonra da İslamofobi’nin teknik manada kullanıldığı bilinmek-
tedir. 

İslamofobi eski bir algı, yeni bir kavramdır. Tarihini ilk Hristiyan-Müslüman iliş-
kilerine dayandırmak mümkündür. Fakat Batı ile Müslümanların kanlı çatışmalarında 
özellikle Endülüs Emevileri’nin İspanya’ya hakimiyeti, 11. ve 13. yüzyıllar arası gelişen 
Haçlı Seferleri, İstanbul’un fethi ve Sicilya yoluyla İslam’ın Avrupa’yı etkilemesi, Batı 
Dünyasında İslamofobi’nin oluşmasında etkenler olarak zikredilmektedir (Ataman, 
2017: s. 16). Martin Luther’in İstanbul’un Fethi sonrası olan atmosferde İslamofobik 
söylemleri çok dikkat çekicidir. Martin Luther, “Kur’an ne kadar Tanrı belası ne kadar 
bozuk ne kadar umutsuz, yalanlarla ve uydurma efsanelerle dolu bir kitap” ifadeleriy-
le düşmanca tutumunu sergilemektedir. Görüldüğü üzere sosyo-politik durumlar, Orta 
çağ ve sonrasında İslam’a karşı tutumları etkilemiştir. Haçlı Seferleri’nden sömürge-
ciliğe kadar, Müslüman dünya ile Avrupa arasındaki çoklu çatışmalar, Batı'da İslam’ın 
olumsuz algılanışına sebebiyet vermiştir. İslam ile ilk karşılaşmadan itibaren oluşan 
“biz” ve “onlar” karşıtlığının çerçevesi, oryantalizm ve medeniyetler çatışması ile de 
teorik bir şekilde çizilmiştir (Bodur, 2017, s. 70). 

Günümüzde ise 11 Eylül saldırıları ve 7 Ocak Hebdo olayı sonrası İslamofobi adı 
altında nefret suçları artmış ve bu konu ile alakalı raporlar düzenlenmeye başlanmıştır. 
İslamofobi terimi çeşitli şekillerde kullanılmaya devam ederken, 11 Eylül’den sonraki 
ilk büyük rapor Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı İzleme Merkezi (EUMC) tara-
fından yayınlanmıştır. 11 Eylül 2001’den sonra AB’de İslamofobi hakkında yayınlanan 
Özet Rapor başlıklı rapor, on beş AB üye ülkesinde Müslümanlara karşı ayrımcılık ve 
ırkçılık eylemlerini belgelemiştir. Raporun bulgularına göre, İslami topluluklar ve diğer 
savunmasız gruplar, 11 Eylül’den bu yana artan düşmanlığın hedefi haline gelmiştir. 
Avrupalı   Müslümanlarla ilgili son zamanlarda yapılan birkaç çalışma İslamofobi’yi ele 
almaktadır. EUMC’nin Avrupa’daki Müslüman nüfuslara karşı ayrımcılığa ilişkin rapor-
ları, terimi genelleştiren ve böylece ona Avrupa düzeyinde bir miktar güvenilirlik ka-
zandıran ilk rapor olmuştur. Runneymede Raporu 2004 yılında güncellendiğinde, bazı 
cesaret verici gelişmeleri belgelemiştir. Ancak İslam’a ve Müslümanlara karşı nefret 
ve ayrımcılık eylemleri artmaya devam etmektedir. Papa 16. Benedict’in 2006 yılında 
Regensburg Üniversitesi’nde yaptığı konuşma, dünyanın en önemli Hristiyan şahsiyeti 
tarafından İslam’a yönelik yaptığı çirkin bir saldırı olarak görülmeye devam etmekte-
dir. Özellikle “Bana Muhammed’in hangi yenilikler getirdiğini gösterin, orada hep şey-
tani ve insanlık dışı şeyler bulacaksınız. Örneğin dini kılıç zoruyla yayması gibi.” Bizans 
İmparotoru II. Manuel’e ait ifadeleri kullanması, İslam dünyasında infiale sebep olmuş-
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tur (Papa XVI. Benedikt, 2006). Daha sonrasında eski ABD başkanı George W. Bush’un 
“İslami-Faşizim” ifadesini kullanması hem Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hem de 
Müslüman dünyasındaki sosyal ve siyaset bilimcilerini şaşkına çevirmiştir. 2008 ABD 
seçim kampanyası sırasında, Barack Hüseyin Obama’nın “Müslüman geçmişi” ve iddia 
edilen “Müslüman kimliği”, yanlış yönlendirilmiş dini dışlayıcılık ve kültürel ırkçılığın 
hortlatılmasına sebep olmuştur (Kalın, 2011, s. 4-5). 

İslamofobi ile ilgili bu gelişmeler gösteriyor ki politik gayelerle İslam’a karşı oluş-
turulan nefret suçları medya ile desteklenmektedir. Batılı medyanın İslamofobi ile ilgili 
haberleri ele alış biçimi, doğrudan Batılının zihnini İslam’a karşı nefret algısı ile doldu-
rulmasına sebebiyet vermektedir. İslamofobi kavramı, Haçlı seferleriyle başlayan bir 
süreç olarak ele alınmakta ve bu sürekliliğin günümüzde de devam ettiği bilinmektedir. 
Günümüz popülist medyası ile beslenen İslamofobi, Avrupa’daki İslam’ın algılanışını 
büyük ölçüde etkilemektedir (Cherribi, 2011, s. 47).

4. Rönesans ve Aydınlanma Dönemi İslamofobik Söylemler: Dante, Kuesli Ni-
kolous ve Voltaire Örneği

4.1. Dante Alighieri (1265-1321) 

İlahi Komedya’nın yazarı Dante Alighieri, Floransa’da aristokratlara karşı bazı sı-
nıfsal çatışmaların olduğu bir dönemde orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 
gelmiştir. Kilise okullarında öncelikli olarak eğitim alan düşünür, Bologna Üniversite-
si’nde de bir yıl geçirmiştir. Campaldino savaşında (1289) savaşmış ve birkaç yıl sonra 
Gemma Donati ile evlenmiştir. Çeşitli şehir konseylerinde (1295-1297, 1301), görevler 
alan Dante, iki grup arasındaki çatışmayı önlemek için büyükelçilik görevine getiril-
miştir.  Görevinin tam kapsamı, Beyaz Guelph’ler ve Kara Guelph’lerin savaşan grupları 
arasında adil bir barışı sağlamak için papa ile müzakere etmektir. Kara Guelphlerin 
hakimiyeti ile şehir ele geçirilmiş ve bir Beyaz olan Dante sürgüne gitmiştir. Hayatının 
son yıllarını Verona’da geçiren Dante, Ravenna Lordu Guido da Polenta adına Venedik’e 
elçilik yaptıktan sonra ölmüştür (Bergin, 1967: s. 623). 

Dante, İlahi Komedya adlı eserinde Cehennem bölümünde cehennemlikler arasın-
da Hz. Muhammed’i de zikretmektedir. Dante’ye göre, Hz. Muhammed Hristiyanlığa 
karşılık İslam’ı getirmesiyle bölücü olarak değerlendirilmektedir.  İlahi Komedya’da 
bölücülük suçunu üstlenen Hz. Muhammed’in cezası Dante tarafından şu şekilde ak-
tarılmaktadır: 

Bak Muhammed de nasıl sakat edildi! / Önümde ağlayarak giden de Ali, 
/ çenesinden tepesine yüzü kesili. / Burada gördüğün öteki kişiler / yeryü-
zünde bölücülük, bozgunculuk tohumu ektiler, / bu nedenle ikiye bölündü-
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ler. / Arkamızdaki zebani bizi denetler, / bu acılı yolu her döndüğümüzde, 
/ bu sürüdeki herkesi / gözünü kırpmadan kılıcıyla bir daha şişler; / çünkü 
yaralarımız kapanmıştır yine, / yeniden onun önüne geldiğimizde. / Sen 
kimsin peki, / yoksa günahına biçilen diyeti geciktirmek için mi, /oyalan-
maktasın bu köprüde? (Alighieri, 211: s. 232)

Dante’nin bu ifadelerine karşılık Abdülhak Hamid Tarhan, Tayflar Geçiti’nde şu 
karşılığı vermektedir:  

Vay Dante! Sen misin? Koca dahi-i müfteri / Hâki siyahı tıyneti hakis-
ter-i cahim!

Zâhilmişim neşideyi nazmettiğim zaman / Ben sonra anladım ki hata 
etmişim yaman. (Tarhan, 1919: s. )2

Batı'nın İslam’a karşı bakış açısı ve İslamofobik tutumları Edward Said’in de Şarki-
yatçılık eserinde de değindiği üzere Dante’nin (1265-1321) İlahi Komedyası’nda açıkça 
görülmektedir. İlahi Komedya’nın 28. Kantosunda Hz. Muhammed Maometto ifade-
siyle yer almaktadır. Bu sahnede, şeytanın cehennemdeki kalesini çevreleyen bir dizi 
karanlık çukurun dokuzuncusunda, cehennemin iç içe dokuz bölmesinden sekizinci-
sinde Hz. Muhammed bulunmaktadır. Onun için Dante Hz. Muhammed’e ulaşmadan 
evvel, günahı daha önemsiz olan insanların bulunduğu bölmelerden geçmektedir. Hz. 
Muhammed’den günahı daha önemsiz olanlar, şehvet ve mal mülke tamah edenler, aç-
gözlüler, inançsızlar, intihar edenler ve dinden dönenlerdir. Günahı Hz. Muhammed’in-
kinden daha büyük olanlar ise, dini yalanlayanlar ile dini değerlere ihanet edenlerdir. 
(Hz. İsa’yı Roma, valisine şikâyet eden Cudas ile Brutus ve Kaziyus). Ondan sonra ce-
hennemin dibine ulaşılmaktadır ki burada şeytanın kendisi bulunmaktadır. Görüldüğü 
üzere Hz. Muhammed şerler hiyerarşisinde yüksek bir mevkii işgal etmektedir.  Dante 
bu kategoriye “seminatör di csandalo e di scisma” (ifsat eden, tefrika çıkaran) adını 
vermektedir. Verilen ceza da (ki ebedidir) özellikle korkutucudur: vücudu sürekli ola-
rak, tam ortasından olmak üzere, ikiye ayrılmaktadır (Said, 2005: s. 78).  Bir başyapıt 
olarak kabul edilen İlahi Komedya, 14 yüzyıllarda hâkim olan İslamofobik tutumun ve 
Hz. Muhammed düşmanlığının bir örneği durumundadır. Dante örneğinde olduğu gibi, 
13 ve 14. Yüzyıllar, özellikle İslam’a karşı Latince eserlerin ortaya çıktığı yüzyıllardır. 
Dante de döneminin Hz. Muhammed ve İslam algısını eserinde aktarmış ve döneminin 
İslam düşmanlığını resmetmiştir. 

2 Müfteri = iftira eden; hâk = toprak; tıynet = yaratılış; hakister = kül; cahim = cehennem; zahil= 
ihmal eden, unutan; neşi-de=şiir; nazmetmek= şiir yazmak. 
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4.2. Kuesli Nikolous (1401-1464)

İlahiyatçı, filozof ve matematikçi Kuesli Nikolous, Trier ve Koblenz arasındaki Mo-
selle Nehri üzerindeki Kues’te doğmuştur. Hollanda, Deventer’deki tarikata bağlı bir 
okula katıldıktan sonra, Heidelberg’de (1416) felsefe, Padua’da (1417-1423) kilise 
hukuku ve Köln’de (1425) teoloji okumuştur. Kuesli Nikolous, 1423’te kilise hukuku 
alanında doktora derecesi almış ve 1426’da Almanya’nın papalık elçisi Kardinal Orsi-
ni’ye hukuki yardımda bulunmuştur. Yaklaşık olarak aynı zamanda, klasik ve Orta çağ 
el yazmalarını toplamaya ilgi duymaya başlamıştır. Kayda değer keşifleri arasında Pla-
utus’un on iki kayıp komedisi de vardır. Önce Kont von Manderscheid’in avukatı olarak 
ve daha sonra De Fide heyetinin bir üyesi olarak Basel Konseyi’nde aktif bir rol almıştır. 
Kuesli Nikolous, kiliseyi birleştirmek ve reforme etmek amacıyla papa için birkaç gö-
rev gerçekleştirmiştir. Floransa Konsili’nde (1439) geçici olarak yürürlüğe giren Roma 
ile yeniden birleşme için Doğu kilisesiyle müzakere etmek üzere Konstantinopolis’e 
gönderilen komisyonun bir üyesi olmuş ve orada Kur’an manuskriptlerine ulaşmıştır. 
1450’de Kuesli Nikolous, kilise reformlarını yürütmek üzere bir elçi olarak Almanya’ya 
gönderilip aynı tarihte Brixen (Bressanone) piskoposu olarak atanmıştır. 1464 yılında 
Todi, Umbria’da ölmüştür. (Maurer, 1967: s. 595)

Kuesli Nikolous, makalede yer alan diğer iki düşünürden farklı olarak hayatının ilk 
yıllarından itibaren İslam’a ve Kur’an’a ilgi duymuş ve bu minvalde araştırmalar yap-
mıştır. İslam karşı ilk çalışmalarını Almanya Koblenz’de veren düşünür Kuran’ın Latin-
ce tercümesine erişmiş ve üzerine çalışmıştır (Watanabe, 2014: s. 9).  Kuesli Nikolous, 
yalnızca İslam’a değil aynı zamanda Yahudilik, Hinduizm ve diğer inanç sistemlerine 
ilgi duymuştur. Kuesli Nikolous, De Pace Fidei (1453) adlı eserinde Arap, Hindu, Kelda-
ni, Yahudi, İskit, Fransız, Farisi, Suriyeli, İspanyol, Türk, Alman, Tatar, Ermeni, Bohem-
yalı ve İngiliz’den bahsedip aradaki birliğe ve barışa vurgu yapmıştır. Kuesli Nikolous, 
Hindu ve Moğollar dahil birçok din ve milleti anlatılarına dahil etmiştir. Kuesli Niko-
lous, dinlerdeki ortak değerleri ortaya çıkarıp Hristiyanlık merkezinde “tek din çeşitli 
yollar” öğretisini yaymayı amaçlamış ve bu doğrultuda De Pace Fidei’yi kaleme almıştır 
(Watanabe, 2014: s. 10). 

İslam’a ilk zamanlar daha ılımlı bir tutum sergileyen düşünür konumunun değiş-
mesiyle bir tavır değişikliğine gitmiştir. Kuesli Nikolous, 1460-61’li yıllarda yakın ar-
kadaşı Papa II. Pius’un isteği üzerine Cribratio Alkorani adlı eserini yazmıştır. Eserde 
dikkat çeken husus De Pace Fidei’nin aksine İslam’a yönelik düşmanca bir tutumun 
olmasıdır. Bu tavır değişikliğinin sebepleri şu şekilde sıralanmaktadır:

1. İslam ve Kur’an ile ilgili araştırmalarının çoğalması, İslam inancında olan 
İsa’nın Tanrı’nın oğlu olduğu iddialarının yalanlanmak istenmesi ve Hristiyan-
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lığın temel doktrini olan Trinity’i savunma, Kuesli Nikolous’u bu hususta etki-
lemiş olabilir.

2. Kuesli Nikolous,’un Hristiyan Kilisesinde mevkiinin değişmesi de Kuesli Niko-
lous’un İslam’a bakışını etkilemiştir. Kuesli Nikolous’un bulunduğu mevkiinin 
hassas konumu onu İslam’a karşı eleştirel olmasına neden olmuştur. Papa Pius 
II ile de dostluğu bu durumu etkilemiştir. 

3. Pope Pius II, Türklere karşı tekrardan bir Haçlı Seferi düzenlemek istemesi ve 
o dönemde Türklerin Kostantinapolis’i almaları sebepler arasındadır (Watana-
be, 2014: s. 13-4). 

Cribratio Alkorani, De pace fidei’ye göre İslam’ı daha çok eleştirir vaziyettedir. Ki-
tabın ilk bölümünde Tanrı’nın birliğini ele almaktadır, İslam’a karşı sert eleştiriler bu 
kısımda bulunmamaktadır. Tanrı’nın sıfatları ile ilgili kısımları İncil’le uyumlu bulmak-
tadır. Fakat ikinci kitabın 19. bölümünde sert eleştiriler dikkat çekmektedir.  Cribra-
tio Alkorani de özellikle Kur’an’ın İncil’le çelişen ayetlerinin Muhammed’in uydurması 
olduğunu ve Kur’an’daki çelişkilerin Muhammed’in cahilliğinden kaynaklandığını ifa-
de etmektedir (Hopkins, 1981: s. 78-9). Kuesli Nikolous, Kur’an’ı hevesle çalışırken, 
Hristiyanlar tarafından sıkça ele alınan Muhammed’in çoklu evliliği, cennetteki cinsel 
zevkler, huriler gibi konuları göz ardı etmiştir. Yahudilik ve Hristiyanlık inancına ait 
ayetleri de gözden kaçırmıştır. Kuesli Nikolous, Kuran’da daha çok İncil ve Eski-Yeni 
Ahit ile ilgili uyumlu, ittifak üzerinde durulan konulara dikkatini vermiştir. John of Se-
govia’ya (1454) yazdığı mektupta da “Müslümanlar için geçerli olan bu kitabı bizim 
için de geçerli kılmak için her zaman çaba göstermeliyiz” ifadelerini kullanmıştır (Wa-
tanabe, 2014: s. 15).

Kuesli Nikolous, De Pace Fidei’nin aksine Cribratio Alkorani’de Müslümanları eği-
timsiz, cahil ve putperest olarak tasvir etmektedir. Batılı düşüncedeki klasik Arap im-
gelerine yer veren bu eser ile ilgili George C. Anawati, bu eserin Müslümanlar tarafın-
dan bilinmemesi gerektiğini etmektedir (Anawati, 1970: s. 179). Kuesli Nikolous, başta 
İslam’a karşı daha barışçıl iken sonrasında daha çok karşı bir tutum izlemiştir. Bu tutu-
munu da II. Mehmed’in İstanbul’u fethetmesiyle sürdürmüş ve yeni bir Haçlı Seferi için 
propagandaları desteklemiştir (Watanabe, 2014: s. 18). Sonuç olarak, Kuesli Nikolous 
daha barışçıl bir tutuma sahipken Batı’da o dönemde İslam’la ilgili cereyan eden olgu 
ve düşüncelerden dolayı yanlı bir tavır sergilemiş ve son yazdığı eserinde Müslümanla-
ra ve Hz. Muhammed’e dair İslamofobik söylemlere yer verdiği gözlemlenmiştir. 
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4.3. Voltaire (1694-1778)

Voltaire, XVII. yüzyılın önde gelen düşünürlerinden biri olarak yaşamı boyunca 
doğal hukuk, eşitlik adalet kavramlarını felsefesinin temel kavramları olarak görmüş 
ve bu kavramlar üstünden cehalet, baskı ve ön yargıya karşı bir mücadele gerçekleş-
tirmiştir. Eleştirel düşünceyi ve doğal özgürlüğü savunan düşünür, Fransız devriminin 
gerçekleşmesinde de katkıda bulunmuştur. Kilise ve feodalite ile de mücadele içeri-
sinde olan filozof özellikle kilisenin din adına insanları sömürmesine karşı çıkmış ve 
kendine has hiciv üslubu ile kilisenin bu tutumlarını eleştirmiştir (Atak, 2011, s. 89). 

Voltaire Aydınlanmanın ilk akla gelen düşünürlerinden biridir. Tanrı’ya inanmayı 
gerekli gören filozof Aydınlanma Çağı’nın mevcut doğal din anlayışını savunmaktadır. 
“Tanrı yoksa O’nu icat etmeli” ifadelerini kullanan filozof bu cümlesiyle Tanrı’nın var-
lığının gerekliliğini kanıtlamak istemiştir. Anglikan Kilisesi’nin hoşgörülü tutumuna 
İngiltere’ye yaptığı yolculukta şahit olmuş ve eserlerinde hayranlık ifadeleriyle bah-
setmiştir. İngiltere’deki ikameti esnasında John Locke’u eserleriyle tanımış ve filozofun 
düşünce dünyasına vakıf olmuştur. 1731 yılından itibaren siyaset felsefesini John Loc-
ke’un düşünceleri düzleminde yazıya geçiren filozof, 1731’den önce sadece bir şair ve 
tiyatro yazarı olarak anılmaktadır (Maurois, 1932, s. 27-31). 

Voltaire, İslam ile ilgili görüşlerini ve düşüncelerini Muhammed ve Fanatizm, Fel-
sefe Sözlüğü ve Türkler, Müslümanlar ve Ötekiler adlı eserlerinde aktarmaktadır. Bu üç 
eserden Muhammed ve Fanatizm, Voltaire’in İslam peygamberine karşılık en bağnaz 
ve aşağılayıcı ifadelerini içermektedir. Bir tiyatro oyunu olarak yazılan eserde Voltaire, 
Maometto (Hz. Muhammed), Zopiro (Ebu Süfyan), Palmira (Zeynep binti Cahş), Seide 
(Zeyd bin Harise) ve Omar (Hz. Ömer) karakterlerine yer vermektedir. Piyesin özeti 
şu şekildedir: Seide ve Palmira İsmaililerin lideri olan Zopire’nin çocuklarıdır ve daha 
küçükken Maometto’ya esir düşmüşlerdir. Maometto’nun himayesinde büyüyen ve 
kardeş olduklarını bilmeyen Seide ve Palmira büyüdüklerinde birbirlerine âşık olurlar. 
İsmailileri yok etmek isteyen Maometto, komutanı Omar ile Zopire’yi Seide’e öldürt-
meyi planlarlar. Seide Maometto’ya verdiği söz neticesinde Zopire’i öldürürken baba-
sı olduğunu öğrenir. Palmira’nın da kız kardeşi olduğunu öğrenen Seide Maometto’ya 
karşı gelir ve Maometto tarafından zehirlenir. Tüm bunlara şahit olan Palmira ise Ma-
ometto’nun evlilik teklifini reddedip intihar eder (Voltaire, 2013). Bu trajedi ilk olarak 
Nisan 1741’de sahne almış ve büyük bir yankı uyandırmıştır. Papa 14. Benedikt’e ithaf 
edilen bu trajedi Papa tarafından da beğenilmiştir. 9 Ağustos 1742 yılında sahnelenen 
trajedi Hristiyanlığın muhafazakâr bir kolu olan Jansenistler tarafından eleştiri almış 
ve oyun sahnelerden kaldırılmıştır (Davidson, 2010, s. 176).  Trajedi konusu itibariy-
le tarihsel gerçekliklere açıkça muhaliftir. Öncelikle Ebu Süfyan’ın İsmaili lider olması 
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ve Peygamber döneminde İsmaili hareketin olmaması, tarihsel gerçekliklere aykırı ol-
duğunun en önemli delilidir. Ayrıca Ebu Süfyan’ın Mekke Fethinden sonra Müslüman 
olması, Hz. Zeynep’in peygamberin halasının kızı olması, Zeyd’in zehirlenerek ölmeyip 
Mute savaşında ölmesi hikâyeye aykırı olan diğer unsurlardır. 

Bir diğer eseri Türkler, Müslümanlar ve Ötekiler de İslam ve Türklerle ilgili görüş-
lerini tafsilatlı bir şekilde aktarır.  Voltaire bu eserinde yer yer İslam’a karşı övgülerde 
bulunsa da Hz. Muhammed’in Hz. İbrahim’e dayanan şeceresinin uydurma bir bilgi ol-
duğunu söyler.  Özellikle İslam’ın, Yahudilik, Sabiilik ve Hristiyanlığı yok etmeyi amaç-
ladığını ve bu sebeple Hz. İbrahim’e dayanan gerçek dışı bir şecere ve inanç sistemi 
oluşturduğuna değinmektedir. Ümmilik konusuna da değinen filozof devlet kurucusu-
nun imza atmasını bilmemesini de alaycı bir şekilde ele alır. Kur’an konusunda Batının 
bilgisiz ve cahil olduğunu savunan filozof, Kur’an dair yapılan yorumların gülünç oldu-
ğunu vurgular. Kur’an’ın Arap Literatürünün en nadide eseri olduğunu zikretmekte ve 
bu mükemmelliğin Hz. Muhammed’in şair kişiliğinden kaynaklandığını ifade etmekte-
dir (Voltaire, 1969, s. 7-10). 

Ansiklopedik eseri Felsefe Sözlüğü’nün Muhammediler maddesinde de Voltaire 
Türklerin İstanbul’u almasının Batı’da İslam karşıtlığına neden olduğunu söylemek-
tedir. Filozof yukarıda aktarılanların aksine Batı'da Hz. Muhammed ile ilgili yayılan 
söylentilerin çoğunun gerçeği yansıtmadığını dile getirir. İslam’ın hızlı yayılmasının 
sebebini İhlas suresinin ayetleri olarak gösterir. Asya’yı putperestlikten kurtarıp Tan-
rı’nın birliğini öğrettiğini, şirki kaldırdığını söyler.  Akabinde de İslam’ın ilahi kaynaklı 
olmadığını ifade eder (Voltaire, 2006, s. 93-4). Eserlerindeki bu çelişkili tutum göster-
mektedir ki Voltaire Batı’da bulunan yanlı İslamofobik söylemlerden kurtulamamıştır. 
Birçok düşünüre göre daha insaflı izlenimleri olan Voltaire, dönemin tutumlarından 
tamamen uzaklaşamayıp İslamofobik söylemlere eserlerinde yer vermiştir. 

5. Kültürel Genetik Bağlamında Bir Değerlendirme

İnsanda bulunan genetik yapı, diğer varlıklardan farklı olarak bilgi birikimine sa-
hip olup her türlü duruma karşı çözümler sunmaktadır. Bu karmaşık yapı insan denen 
organizmada birçok çözümler üretirken yeni sorunlar da ortaya çıkarmaktadır. İnsan-
da, birlikte yaşama ve topluluklar oluşturma genetik yapının sunduğu çözümlerden 
biri olup ayrıca sorunlar yumağına dönmesine sebebiyet veren bir durum da olmakta-
dır. Oluşan topluluklar değişik anlayışlara sahip olarak birbirinden ayrı düşmektedir. 
Bu değişik anlayışlar özellikle din, politika, kültür, ortak çıkar, dil, gelenek ekseninde 
oluşmaktadır. Bu yapay unsurlar toplumları birbirinden ayırabilmektedir. Genetik bili-
mince toplumların bu yapay unsurlardan birbirlerinin arasını çıkar elde etmek amacıy-
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la açması doğal kabul edilmektedir. Asabiyette, bu yapay unsurlarla oluşmakta ve top-
lumun üyesi olan bireylere genetik kültürel bir kimlik oluşturmaktadır. Bu kimlikler 
nesilden nesile aktarılmaktadır. Aktarılan bu unsurlar toplumlar arası ayrışmayı canlı 
tutmakta, her bir nesil diğer bir nesillere diğer toplumlarla ilgili kabullerini iletmekte-
dir. 

Sosyal öğrenme yoluyla edinilen ön yargılar, toplumların kolektif bilinçlerinde sos-
yal temsiller olarak varlığını sürdürür. Bu sosyal temsiller sanat eserleriyle, düşünce 
eserleriyle nesilden nesile aktarılır. İslamofobik tutumlarda, sanat eserlerinin önemine 
değinen Al-Shaikh-Ali (2011); “birçok insan, edebi eserler ve sanat eserlerinin sadece 
popüler bilinci veya ruh halini değil, aynı zamanda politikaları da şekillendiren etkisini 
küçümsemektedir” diyerek sanat eserlerinin önemine işaret etmektedir. Avrupalı Hü-
manist yazar olarak nitelenen Andrѐ Gide 1914 yılında İstanbul ziyareti sonrası; “Kos-
tantiniyye bütün ön yargılarımı doğruluyor… Türklerin kıyafetleri dünyanın en çirkin 
kıyafeti. Zaten Türkler de bu çirkin kıyafeti hak eden bir millet. Batı medeniyeti sadece 
güzel değil, aynı zamanda tek medeniyettir.” ifadelerini kullanmıştır (Kalın, 2016, s. 
245). Gide’nin bu düşüncesi Batı'da hâkim olan Türk ve İslam düşüncesinin tekrarı 
niteliğindedir. Hümanist olarak tanınan bir düşünürün İstanbul ile ilgili bu ifadeleri 
savunduğu fikirlerden değil politik duruşu ile ilgili olması muhtemeldir. 

Avrupa’daki İslam karşıtlığı söz, resim ile oluşturulan büyük sanat eserleriyle top-
lamın kolektif bilincine yerleştirilmiş ve İslam algılarıyla İslamofobiye kapı aralamış-
lardır. Dawkins (2006) memlerin söz-yazıyla ve büyük sanat eserlerinin yardımıyla ak-
tarıldığından bahsetmektedir. Dawkins’in teorisine göre, bu güçlü memlerin beyinden 
beyine konukçu olarak virüs gibi yayılması gayet makuldür. Blackmore’un (1999) de 
ifade ettiği gibi memler, yararlı, tarafsız veya bizim için olumlu bir şekilde zararlı olup 
olmadıklarına bakılmaksızın, ayrım gözetmeksizin etrafa yayılmaktadırlar. Parlak yeni 
bir bilimsel fikir veya teknolojik bir buluş, kullanışlılığı nedeniyle yayılabilir. Ancak do-
landırıcılık ve sahte doktrinler, etkisiz zayıflama diyetleri ve tehlikeli tıbbi “tedaviler” 
gibi bazı memler de zararlı olarak nitelenebilir. Blackmore’a göre düşüncelerimizin 
çoğu potansiyel olarak memlerdir, ancak konuşulmazlarsa hemen ölürler. Her konuş-
tuğumuzda memler üretiriz, ancak bunların çoğu seyahatlerinde ortadan kalkar. Diğer 
memler, radyo ve televizyonda, yeniden yazılmış kelimelerle, diğer insanların eylemle-
rinde veya teknolojinin, filmlerin ve resimlerin ürünlerinde taşınır. Memlerin zararlı ve 
zararsız farkı gözetmeden bu yayılışları İslamofobik düşüncelerin Batı'da nasıl husule 
geldiğine dair bir açıklama sunmaktadır. İslamofobik söylemlerin birçok kanaldan be-
yinlere konukçu olmaları Batı'daki yanlı tutumu gösterir mahiyettedir. 
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XV. yüzyıl itibariyle Batı dünyasının zihnine yerleşen Doğu hakkındaki imgelerin 
çoğunluğu, bir tecrübeye dayanmayan, yalnızca politik nedenlerle üretilen metinler-
den husule gelmiş düşüncelerdir. Siyasi amaçlar güdülerek yazılan metinlerin birçoğu 
düşmanca bir tutum sergilemekte ve Doğuyu şehvetine düşkün barbar insanlar toplu-
luğu olarak resmetmektedir. Bu sebeple doğu hakkında ortaya çıkan sanatsal düşünce 
ürünlerinin çoğu bu düşmanca tavrı kanıtlar vaziyettedir.  Ne Dante ne Kuesli Niko-
lous ne de Voltaire metinlerini Doğu’ya dair gözlem ve tecrübe yoluyla edinmişlerdir. 
Edward Said’in de dediği gibi Batı’da yazılan Doğu ile ilgili birçok eser Ren yolculuğu 
esnasında ya da Paris kütüphanelerinde yazılmıştır. Yazılanların çoğu bir algıyı devam 
ettirir surette kaleme alınmıştır (Said, 2005, s. 28). 

William James’in aşağıda alıntılanan sözleri İslamofobinin kültürel evrimdeki 
ilerleyişini gözler önüne sermektedir. Barışın asla tam olarak sağlanamayacağını ifade 
eden filozof, bu düşmanlığın atalardan evirildiğini ve iliklere kadar işlendiğini sözleriy-
le ifade etmektedir:

Ölüler masal anlatmaz, bildiğimizin dışında bir kavim türü yaşamışsa 
bile bunlardan hayatta kalan olmamıştır. Atalarımızın kavgacılığı kemiğimi-
ze, iliğimize işlemiş; binlerce yıl sürecek barış sayesinde bile bundan kurtu-
lamayız (Ridley, 2003, s. 277).

Sonuç

Görüldüğü üzere İslamofobik söz ve davranışlar modern genetik biliminin tabiriy-
le zararlı kabul edilen memlerin bir türevidir. Bu memler asırlar boyu Batı'da saygınlığı 
kabul edilen düşünürler tarafından topluma Dawkins’in deyimiyle bir virüs gibi zerk 
edilmiştir. Öyle ki Blackmore’un The Meme Machine eserinde dinlere değindiği bölüm-
de Hristiyanlık ile ilgili kısımda Azize Teresa’yı örnek verirken İslam ile ilgili kısımda 
zinaya verilen cezadan örnek vermektedir (Blackmore, 1999, s. 190). Bu yanlı tutum, 
bilim insanının bilerek yaptığı bir davranış olmasa da mensubu olduğu toplumun ko-
lektif bilincine yerleştirilmiş güçlü bir memin etkisi olduğu açıktır. Aynı etkiyi Voltaire 
de Kuesli Nikolas’ta da görmekteyiz, yer yer İslam ile ilgili olumlu bir tavır takınırken, 
İslam’a ve Peygamberine karşı sert yorumlardan kaçınmamışlardır. 

Tüm yazılanların ışığında, Dante, Kuesli Nikolous ve Voltaire yaşadıkları yıllar iti-
bariyle uzak bir geçmişi temsil eden fakat düşünceleriyle hala Avrupalıların zihnin-
de var olan düşünürlerdir. İslam ile ilgili doktrinleri haberlerden duyan, etrafındaki 
gravürlerden, resimlerden veya heykellerden bir İslam algısına sahip her Avrupalı, 
adı geçen düşünürlerle aynı eksende İslam’a karşı bir tutum sergilemektedirler. Or-
taya konan eserlerin sadece sanatsal seyir zevkinden öte döneminin politikalarını da 
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etkileyen bir gücünün olduğu ve bu gücün farkında olan düşünürlerin, sanat eserleri 
yoluyla fikirlerini başka zihinlere yaydığı görülmektedir. Papa II. Urban ve Papa XVI. 
Benedikt’in aralarında asırlar olmasına rağmen aynı İslam algısına sahip olmaları yu-
karıdaki fikirlerimizi destekler mahiyettedir. 

İslamofobi, Batının ortaya çıkardığı yeni bir kavram olsa da kökleri uzak geçmişe 
dayanan bir gerçekliktir. Bu gerçekliğe genetik biliminin ışığında bir alternatif açıkla-
ma yapılmak istenmiştir. İslamofobik tutumların yaygınlığı hem Batı'da hem Doğu'da 
çözüm arayışlarına neden olmaktadır. İslamofobik söz ve eylemlerin durdurulmasında 
alternatif çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu açıklamalar mucibince genetik yollarla 
aktarılan İslamofobik söz ve eylemlere genetik bilimi ışığında çözümlerinin aranması, 
İslamofobik eylemleri durdurma da etkili olabilir. Bu ihtimal göz önünde bulundurula-
rak, İslamofobi ile mücadelede genetik biliminin ve kültürel evrimin dikkate alınması-
nın gereklidir.
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Dijital ABD Gazetelerinde İslam’la İlgili Haberlerin 
İncelenmesi: Usa Today ve Detroit Free Press Örnekleri

Esra TUYSUZ1

1. Giriş

Gazeteler, bilginin hızlı bir şekilde yayılması hususunda etkili araçlardan biri 
olarak kabul edilebilir. Ayrıca günlük yayın yaptıkları için gazetelerin güncel bil-
giler içerir. Hayatın içinden birçok konu ve özel olarak da İslam’la ilgili konuların 
gazetelerde ifade ediliş biçimleri, haberi yapanların konuya dair algıları ve bu 
haberlerin toplumda nasıl bir yankı uyandırdığı veya uyandırabileceği hakkın-
da bir kanaate varılabilmesi adına önemlidir. Bu noktada 11 Eylül saldırılarını 
da göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Zira bu, dönemsel olarak İslam’ın 
korku kelimesi ile anıldığı gerçeğini anlamamızı kolaylaştıracaktır. Ancak, bu sal-
dırıların üzerinden yaklaşık 20 yıl geçtiği düşünüldüğünde bugün hala İslamofo-
bik söylemlerin medya organlarında yer alması meselenin güncelliğini korumaya 
devam ettiğini göstermektedir. Bu araştırmanın temel problemi “Gazetelerde son 
yıllarda İslam ne şekilde yer almaktadır?” sorusudur.  “20 yıl öncesinde yaşanan 
makûs olayların etkileri bugünün haberlerinde hala yer almakta mıdır? İslam’ın o 
topraklarda sahip olduğu imajda bir değişiklik var mıdır, varsa bu gazetelerde ifade 
edilmekte midir?” şeklindeki sorular bu bildirinin alt problemlerini oluşturmak-
tadır. Bu soruların cevabını bulmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde yayın 
yapmakta olan USA Today ve Detroit Free Press gazetelerinin dijital formlarında 
çoğunlukla 2020’de yayınlanmış bir haber seçkisi incelenerek karşılaştırma ya-
pılmıştır. USA Today’de 5, Detroit Free Press’te 6 olmak üzere toplamda 11 adet 
haber bulunmaktadır. Bu haberlerden ikisi 2019, diğerleri 2020 tarihlidir. Bu ha-
ber içeriklerinde İslam’la bağdaştırılarak sunulan durumlar içerik analizi kullanı-
larak tespit edilmeye çalışılmıştır.

1 Arş. Gör., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, esra.tuysuz@erdogan.edu.tr
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1.1. USA Today ve Detroit Free Press Genel Bilgiler

USA Today, Washington’da bulunan Gannet şirketinin kurmuş olduğu bir gazetedir. 
Gannet şirketinin bünyesinde ulusal ve yerel olmak üzere birçok gazete bulunmakta-
dır. USA Today ulusal gazeteler statüsünde değerlendirilen bir gazetedir (USA Today, 
t.y.) ve 2012’deki verilere göre günde ortalama 1,8 milyon okuyucu kitlesine ulaşmak-
tadır (WebCite, 2012). Son yıllarda artık eski tirajını korumadığı yönünde bilgiler akta-
rılmakla birlikte gazetenin yönünü dijitale çevirdiği de ifade edilmektedir (Keşişoğlu, 
2019). Dolayısıyla USA Today okuyucusuyla dijitalde buluşmaya devam etmektedir.

Detroit Free Press’in ilk sayısı 5 Mayıs 1831’de Demokratik Özgür Basın ve Mi-
chigan Intelligencer adı altında yayınlanmıştır. Gazete bir dizi isim değişikliğinden 
geçmiştir. 1835’te bölgenin ilk günlük gazetesi olduğunda adı Detroit Daily Free Press 
olarak, 1848’de ise Detroit Free Press olarak değiştirilmiş ve bu isim kalıcı olmuştur. 
Wilbur F. Storey gazeteyi 1853’te satın almış ve gazeteye bir dizi yenilik getirmiştir. İç 
Savaş sırasında Storey’nin muhabirleri savaş alanlarından raporlar göndererek Free 
Press’i ulusal olarak bilinen bir kaynak haline getirmiştir. 1881’de, William E. Quinby 
Londra baskısını çıkardığında, Free Press Avrupa’da yayınlanan ilk Amerikan gazetesi 
olmuştur. Quinby’nin gazetenin editör ve sahibi olduğu süre boyunca da Evening News  
(şimdi Detroit News) 1873’te yayına başlamıştır. Sonrasında Detroit Free Press, Gan-
net şirketi ile birleşmiştir (Detroit Historical Society, t.y.). Günümüzde, ulusal bir gaze-
te olarak yayına çıkan USA Today ile yerel bir gazete olarak kurulan Detroit Free Press 
aynı şirketin çatısı altında bulunmaktadır.

USA Today’ın ABD’nin büyük okuyucu sirkülasyonuna sahip gazetelerinden biri 
kabul edilmesi ve dijital formuna üye olmayanların erişim imkânının fazla olması, Det-
roit Free Press’in ise İslam Milleti Hareketi’nin temellerinin ABD’nin Detroit bölgesinde 
atılmış olmasından ötürü İslam dini ile bir şekilde münasebetinin olduğunun düşü-
nülmesi bu gazetelere özgü iki temel özellik olarak örneklem gazetelerin seçiminde 
belirleyici olmuştur. Ayrıca “İki gazetenin tek bir şirketin bünyesinde bulunması haber 
içeriklerini etkiliyor mu?” sorusunun cevabına duyduğumuz merak da bu seçimde et-
kilidir. 

1.2. İslamofobi Nedir?

Fransızca kökenli fobi kelimesi TDK’de “Belirli nesneler veya durumlar karşısında 
duyulan olağan dışı güçlü korku, yılgı” olarak geçmektedir. İslamofobi, İslam ve fobi 
kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir kavram olup en genel haliyle “İslam 
korkusu” anlamına gelmektedir (TDK, t.y.). İslam’a karşı duyulan ön yargılar, korkular, 
kin, nefret ve düşmanlığı ifade etmek için İslamofobi kavramı kullanılmaktadır.
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İslamofobi ve Batı Dünyasındaki Yansımaları (Aslan, Kayacı ve Ünal, 2016) isimli 
çalışmada İslamofobinin, kavram olarak ilk defa 1997 yılında İngiliz hükümetinin des-
teğiyle bir İngiliz düşünce kuruluşu olan Runnymede Trust tarafından hazırlanan “Isla-
mophobia: A Challenge for Us All” (İslamofobi: Hepimiz İçin Bir Meydan Okuyuş) adlı 
bir raporda kullanıldığı ve raporda İslamofobi kavramının dile getirilip kökeninin çok 
eskilere dayanmasına rağmen son 20 yılda kayda değer bir şekilde artış gösterdiğinin 
vurgulandığı (The Runnymede Trust, 2016) belirtilmiştir.

Kavramın oluştuğu topraklarda yaşanan deneyimlerin sürecin şekillenmesinde 
etkili olduğunu ifade etmek gerekir. İslam dini müntesiplerinin şiddet içerikli eylem-
ler ile anılması öncelikle Müslümanlara, sonrasında ise genel olarak İslam dinine karşı 
korku, nefret, düşmanlık gibi duyguların belirginleşmesinin sebeplerinden biri kabul 
edilebilir. Bu noktada İslamofobinin tarihi arka planının anlaşılmasının, bu kavramın 
ortaya çıkış sürecinin ve kavram tanımlamalarının daha kolay anlaşılmasını sağlaya-
caktır.

1.3. İslamofobinin Tarihi Arka Planı

11 Eylül saldırıları İslamofobiyi anlamak noktasında kilit bir yer işgal etmektedir. 
Belirlenen gazetelerdeki İslam haberlerini incelenmeden önce 11 Eylül saldırılarının 
gerçekleştiği zaman ve olayların hatırlanması faydalı olacaktır. Yaşanan saldırı şu şekil-
de özetlenebilir (BBC News Türkçe, 2019):

• El-Kaide’nin üstlendiği saldırılarda 19 hava korsanı hemen hemen aynı saatler-
de kalkış yapan dört uçağı kaçırmıştır.

• Bu uçaklardan biri Boston-Los Angeles uçuşunu yapan Amerikan Airlines’in 
seferini yapıyordu. Bu uçak kalktıktan sonra rotasını New York’a çevirmiş ve 
şehrin güneyindeki Dünya Ticaret Merkezi’nin kuzey kulesine çarpmıştır.

• İkinci uçak da Boston-Los Angeles uçuşunu yapan United Airlines’ın uçağıydı. 
Bu uçak ilkinden 17 dakika sonra Dünya Ticaret Merkezi’nin güney kulesine 
çarpmıştır.

• Bu iki çarpma olayını ABD Başkanı George W. Bush “terör saldırısı” olarak nite-
lendirmiştir.

• Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da Washington-Los Angeles seferini yapan 
yolcu uçağı ABD Savunma Bakanlığının batı tarafına girmiştir.

• 4. uçak da New Jersey-San Francisco uçuşunu gerçekleştiren uçak olup kalkış-
tan kısa bir süre sonra boş bir araziye düşmüştür.



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

1123

• Halid Şeyh Muhammed ve Remzi bin el-Şibh verdikleri ifadede son uçağın he-
definin ABD Kongre Binası olduğunu söylemişlerdir.

• Bu saldırılarda 2 bin 977 kişi hayatını kaybetmiştir. Uçakları kaçıran 19 hava 
korsanı ölmüş ve saldırılarda 6 binden fazla kişi yaralanmıştır.

• ABD ekonomisinin uğradığı maddi zarar 120 milyar doların üzerinde; New 
York şehrinde yarattığı maddi hasar ise 60 milyar dolardan fazla hesaplanmış-
tır.

• Saldırıların ardından ABD bir dizi kararlar almış, ilk kez ülkenin hava sahası 
kapatılmış ve olağanüstü hâl ilan edilmiştir.

• İç Güvenlik Bakanlığı kurulup terörle mücadele konusunda atılacak adımlar de-
taylandırılmıştır.

Saldırıyı üstlenen grubun İslam dinine mensup olduğunu ifade eden bir grup ol-
ması; İslam ve terör kelimelerinin birlikte kullanılmasını açıklamaktadır. Burada İs-
lamofobinin başlangıcının 11 Eylül saldırıları olarak belirlenip sebepleri bu olaylarla 
sınırlandırılmamalıdır. Bu olayların sadece meselenin bir yönünü açıklayabileceğini 
unutmamak gerekmektedir.

USA Today ve Detroit Free Press gazetelerinin dijital formlarından seçilen haber 
içeriklerinin sunulması bütüncül bir anlama ve sağlıklı bir karşılaştırma yapılması için 
önemlidir. Burada bu iki gazetede 2019 ve 2020 yıllarında genel erişime açık yapılmış 
toplam 11 dijital haberin içeriği verilecektir. Haber içerikleri verilmeden önce Detroit 
Free Press’te sıkça adı geçen İslam Milleti Hareketi hakkındaki genel bilgiler meselenin 
anlaşılması ve karşılaştırılmasını kolaylaştıracaktır.

1.4. İslam Milleti Hareketi

İslam Milleti, 1930’da kurulan ve bugün hala mevcut olan, geleneksel İslam un-
surlarını Siyah milliyetçi fikirlerle birleştiren öğretileriyle tanınan Afro-Amerikan ha-
reketine verilen isimdir. Topluluk ayrıca ırksal birliği ve kendi kendine yardımı teşvik 
etmekte ve üyeler arasında katı disiplin kuralları uygulamaktadır. İslam dini, Amerika 
Birleşik Devletleri’ne Afrikalı Müslüman köleler tarafından getirilmiş ve 19. yüzyıl bo-
yunca ülkede küçük de olsa varlığını korumuştur.  İslam, 20. yüzyılın başında, Hindis-
tan’da Mirza Ghulam Ahmed (1839–1908) ve bağımsız bir Siyah Müslüman hareketinin 
Fas doğumlu lideri Şeyh Ahmed Faysal (1891–1980) tarafından kurulan bir mezhep 
olan Ahmediye hareketinin çabalarının sonucu olarak yeniden ortaya çıkmıştır. Müslü-
man öğretileri, 1913’te Newark, New Jersey’de Amerika Mağribi Bilim Tapınağı’nı ku-
ran, asıl adı Timothy Drew (1886-1929) olan Noble Drew Ali tarafından Siyah milliyet-
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çiliğine bağlanmıştır. Mağribi Bilim Tapınağı ile ilişkili olanlar arasında Wallace D. Fard 
(veya Wali Fard Muhammed) adında bir seyyar satıcı da bulunmaktadır. 1930’da Noble 
Drew Ali’nin reenkarne olduğunu iddia eden Fard, Detroit, Michigan’da İslam Milleti’ni 
kurmuş ve asıl adı Elijah Poole olan yetenekli yardımcısı Elijah Muhammed’i, hareketin 
Chicago’daki ikinci merkezini kurmakla görevlendirmiştir. 1934’te Detroit’teki mer-
kezde sorunlar patlak verdiğinde, Elijah Muhammed devreye girmiş ve kontrolü ele al-
mıştır. Fard belirsizliğe çekilirken, Elijah, Fard’ın (Müslüman anlamda) bir Peygamber 
ve (Hristiyan anlamda) bir Kurtarıcı ve Allah’ın varlığı olduğunu öğretmiş ve böylece 
Muhammed, Fard’ın sahip olmadığı güçlü bir liderlik ve tutarlı bir teoloji sağlamıştır. 
Öğretileri, tektanrıcılık, Allah’a teslimiyet ve güçlü bir aile hayatı dahil olmak üzere 
İslam’ın temel ilkelerinin çoğunu içermektedir. Elijah, ayrıca domuz eti yemeyi veya tü-
tün, alkol veya yasa dışı uyuşturucuları kullanmayı reddetme de dahil olmak üzere öğ-
retilerini birtakım geleneksel İslami davranış uygulamalarından almış, bu inançları ve 
uygulamaları, özellikle Afrikalı Amerikalılara hitap etmek için tasarlanmış bir efsaneye 
bağlamıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında takipçilerinin askerlik hizmetini reddettiğini 
savunduğu için baskı altına alınan hareket, 1950’lerde genç karizmatik lider Malcolm X 
olarak bilinen Malcolm Little, New York Tapınağı’nı devraldıktan sonra toparlanmıştır. 
Malcolm X birçok kişiyi harekete dahil etmiş ve süreç içinde hareketten kovulmuştur. 
Mekke’ye hacca gittikten sonra ortodoks İslam’ı kabul etmiştir. Bununla birlikte, yeni 
görüşlerini tam olarak ifade edemeden önce, 1965’te hareketin birkaç üyesi tarafından 
öldürülmüştür. Elijah Muhammed’in ölümünden sonra hareketin liderliğini 1975’te Eli-
jah’ın oğlu Wallace üstlenmiştir. Malcolm X ve Ortodoks İslam’dan derinden etkilenen 
Wallace, kısa süre sonra harekette bir dönüşüm başlatmış ve adını Batı’da Dünya İslam 
Topluluğu olarak değiştirmiştir. 1978’de tekrar bir değişikliğe giderek topluluğun adı-
nı Amerikan Müslüman Misyonu olarak belirlemiştir. Değişiklikler, 1985’te Amerikan 
Müslüman Misyonu başkanı olarak resmen istifa etmesi ve örgütü dağıtmasıyla doruğa 
ulaşmıştır (Britannica, Ekim 2020). Wallace’ın ismi Hareketin kurucusu Wallace Fard 
Muhammed’e atfen konulmuş ve daha sonra değiştirilip Warith Deen (Vârisüddin) adı 
benimsenmiştir. Warith Deen harekette babasının öğretilerine karşı radikal değişiklik-
ler yaptığı değişim sürecini ikinci diriliş olarak adlandırmış ve böylece hareketi Sünni 
çizgiye taşımıştır (İslam Ansiklopedisi, 2019). 

Hareket için bir başka önemli isim Louis Farrakhan’dır. Farrakhan 1978’de üçüncü 
bir İslam Milleti kurmak için ayrılmıştır. Yetenekli bir hatip olan Farrakhan, işe sadece 
birkaç bin taraftarla başlamış ancak kısa süre sonra ulusal bir hareketi yeniden kur-
muştur. Elijah Muhammed’in kitaplarını yayınlamış, The Final Call adlı bir süreli yayın 
başlatmış ve sonunda Elijah Muhammed’in Chicago’daki eski camisini satın alıp onu 
İslam Milleti’nin yeni merkezi olarak yenilemiştir. Farrakhan, 2000 yılında kansere ya-
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kalanmış ve sonrasında ırkçı söylemini yumuşatıp grubu ortodoks İslam’a taşımıştır. 
Tahminen 10.000 ila 50.000 kişi İslam Milleti üyesidir (Britannica, Ekim 2020).

Detroit şehrinin bu hareketin kurulduğu ve faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiği 
bölge olduğu düşünüldüğünde, bölgede yaşayan insanların İslam ile tanışıklıkları ol-
duğu söylenebilir. İslam ile ilgili konuların haberlerde yer alıp almadığı, yer alıyorsa ne 
şekilde ele alındığı incelenen haberlerle ortaya konacaktır.

2. Analiz ve Bulgular

2.1. USA Today Haberleri

15 Mart 2019 tarihli USA Today dijital formunda “Cuma günü Yeni Zelenda’nın 
Christchurch kentindeki iki camide yapılan ateşli saldırılar 49 ölüm ve biri cinayetle 
suçlanan üç silahlı şüphelinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı.” haberi yer almakta-
dır. Haberin devamında sosyal medyada bir cami içinde silahlı bir kişinin ateş açtığı 
videonun gün yüzüne çıktığı bilgisi paylaşılmıştır. Saldırıların sorumluluğunu üstlenen 
28 yaşında beyaz bir Avustralyalı ve ırkçı olan kişi, iki yıldır saldırıyı planladığını bil-
dirmiştir. Saldırı sosyal medyada canlı yayın olarak 17 dakika yayınlanmıştır. Görün-
tülerde saldırıyı gerçekleştiren kişinin silahlanıp camiye doğru yürüyüp kapıdan biri-
ni vurduğu görülmektedir. Haberin devamında tanıkların saldırının ardından camiye 
girdiklerinde her yerde ölü insanlar gördükleri bilgisi verilmiştir. Bu silahlı saldırıdan 
sonra yapılan basın toplantısında saldırı Yeni Zelenda’nın en karanlık günlerinden biri 
ve benzeri görülmemiş şiddet olarak nitelendirilmiştir. Donald Trump, saldırıları kor-
kunç bir katliam olarak kınamıştır. Amerikan -İslami İlişkiler Konseyi, ABD’de Cuma 
namazından önce bir basın toplantısı düzenleyerek ibadet edenleri “korkmamaya” ve 
“camileri terk etmemeye” çağırmıştır. Mısır’ın Sünni İslami araştırmalarıyla tanınan 
El-Ezher Üniversitesi yaptığı açıklamada, saldırıların “artan nefret söylemi, yabancı 
düşmanlığı ve İslamofobinin yayılmasının korkunç sonuçlarının tehlikeli bir gösterge-
si” olduğunu belirtmiştir (USA Today, 2019). Planlı bir şekilde yapılan bu eylemlerin 
bir ibadethane olan camiye yönelik olması İslam’a karşı gerçekleştirilmiş olduğu ger-
çeğini gözler önüne sermektedir.

15 Mayıs 2020 tarihli gazetede ise Müslüman kimliğe sahip 39 yaşında bir kadının 
oğlu ile maruz kaldığı şiddetin haberine yer verilmiştir. Kadın, arabasına kasıtlı olarak 
çarpan saldırganı daha önce tanımadığını belirtmiştir. Kadın saldırganla öncesinde bir 
mağazada karşılaştığını ve saldırganın kendisine Müslüman karşıtı sözler söylediğini, 
terörist ithamında bulunduğunu ve ondan nefret ettiğini söylediğini aktarmıştır. Ma-
ğazadaki bu karşılaşmada kadının saldırgana “Bana terörist diyorsun ama burada beni 
korkutuyorsun.” dediği ve mağazadakilere de “Siz hiçbir şey yapmayacak mısınız?” diye 



Dijital ABD Gazetelerinde İslam’la İlgili Haberlerin İncelenmesi:
Usa Today ve Detroit Free Press Örnekleri

1126

sorduğu haber metni içinde belirtilmiştir. Mağazadan çıktıktan sonra ise yaşananların 
biteceğini düşünürken arabasındayken saldırgan arabası ile gelip iki defa kadının ara-
basına çarpmıştır. Kadın bu tecrübesini iki röportajla kamuoyuyla paylaşmıştır. İnan-
cından dolayı bu tür bir olayı ilk defa yaşamadığını belirtmiştir. Kadının Müslüman 
inancının görünür bir üyesi olarak kendisi ve ailesi için hissettiği korku bu tecrübenin 
manevi bedeli olarak haberin devamında yer almaktadır. Neticede siyasette, medyada 
ve çevrim içi forumlarda nefret söylemi Müslümanları hedef almıştır. Bu özellikle giyin-
me biçimleri nedeniyle daha belirgin olan kadınlar için geçerlidir (USA Today, 2020). 
Bu ve benzeri davranışların varlığı gündelik yaşamda birlikte yaşama deneyimine karşı 
endişe uyandırmaktadır.

28 Ağustos 2020 tarihli haber “İslam Devleti (IŞİD) hala bir tehdit mi?” sorusuyla 
başlamaktadır. Haberde terör örgütünde yeni yaşam belirtilerinin olduğu ifade edil-
mektedir. Irak’ta IŞİD’e bağlı unsurların saldırılarında artış olması, Suriye’de yıkıcı fa-
aliyetlerdeki canlanma Washington’da endişeye sebep olmuştur. IŞİD hala tehlike arz 
etmektedir. BM’nin terörle mücadele başkanı Vladimir Vronkov, Irak ve Suriye’de aktif 
olarak faaliyet gösteren 10000’den fazla IŞİD üyesi olduğunu açıklamıştır. Ayrıca Vla-
dimir grubun şu anda dünyanın dört bir yanına dağılmış çeşitli bölgesel iştiraklerine 
katılmak için daha binlerce kişinin göç ettiğini belirtmiştir. İslam Devleti (IŞİD)’nin Batı 
Afrika Eyaleti (ISWAP), şu anda silah altında yaklaşık 3500 erkeğe sahiptir. Sonuçta, 
IŞİD mevcut sorunlarına rağmen hala kayda değer sayıda üyelerini elinde tutmaktadır. 
Bir İngiliz düşünce kuruluşu olan Uluslararası Radikalleşme Çalışmaları Merkezinin 
Temmuz 2018’de yaptığı bir araştırma, kısa sürede 80 farklı ülkeden yaklaşık 42000 
yabancının IŞİD’e katıldığını tahmin etmektedir. Üye ve sempatizan sayısında bir azal-
ma da mevcuttur. Ancak yarı gücünde bile IŞİD zorlu bir düşmanı temsil etmekte ve 
hem Orta Doğu’da hem de ötesinde bölgesel iktidara yönelik bir tehdit unsuru ola-
rak durmaktadır. Koronavirüs krizi Orta Doğu’daki huzursuzluğa zemin hazırlamıştır. 
Buna karşılık, İslam Devleti (IŞİD)’nin ideolojik erişiminin pandeminin zararlı etkile-
riyle daha da güçlenmesi muhtemeldir. Koronavirüs şimdiden Orta Doğu’da ve Afri-
ka’da artan ekonomik zorluklara ve sosyal güvensizliğe neden olmaktadır. İslam Devleti 
(IŞİD), terörle mücadele önlemleri ile zayıflatılmış ve salgın nedeniyle geçici olarak ke-
nara alınmış olsa da tamamen feshedilmiş durumda değildir. Bu nedenle, Amerika Bir-
leşik Devletleri ve bölgesel ortakları için uzun vadede bir sorun olmaya devam etmek-
tedir (USA Today, 2020). Hala bünyesinde birçok silahlı taraftar barındıran IŞİD’e karşı 
duyulan endişe “Ancak yarı gücünde bile, İslam Devleti (IŞİD) zorlu bir düşmanı tem-
sil ediyor ve hem Orta Doğu’da hem de ötesinde bölgesel istikrara yönelik bir tehdit.” 
cümlesinden anlaşılabilir. Bu metin gazetede “Opinion” başlığı altında yayınlanmıştır  
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ve burada yazılanların yazar(lar)ın düşüncesini yansıttığı yayıncıdan ayrı düşünülmesi 
gerektiği şeklinde bir açıklamaya yer verilmiştir.

Gazetenin 2 Kasım 2020 tarihli haberi Avusturya’nın üst düzey güvenlik yetkilisi-
nin, pazartesi günü geç saatlerde Viyana’nın kalbinde meydana gelen silahlı çatışmada 
biri saldırgan olmak üzere dört kişinin öldüğü ve 15 kişinin de yaralandığını söylediği 
bilgisiyle başlamaktadır. İçişleri Bakanı Karl Nehammenr salı günü gazetecilere verdiği 
demeçte, iki erkek ve bir kadının öldüğünü söylemiştir. Bir tüfek ve sahte intihar ye-
leği taşıyan şüpheli saldırgan, polis tarafından vurularak öldürülmüştür. Nehammenr, 
ilk soruşturmaların, öldürülen şüphelinin İslam Devleti (IŞİD) grubuna sempati duy-
duğunu gösterdiğini söylemiştir. Devam eden soruşturma sebebiyle daha fazla ayrıntı 
vermemiştir. Yetkililer süreçte başka saldırganların kaçak olup olmadığını belirleme-
ye çalışmaktadır. Viyana’daki insanlara içeride kalmaları ve şehir merkezinden uzak 
durmaları gerektiği talimatı verilmiştir. Viyana belediye başkanı Michael Ludwig, 15 
kişinin hastaneye kaldırıldığını, 7 kişinin ağır yaralandığını söylemiştir. Pazartesi günü 
Viyana’nın ana sinagogunun yakınında, birçok kişi koronavirüs kaynaklı kapanmanın 
başlamasından önce restoran ve barlarda bir gece geçiriyordu. Avusturya Başbakanı 
Sebastian Kurs, “Federal başkentte halen devam eden alçakça bir terör saldırısının 
kurbanlarıyız.” demiştir. Viyana’daki Yahudi cemaati başkanı Oskar Deutsch, çatışma-
nın şehrin ana sinagogunun dışında gerçekleştiğini, ancak ibadethanenin hedef olup 
olmadığının net olmadığını söylemiştir. Hofmeister, “Binamızın hemen dışında ateş 
ediyorlardı. Bütün bu barların dışarıda masaları var. Bu akşam kapanmadan önceki 
son akşam.” demiştir. “Gece yarısından itibaren, önümüzdeki ay Avusturya’da tüm bar-
lar ve restoranlar kapalı olacak ve muhtemelen pek çok insan o akşamı dışarı çıkmak 
için kullanmak istemişti.” diye eklemiştir. Saldırı dünyanın dört bir tarafından kınama 
almıştır. ABD seçimlerinin arifesinde, Başkan Donald Trump, saldırının “aşağılık bir 
terör eylemi” olduğunu şeklinde bir tweet atmıştır. “Masum insanlara yönelik bu saldı-
rılar sona ermelidir.” demiş ve ABD’nin “teröristlere karşı mücadelede tüm Avrupa’nın 
yanında olduğunu” sözlerine eklemiştir. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 
Fransızların “bu gece saldırıya uğrayan Avusturya halkının acısını paylaştığı” şeklinde 
bir tweet atmıştır. Haber metni Fransa’nın aşırılık yanlısı Müslümanların suçlandığı üç 
saldırıya uğradığı bilgisiyle devam etmektedir: Bunlardan ilki Pakistanlı bir mülteci-
nin Charlie Hebdo’nun eski merkezinin önünde iki kişiyi yaralaması; ikincisi Hz. Mu-
hammed’in karikatürlerini öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilmesi; 
üçüncüsü ise Nice şehrinde bir kilisede ölümcül bir bıçaklı saldırı gerçekleştirilmesi 
şeklindedir (USA Today, 2020). Bütün bu açıklamalara bakıldığında saldırmak, yarala-
mak, öldürmek ve başını kesmek gibi eylemlerin İslam dinine bağlı olduğunu ifade eden 
bireyler tarafından gerçekleştirilmesi bu satırları okuyan ve bu dine karşı herhangi bir 
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tanışıklığı olmayan insanların İslam hakkında olumsuz bir intibaa sahip olmalarına ne-
den olabilir.

3 Kasım 2020 tarihli USA Today haberi de 2 Kasım’da haberi yapılan olayla aynıdır. 
Habere göre pazartesi günü geç saatlerde Avusturya’nın başkenti Viyana’da hükümet 
yetkililerinin İslam Devleti (IŞİD) terör grubuna “sempati duyan” radikalleşmiş bir ki-
şiyle bağlantılı olduğunu söylediği saldırıda en az dört kişi ölmüş ve iki düzineden fazla 
kişi ağır yaralanmıştır. Polis, tüfek ve sahte intihar yeleği taşıyan bir şüpheliyi vurarak 
öldürdü. Yetkililer salı günü başka saldırganların kaçak olup olmadığını belirlemeye 
çalıştı, ancak kanıtlar saldırganın tek başına hareket ettiğini göstermekte. Viyana’da-
ki insanlara evlerinde kalmaları söylendi. Bu saldırı, son haftalarda, 2015’te Charlie 
Hebdo dergisine yapılan saldırılarla bağlantılı bir terörizm davası sırasında Fransa’da 
meydana gelen bir dizi ölümcül saldırının ardından geldi. 3 Kasım 2020 haberinde bir 
önceki gün yapılan habere ek olarak Nehamnemr‘in Viyana’da öldürülen saldırganın 
20 yaşındaki Avusturya ve Kuzey Makedonya çifte vatandaşı olduğunu söylediği bil-
gisi yer almaktadır. Saldırgan, geçen yıl IŞİD grubuna katılmak için Suriye’ye gitmeye 
çalışırken terör suçlamalarından hüküm giymişti. Yetkililer bir dizi tutuklama yaptı ve 
üç günlük yas ilan edildi. Avrupa’da son yıllarda en kötü saldırı, bir konser salonuna, 
büyük stadyuma, restoran ve barlara düzenlenen saldırı sırasında 130 kişinin hayatı-
nı kaybettiği 2015’te Paris’te gerçekleşti (USA Today, 2020). Haber metninin geneline 
bakıldığında terör, radikallik ve saldırı gibi şiddet anlamı barındıran kelimelerle İslam 
Devleti (IŞİD)’nin bağdaştırılıp sunulduğu görülmektedir.

2.2. Detroit Free Press Haberleri

11 Aralık 2019 tarihli metin “Nike, salı günü yeni mütevazı mayo serisini tanıttı 
ve şimdiden çok fazla ses getirdi.” cümlesi ile başlamaktadır. Bu mayolar Kuzey Ame-
rika’nın Arap başkenti olarak anılan Dearborn’da bir sıçrama yapmıştır. Nike Victory 
Yüzme Koleksiyonu, uygun bir pantolon ve kapüşonlu bir tunikten oluşan bir mayodur. 
Kapüşon, saçlarını ve boynunu kapatan Müslüman kadınlar için bir başörtüsü görevi 
görmektedir. Bu da Nike’ı Müslüman ve mütevazı yüzücülere hitap eden en büyük spor 
markası yapmaktadır. Livonia’daki Butter Bear Shop’un kurucusu ve Fox Tv’nin “Mas-
terchef” yemek programının 6. sezonunda yer alan ilk Müslüman kadınlardan olan 
Amanda Saab, “Müslüman Amerikalı kadınlar Amerikan kumaşının bir parçasıdır.” de-
miştir. Amanda, “Bence Nike’ın bizleri göz önünde bulundurarak tasarımlar yapması 
çığır açıyor.” diye sözlerine devam etmiştir. Ayrıca Haute Hijab CEO’su ve Detroitli yerli 
girişimci Melanie Elturk’un, Nike gibi bir markanın toplulukları için ürünler geliştirme-
ye devam etmesinin şaşırtıcı olduğunu ifade ettiği metnin devamında belirtilmektedir.  
Elturk, mütevazı bir mayo serisinin Nike’ın akıllıca bir hamlesi olduğuna inanmakta-
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dır. Bu, Nike’ın Müslüman kadınlara hizmet verdiği ilk sefer değil. İki yıl önce, Nike 
nefes alabilen atletik bir başörtüsü olan Pro Hijab’ı tanıttı. Elturk, “Bunu en iyi yapan 
markalar topluluğumuzdaki insanlarla çok yakın çalışanlardır.” demiştir. Son olarak Ni-
ke’ın ürettiği bu mayolar 1 Şubat 2020’de çevrim içi olarak ve Nike Santa Monica, New 
York City House of Innovation, Nike London ve Nike Dubai gibi seçkin mağazalarda 
satışa sunulacaktır. Haber metni Michigan’daki Müslüman adayların 2018’deki siyasi 
kampanyalar sırasında nefretle karşılaştığı bilgisi ile bitirilmiştir (Detroit Free Press, 
2019). Bu haber güncel hayata dair bir konu hakkında olup meselenin öznesi bütünüy-
le Müslüman kadınlardır. Haberde herhangi bir İslamofobik unsur görünmemektedir. 
Metnin bütününde yer almamasına rağmen son cümlede Müslüman kişiliğin mağduri-
yeti ile ilgili bir durumun ifade edilmiş olması dikkat çekicidir.

15 Ocak 2020 tarihli gazetede Dearnborn’da açılan bir Müslüman sergisi hakkın-
da yapılmış bir haber yer almaktadır. Dearborn, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en 
büyük Müslüman nüfusa ev sahipliği yapmaktadır, bu nedenle bölgeye güneydoğu Mi-
chigan Müslümanlarının çeşitli nüfusunu konu alan bir serginin gelmesi şaşırtıcı olma-
malıdır. Helal Metropolis ekip üyesi ve fotoğrafçı Razi Jafri’ye göre Helal Metropolis adlı 
sergi, Müslüman görünürlüğü temasını kültürel bir mercekle inceleyecektir. Müslüman 
sanatı, tasarımı, kültürü, yemekleri, müziği ve diğer kendini ifade etme türleri, 4901 
Evergreen Road adresinde bulunan Michigan Üniversitesi-Dearborn Stamelos Galeri 
Merkezi’nde sergilenecektir. Helal Metropolis 17 Ocak 17:00-07:00 arasında helal yi-
yecek ve içeceklerin olduğu büyük bir açılış resepsiyonu verecektir. Sergi ücretsiz ve 
halka açık 17 Ocak-3 Nisan tarihleri arasında üç ay sürecektir. Sergi, Detroit bölgesin-
deki var olan ama sessiz görünen çeşitli Müslüman kimliklerine odaklanmaktadır ve 
sergide heykel, fotoğraf, film, koreografi, tekstil, grafik tasarım, illüstrasyon gibi çeşitli 
eserler vardır. Helal Metropolis her bir açılışta yaklaşık 150 kişinin katıldığı üç sergi-
yi -Hamtramck, Detroit ve Howell- içermektedir. Jafri, her serginin Helal Metropolis’in 
gerçekleştiği üç şehre veya bölgeye göre değişen bir tarih bölümü olduğunu söylemiş-
tir. Jafri, farklı konulara bakıp farklı temalara odaklandıklarını ifade etmiştir. Örneğin, 
Detroit’te tarihe ve arşivlere; Hamtramck’ta tasarım ve modaya; Howell’de spora ve 
topluma odaklanılmıştır. Sanatçılar ve girişimciler sergiye dahil edilecek eserlere kat-
kıda bulunmuşlardır. Jafri’nin ortakları Sally Howell, Michigan-Dearborn Üniversitesi 
Arap Amerikan Araştırmaları Merkezi’nin yöneticisi ve tarih profesörüdür ve Ameri-
ka’da İslam ve özellikle Detroit’te İslam konusunda uzmandır ve Osman Khan Michigan 
Üniversitesi Penny W. Stamps Sanat ve Tasarım Okulu’nda doçent ve MFA Programı 
yöneticisidir. Jafri, Howell ve Khan, sergi boyunca çeşitli konularda çok sayıda panele 
ev sahipliği yapacaklardır. Ayrıca haberin sonunda bu panellerin saatlerine yer veril-
miştir (Detroit Free Press, 2020).
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23 Şubat 2020 tarihli haber şu şekildedir: Rahip Oscar King III, Detroit’teki bir 
Baptist kilisesini yöneten tanınmış bir Hristiyan papazdır. İslam Milleti Hareketi Baş-
kanlarından Müslüman Louis Farrakhan ne zaman şehre gelse rahip onu dinlemek için 
oradadır. King, 86 yaşındaki Farrakhan’ın dünyanın en yüksek profilli siyahi dini grup-
larından biri olan İslam Milleti’nin yıllık toplantısının sonuçlandırılması için binlerce 
kişiye hitap etmesi beklendiği Detroit şehrindeki TCF Merkezi’nde olmayı planlamakta-
dır. Bir zamanlar çoğu Afrikalı Amerikalı olan büyük bir din adamları grubu olan Baptist 
Papazlar ve Çevresi Konseyi’nin başkanı olan King, “Detroit’e geldiğimde Farrakhan’ın 
etkinliklerinin çoğuna katıldım. Onunla konuştum, Ona saygı duyuyorum. Ne söyleme-
si gerektiğini duymak istiyorum. O çok bilge bir adam.” demiştir. İslam Milleti üyeleri 
tarafından kurucularının şerefine Kurtarıcılar Günü olarak bilinen Farrakhan’ın pazar 
günü yaptığı konuşması gruba yılın geri kalanı için rehberlik ediyor ve ulusal dikkatleri 
üzerine çekiyor. 90 yıl önce Detroit’te kurulan İslam Milleti, “umutsuz ve çaresiz insan-
lara” ulaşıyor ve “aynı Tanrı’ya” hizmet ediyor. Ancak Farrakhan ve 40 yıldan fazla bir 
süredir yönettiği Chicago merkezli grup tartışmalı bir üne sahip. İslam Milleti nefret ve 
anti-semitizmi teşvik etmekle suçlanmaktadır. Detroit Metro Yahudi Cemaati Konseyi, 
Farrakhan’ın Michigan’a yaptığı son ziyaretle ilgili endişelerini dile getirmiştir. Metro 
Detroit-Amerikan Yahudi Komitesi Yahudi Cemaati İlişkileri Konseyi’nin yöneticisi Ha-
ham Asher Lopatin yaptığı açıklamada, “Başkan Farrakhan’ın Yahudilere ve diğerlerine 
yönelik nefret dolu konuşması sadece ahlaka aykırı değil, ülkemize ve toplumumuza da 
zarar veriyor. Ne yazık ki, Yahudilerin, Afrikalı Amerikalıların, Müslümanların ve diğer 
azınlıkların nefret belasıyla tehdit edildiği; partizanlığın ve bölünmenin Amerika için 
gerçek bir tehdit oluşturduğu bir dönemdeyiz.” demiştir. “Başkan Farrakhan’ın yıllar 
boyunca Yahudi halkını aşağılayan ve onlara zehir saçan sözlerini bir kenara bıraka-
mayız. Aksine Yahudi toplumu, sevgiyle karşı koymak için Afrikalı Amerikalı, Müslü-
man, Latin ve diğer topluluklarla ittifak içinde olmaya kararlıdır.” Farrakhan ve İslam 
Milleti Hareketi, yıllardır siyahi toplum içinde kendi kendine yeterliliği teşvik etmek 
için aktiftir ve Detroit’te pek çok kişi tarafından farklı görülmektedir ve bu kişiler hare-
ketin siyah milliyetçiliği, kendi kendine yardım mesajına meraklıdır. Metnin devamın-
da “Detroit’in Black Madonna’sı kiliseyi sosyal ve politik güce dönüştürdü.” ifadesi yer 
almaktadır.  Detroit’teki İslam Milleti üyeleri ile Afrika kökenli Amerikalı Müslümanlar 
arasında iyi ilişkiler olduğu belirtilmiştir. Burada İslam Milleti hareketi ile ilgili bilgi-
ler verilmeye devam etmektedir. İslam Milleti’nin ilk camisi Linwood’da bulunuyordu 
ve daha sonra 1970’lerin sonunda Millet’in bölünmesinden sonra Ortodoks bir cami 
olan Mascid Wali Muhammed oldu. Sonrasında başka yerlere de taşınmıştır. Siyah ol-
mayan insanların neden Afro-Amerikan bir başkan Farrakhan’ı bu kadar çok dinlemeyi 
istemelerinde anlaşılması gereken şey, diğer siyahi liderlerden farklı olarak siyahla-



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

1131

rın acı ve ıstırabını ham bir şekilde konuşmasında saklıdır. Farrakhan, 2002’de İslami 
Bilgi Enstitüsü’nde konuşarak ABD’yi Irak ile savaşa girmemesi konusunda uyarmış-
tır. İslam Milleti Detroit öğrenci başkanı Troy Muhammed, The Final Call’daki Detroit 
Kongresi ile ilgili bir makalede “Başkandan haber almak istiyorlar çünkü sanki Arap ve 
Müslüman dünyasının sahip oldukları tek ses oymuş gibi görünüyor. Biliyorsunuz ki in-
sanlar Başkana bir otorite olarak bakıyorlar. Bize konuların birçoğunda açıklık getiren 
odur.” demiştir. İslam Milleti’nin Detroit kökeni vardır ve hareket Usta Fard Muham-
med denilen bir göçmenin Detroit’e gelip buradaki siyahilerle konuşmasının ardından 
1930’da başlamıştır. Soyadını Muhammed olarak değiştiren ve grubun uzun süredir 
lideri olan Elijah Poole, İslam Milleti’nin önde gelen başkanı olarak öne çıkmıştır. Far-
rakhan, 60’lardan beri siyah milliyetçiliğin tutarlı bir sesiydi. “Detroit her zaman halk 
(Farrakhan)’ın sesine cevap verdiği bir şehir olmuştur.  Çünkü bu, Fard Muhammed’in 
geldiği yerdir.” Onun takipçileri hala burada. Sayın Louis Farrakhan’ın Detroit’te olması 
her zaman özel bir şeydir. Detroit’te Kurtarıcılar Günü, ulusal olarak dağıtılan en büyük 
gazetelerden biri olan The Final Call’un cuma günü 40. yıldönümü yemeğini de içeri-
yordu. Canlı yayınlanan Final Call’un yemeğinde Detroit Şehri Meclis üyesi Roy McAllis-
ter Jr. ve Detroit Şehir Meclisi Başkanı Brenda Jones gazeteye ve İslam Milleti’ne övgüde 
bulunmuştur. Kongre, uyuşturucu, suç ve yoksulluk nedeniyle kaybedilen hayatların 
geri kazanılmasına öncülük etmiştir. İslam Milleti, kurucuları Elijah’ın öğretilerine uy-
gun olarak siyahların beyazlardan ayrılarak kendi uluslarını oluşturmaları gerektiği 
fikrini tartışmak için geçtiğimiz yıl ABD’nin dört bir yanındaki şehirlerde belediye bi-
naları kurdu. Ziyaretçilerin kaydolup ayrılıp ayrılmama konusunda oy kullanabilecek-
leri ProjectSeperation.com adında bir web sitesi kurdular. Perşembe TCF Merkezi’nden 
yayınlanan bir radyo programında İslam Milleti üyeleri, ayrılık ve tazminat meselesini 
tartışmışlardır. Başkan Farrakhan liderliğinde, siyahların Amerika kıtasında sekiz eya-
lete tahsis edilmesi konusunda ısrar edilmiştir. Farrakhan’ın Öğrenci Ulusal Sözcüsü 
ülkeyi inşa ettiklerini ifade etmiştir. Hiçbir hareket veya organizasyon mükemmel de-
ğildir ancak çoğu, Elijah Muhammed’in mesajı ve İslam Milleti’nin çalışmalarıyla daha 
iyi hale geldiler. İslam Milleti, Amerika’daki siyahların yaşamını sorgulamakta ve daha 
ileri gitmeleri için yol bulmaya çalışmaktadır. Amerika’yı ırkçılık günahından dönmeye 
zorlamaktadır. Detroit’teki New Destiny Christian Fellowship’i yöneten bir papaz ve 
sivil haklar savunucusu olan Horace Sheffield III, İslam Milleti’nin büyüdüğü zaman-
larda bir Yahudi cemaati olduğunu hem Yahudi toplumuna hem İslam Milleti’ne saygı 
duyduğunu söylemiştir. Siyahların Detroit bölgesine taşınmasına izin verenin Yahudi-
ler olduğunu, Yahudiler olmasa siyahların mülklerinin olmayacağından bahsederek iki 
toplumda gördüğü olumlu bağlantıya işaret etmiştir. Ayrıca İslam Milleti üyelerinin Ya-
hudi cemaati kadar disiplinli olduğu bilgisini de vermiştir (Detroit Free Press, 2020).
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19 Mayıs 2020’de Malcolm X’in ölüm yıldönümüne özel bir haber yapılmıştır. Ha-
bere “Malcolm X Salı 95 olacaktı.” şeklinde bir giriş yapılmıştır. Saygıdeğer bir aktivist 
ve hatip olan Malcolm X, siyahileri eşit olarak görmeyen baskıcı bir sisteme karşı di-
renişin yüzü haline gelen Siyah Milliyetçi Hareket içinde itici bir güç haline gelmiştir. 
Malcolm X’in mirası, bugün Siyah topluma büyük fayda sağlayan ünlü konuşmaların-
da yaşıyor. 1925’te Nebraska’da dünyaya gelen Malcolm, Harlem ve Detroit dahil Orta 
Batı ve doğu kıyılarında çeşitli yerlerde yaşadı. Motor Şehri -Detroit- ziyaret etmek için 
en sevdiği yerlerden biriydi. Küçüklüğünden itibaren ırkçılıkla karşı karşıya kalmış 
ve eyaletten eyalete taşınmak durumunda kalmışlardır. 1948’de hırsızlık suçlamasın-
dan hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu dönemde, Wallace Fard Muhammad tarafından 
1930’da kurulan İslam Milleti hareketi ile tanışmış ve üyesi olmuştur. 1952’de hapisten 
çıkmış ve geçimini sağlamak için bir mobilya mağazasında çalışmaya başlamıştır. Ya-
kında Müslüman dinine derinden bağlanacaktır. Detroit’te 1953’te Linwod Bulvarı’n-
da bulunan 1 numaralı Tapınağın başkan yardımcılığını yapmıştır. Detroit’te çok iyi iş 
çıkarmış ve Boston’a gönderilmiştir. Malcolm X, Boston’da 11 numaralı Tapınağı kur-
muştur. 1958’de Betty Shabazz isimli Detroit’li müstakbel eşine evlenme teklifi etmiş-
tir. Malcolm X ile Betty, 1956’da Harlem’deki 7 Nolu Tapınağın üyesi iken tanımışlardır 
ve iki yıl sonra evlenmişlerdir. Malcolm net bir konuşmacı ve yorulmayan bir organiza-
tör olarak biliniyordu. Birçok konuşma gerçekleştirmiştir. 1965’te Harlem’deki Audu-
bon Tiyatrosu ve Bale Salonu’nda vurularak öldürülmüştür (Detroit Free Press, 2020).

23 Şubat ve 19 Mayıs 2020 Detroit Free Press haber metinleri genel olarak ince-
lendiğinde İslam Milleti Hareketi ve Malcolm X ile alakalı yeterince detaylı, kronolojik 
bilgilerin asıl güncel haberlerin devamında verildiği görülmektedir. Ayrıca bölgede, 
kuruluşu 1930 olan İslam Milleti hareketinin hala önemli ve etkin olduğu sonucuna 
varılabilir. Malcolm X hareketten ayrılmış olmasına rağmen onunla ilgili yapılan haber-
lerde ise hala İslam Milleti hareketine değinildiği görülmektedir. Bundan hareketle, in-
sanların nazarında bu ikisinin bütünleştiği sonucuna varmak mümkün görünmektedir.

Gazetenin 14 Temmuz 2020 haberi “Müslüman liderler, 10 Mile Yolu üzerindeki 
Warren’da yeni bir caminin tahrip edildiğini söyledi.” cümlesi ile başlamaktadır. Al Ih-
saan İslam Merkezi, birkaç ay önce Bangladeş’ten gelen göçmenler tarafından daha 
önce bir Lutheran Kilisesi olan yerde açıldı. Free Press’e verilen demeçte, çekicin bir 
parçasının kırılıp caminin içine düştüğü söylenmiştir. Çekiç kırılmasaydı, caminin daha 
büyük bir kısmının tahrip edilmiş olabileceği tahmin edilmektedir. Haberin devamında 
Michigan kiliseleri, sinagoglar, camiler kredilerle milyonlar almaktadır. Detroit, koro-
navirüsten etkilenen belgesiz göçmenlere yardım etmek için 750.000 dolar hibe alıyor. 
Warren polisi olay hakkında yorum yapmamıştır. Bir polis yardımcısı, telefon görüşme-
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lerini Warren Polis Komiseri William Dwyer’e yönlendirmiştir. Amerikan-İslam İlişki-
leri Konseyi’nin (CAIR) İslam ve Michigan bölümü, vandalizmin2 bir nefret suçu olabile-
ceği konusundaki endişelerini dile getirmiştir. Michigan CAIR’in icra yöneticisi Dawud 
Walid, “Ülke çapında ibadethaneleri ve azınlık topluluklarını hedef alan artan nefret 
olayları nedeniyle, yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetlerini bu vandalizm eylemini 
olası bir nefret suçu olarak araştırmaya çağırıyoruz.” demiştir. Caminin web sitesinde 
yayınlanan bir videoya göre cami, Hamtramck’tan Warren’a taşınan Müslümanlar ta-
rafından kurulmuştur. Liderler, bir ödeme yaptıklarını ve eski kilise binasını İslami bir 
merkeze dönüştürmek için para topladıklarını söylemişlerdir. Videoda, 2010 yılından 
bu yana birçok Müslümanın, ortamın iyiliği ve iş olanakları nedeniyle şehre taşındığı 
söylenmiştir. Kilise satın alındıktan sonra İslami bir kurum ve bir cami olarak birleşti-
rilecektir. Camide şu anda sadece beş vakit ve Cuma namazı var, ancak Kur’an’ı Kerim 
ezberleme, hadis bilimi, fıkıh, Arapça, Bengalce ve İngilizce dilleri gibi çeşitli dersler 
verilmesi beklenmektedir (Detroit Free Press, 2020). Haber metninin sonlarına doğru 
caminin yapısal özelliklerinden ve içerisinde yapılması hedeflenen işlerden bahsedilse 
de metnin başında tahrip edilen cami hakkında bilgi verilmiştir. Burada Müslüman ke-
simin şiddet mağduru olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır.

Son olarak 27 Kasım 2020 tarihli habere yer verilecektir. Haber metni Sterling 
Heights otelinin Pakistan kökenli, Müslüman sahibinin, inanç-kökeni ve 200 Suriye-
li mülteciyi barındırması nedenleriyle yetkililerce işinden edildiğini söylediği iddiası 
ile başlamaktadır. Ancak aynı gün, Macomb ilçe yargıcı açılan ayrı bir davada güvenlik 
düzenlemelerini karşılayamadığı için otel aleyhine karar vermiştir. Pakistan Amerika 
Derneği başkanı Asad Malik, pazartesi günü Detroit’te federal mahkemede açılan bir 
davada, 2016’da Suriyeli mültecileri barındırmaya başladıktan sonra şehrin ona kar-
şı çıktığını söylemektedir. Otel eylül ayında kapanmıştır. Malik, oteli 2014 yılında sa-
tın almıştır. Rochester Hills’teki Büyük Detroit İslam Derneği’nin lideri olarak Metro 
Detroit’teki Müslüman topluluğun aktif üyesidir. Sterlin Hotels adına dava açan Avukat 
Sheressf Akeel, Free Press’e yaptığı açıklamada, otelin savaştan zarar gören ülkelerin-
den kaçan mültecilere kollarını açtığını ve müvekkilinin cömertliklerini ağır bir şekil-
de ödemek zorunda kaldığını söylemiştir. Otel, daha önce Michigan’ın Lutheran Sosyal 
Hizmetleri olarak bilinen ve mültecilerin yeniden yerleştirilmesine yardımcı olan Sa-
maritas ile birlikte Kasım 2016’da Suriyeli mültecileri almaya başlamıştır. Malik, son-
rasında şehir yöneticisinden Suriyeli mültecilerin orada olup olmadığını sorgulayan 
bir e-posta aldığını ve bu tarz tacizlerin devam ettiğini ifade etmiştir. Akeel, Müslüman 

2 TDK’de Vandallık olarak geçmektedir. Vandallık ise eski kültür ve sanat anıtlarını yakıp yıkma düşün-
ce ve davranışıdır. (TDK, 2021)
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olmayan kişilerin sahip olduğu diğer otellerin bu şekilde hedef alınmadığını söylemiş-
tir. Ancak yönetim bunu şiddetle reddetmiş ve sorunun otelin güvenliği sağlamak için 
yangın yasalarına ve şehir yönetmeliklerine uymayı reddetmesinden kaynaklandığını 
belirtmiştir. Akeel, yönetimin tavrının, yetkililerin 2016’da yoğun bir tartışma başlatan 
yeni bir caminin inşasına başlangıçta itiraz ettiği Sterling Heights’taki ön yargı mode-
linin bir parçası olduğunu söylemiştir. 2017’de bir anlaşmaya gidilerek caminin inşası 
için izin verilmesi talebinde bulunulmuştur (Detroit Free Press, 2020). Burada tavrın 
doğrudan dini kimliğe olması bir baskı ortamının hâkim olduğu izlenimini vermek-
tedir. Haber metni içinde geçen Müslüman olmayan otel sahiplerinin böyle bir tavırla 
karşılaşmadıkları şeklindeki ifade ortamın genel durumu hakkında fikir vermektedir. 
Bu metin de Müslüman kimliğin maruz kaldığı baskının ve fiziksel olmasa da bir şidde-
tin varlığını göstermektedir.

Görsel 1. 12 Eylül 2001 tarihli haber başlıkları

Bu güncel haberlere ek olarak Görsel 1’de 12 Eylül 2001’de yapılan haberler göste-
rilmiştir. Gazetelerin dijital erişim olanaklarının sınırlılığı göz önünde bulundurularak 
ulaşılmaya çalışılan bu haberler iki gazete arasında bir kıyaslama imkânı sağlayacaktır. 
Ayrıca Görsel 1’de Detroit Free Press’te 2001’de yapılmış bir habere yer verilmiştir. 
Bu, geçmiş ve günümüz haberleri arasında karşılaştırma yapabilmek için ipucu olarak 
değerlendirilebilir.
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Görsel 2. 27 Aralık 2001 Detroit Free Press

Sonuç

USA Today ve Detroit Free Press tek bir çatı altında, Gannet Şirketinin bünyesinde 
bulunan iki farklı perspektif sunabileceğini düşündüğümüz gazeteler olarak düşünü-
lebilir. Genel olarak bakıldığında konu ortak olsa dahi yapılan haberlerin gidişatı farklı 
görünmektedir. İslam kelimesi filtrelenerek yapılan arama bunun açık bir göstergesi-
dir. Burada İslam ile ilgili bir olay olarak 11 Eylül saldırıları hakkında ortak haberler 
yapıldığı görülmüştür. İki gazetede de bu saldırılar Amerika tarihinin ortak bir acısı 
olarak ele alınmıştır (Görsel 1).

İslam kelimesi filtrelenerek belirlenen haberlere bakıldığında Detroit Free Press’te 
günümüz haber içeriklerinin 2000’li yılların başında yapılan haberlerin içeriğinden 
çok farklı olmadığı görülmektedir. O yıllarda “İslam nedir? İslam Milleti hareketi nedir, 
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liderleri kimlerdir?” gibi hareketin tanıtımına yönelik haberler ile Malcolm X hakkında 
bilgilendirici haberlere yer verilmekteydi. Bugün de daha güncel, sosyal hayata dair 
haberler yer almaktadır.

Detroit Free Press’te İslam moda, seminer, sergi günlük hayata dair konularla 
yer almakta iken USA Today’de İslam şiddet, saldırı, terör, IŞİD ile bağdaştırılarak su-
nulmaktadır. İslam ve şiddetin birlikte kullanıldığı haber metinlerinde Detroit Free 
Press’te genellikle Müslüman kimlik şiddetin mağduru iken, USA Today’de Müslüman 
kimlik şiddetin failidir. Bu, oransal bir farktır. 15 Mayıs USA Today haberinde görüldü-
ğü gibi tam tersinin olduğu durumlar da mevcuttur.

Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda hedef okuyucu kitlesinin, haber içe-
riklerinin belirlenmesinde etkili olduğu söylenebilir. USA Today’de İslam’ın şiddet ve 
terör kelimeleri ile eş değer sunulması, kimliğini Müslüman olarak açıklayan insan-
larla yaşanan kötü tecrübenin bir sonucu olarak sayılabilir. Detroit Free Press’in yerel 
bir gazete olduğu ve metin içeriklerinin bölge halkının ilgisine yönelik belirlenebile-
ceği göz önüne alındığında İslam’ın konu olduğu metinlerin, İslam düşmanlığı ekse-
ninde şekillenmemesi doğal görünmektedir. Nitekim İslam, mensupları vasıtasıyla bu 
topraklarda kötü bir üne sahip değildir. İslam, bu topraklarda genellikle İslam Milleti 
hareketi ile ve nihayetinde hareketin sunduğu güzelliklerle, ayrıca hareketten ayrıl-
mış olmasına rağmen geçmişteki üyeliği sebebiyle Malcolm X ile bağdaştırılmaktadır. 
Dolayısıyla Detroit Free Press’te İslam bu üçü vasıtasıyla haberlere konu olmaktadır. 
Detroit Free Press’teki İslam ile ilgili genel erişime açık haberler geçmişten bugüne in-
celendiğinde, metinlerin ansiklopedik bilgiler niteliğinde olduğu ve içeriklerin büyük 
oranda değişmediği söylenebilir. Bu metinler aracılığıyla İslam’ın bu topraklara girişi, 
hareketin kuruluşu, başkanları ve ilgili birçok konu öğrenilebilir (Görsel 2). Sonuç ola-
rak aynı şirket bünyesinde bulunan ulusal ve yerel bu iki gazetenin haber içerikleri bu 
kadar farklı iken diğer yerel gazetelerde yer alan İslam haberlerinin, o bölgelerdeki 
insanların yaşadıkları İslam tecrübesi hakkında ipucu verebileceği düşünülebilir.
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Yeni Medya Haberciliğinde Olumsuz Kamusal Söylem ve 
İslamofobi: Youtube’da “Cihad” Algısı

Hüdai ATEŞ1

1. Giriş

Cihad kavramının detaylarını açıklamaya çalışmak her ne kadar teoloji, etimoloji 
ve İslami İlimler alanın içine girse de kavramın manipüle edilerek toplum üzerinde 
algı yaratılmaya ve bunun da medya aracılığıyla yapılmaya çalışılması konunun iletişim 
bilimleri açısından da önemli olduğunu göstermektedir. Kitle iletişim araçları ve özel-
likle de son dönemde yeni medya ve burada yayınlanan haberlerde kavramın içinin 
boşaltılarak çok basit bir şekilde sunulması, genelde savaş, özelde ise terör faaliyetleri 
anlamına indirgenmesi cihad kavramının yapıcı yönüne ters düşmektedir.  Çünkü daha 
yaşanabilir bir dünya için insanın iç dünyasından başlayarak büyük mücadeleyi, ardın-
dan da yine İslam dininin belirlediği kurallar çerçevesinde İslam’ın anlaşılmasını ve 
yaşanılmasını güçleştiren insan ve topluluklarla karşı küçük mücadeleyi karşılaması 
bakımından cihad, Müslümanları ve daha da ötesi insanlığı ilgilendiren bir konudur. 

Arap dil bilgini ibn Manzur, cihad kelimesinin sözlükteki anlamını açıklarken onun 
 ”c-h-d” kökünden türemekte olduğunu, takat ve güç anlamlarına gelen “cehd/ ج - ه - د
ve “cuhd” kelimelerinden geldiğini belirtmektedir. Dolayısıyla Arapçadan gelen bu ke-
limenin kökünün taşıdığı mana; her türlü gayreti göstermek ve mücadele etmek, çaba 
sarf etmek gibi temel anlamlara gelmektedir (t.y, s. 709). 

Kavramın etimolojik kökeninden yola çıkıldığında bir işi başarmak gayesiyle insanın 
elinden gelen bütün çabayı sarf etmesi (Ashmawy, 1993, s. 75) manasına gelen cihad, 
İslami literatürde dinin emir ve yasaklarını öğrenerek başkalarına da öğretmek, iyiliği 
emrederek kötülükten nefyetmek, İslam’ı tebliğ ve insanın nefsine ve dış düşmanlara 
karşı mücadele etmesi anlamlarına gelmektedir (Yılmaz, 2013, s. 288). Başka şekilde ifa-
de edilecek olunursa, cihad; Allah’ın rızasını kazanmak için kişinin canı, malı ve zihniyle 
İslam’ın yaşatılması, yükselmesi ve yayılması için gayret göstermesi anlamına gelmekte 

1 Arş. Gör., Ege Üniversitesi, hudai.ates@ege.edu.tr
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ve çok geniş bir yelpazeyi temsil etmektedir. Bu bakımdan cihad çok boyutlu ve kapsamı 
geniş bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Özel, 1993, s. 531-534).  

Bu mücadele ve gayret ön plana çıkarılırken cihadın ne toprak ve ganimet elde et-
mek için çaba gösterilen ne de insanları inanç noktasında zorlayarak onları Müslüman 
olmaya iten faaliyetler olmadığı belirtilmelidir. Çünkü İslam insanı hür bir varlık ola-
rak addetmekte ve dilediğine iman etme veya dilediğini inkâr etme özgürlüğünü bizzat 
insanın kendisine bıraktığını bildirmektedir. İslamiyet’e göre inanç kalp ile ilgilidir ve 
kimsenin diğerini inanmaya zorlama hakkı yoktur (Elmalılı, s. 164). Nitekim Kur’an-ı 
Kerim’de yer alan Yunus ve Bakara surelerinde bu durum şöyle yer almaktadır: 

“Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi iman ederdi. Öyle ise sen, 
iman etmeleri için insanları zorluyor musun?” (Yunus 10/99) 

“Dinde zorlama yoktur. Doğru ile yanlış, hak ile batıl birbirinden kesin çizgilerle ay-
rılmıştır.” (Bakara 2/256) 

Bu ayet-i kerimelerden de anlaşılacağı üzere insanlara hakikati göstermek için 
gayret sarf edilirken onları iman etmeleri için zorlamak doğru değildir. Dolayısıyla 
cihad dâhilinde bir Müslümanın yapması gereken şey insanların akıl ve kalpleri ile 
hakikati görmelerine mani olan engelleri ortadan kaldırmak ve gerçeği görmelerini 
sağlamaktır. Bu manilerden biri insanların gerçeği görmelerine engel olanın yine baş-
ka bir kişi, grup veya devlet olması durumunda yine İslam’ın getirdiği savaş hukuku 
kuralları içerisinde cihadın savaş yönüyle hareket edilmesi gerektiği bildirilmektedir. 
Cihad kavramının savaş yönü ne Marksizm’in “sürekli devrim” ya da Nazizm’in “bütün 
dünya Alman ırkının üstünlüğünü kabul edinceye kadar çatışma” gibi sürekli bir çatış-
ma halini ne de kişilerden siyasi gruplara kadar herhangi bir kesimin kendi kendine 
aldıkları karar ile başkalarına saldırma sebebidir. Cihadın savaş ciheti, meşru müdafaa 
kavramına güçlü bir atıf yaparak ancak ve ancak meşru kamu otoritesinin yetkisiyle 
başlatılabilecek mücadele olduğu şeklindedir (Bulaç, 2004). 

Cihad kavramı ile İslam dini, Müslümanlara imkânlar dâhilinde dünyaya iyilik yapma 
ve kötülükleri önleme görevini yüklemektedir. Müslümanların hayatının her aşamasında 
bu görevi yerine getirmesi gerektiği bildirilirken (Ebu Süleyman, 1958, s. 131) cihad üç 
kısma ayrılmaktadır.  Bunlardan ilki insanın kendi nefsiyle yapılan mücadelesinin kast 
edildiği cihad, ikincisi Kur’an-ı Kerim’de apaçık bir düşman olduğu bildirilen Şeytan ile 
mücadelenin yapıldığı cihad ve üçüncüsü ise kendini belli etmiş düşman ile yapılan cihad 
şeklindedir (Köse, 2007, s. 44-45). Üstelik kişinin kendi nefsiyle olan mücadelesine “ci-
had-ı ekber” yani büyük cihad, din düşmanlarıyla olan mücadelesine ise “cihad-ı asgar” 
yani küçük cihad denilerek kavramın temelde insanın iç dünyasında kendisiyle yaşadığı 
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mücadelenin önemi vurgulanmaktadır (Turnagil, 1942, s. 42). Bazı İslam âlimlerine göre 
ise İslam’da cihad, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ilk olarak “oku” ayeti kerimesinin gelmesi se-
bebiyle öncelikle cehalet ile mücadeleyi gerektiren bir faaliyettir. 

Cihad Nasıl Bir Mücadeleyi İfade Eder 

Cihadın temelde mücadele etmek olduğu bilgisinden hareketle mücadele etmenin 
karşılıklı yapılan bir fiil olduğu ve mücadele olabilmesi için faile hasım (düşman) veya 
karşı kuvvet gerektiği ortadadır. O halde İslamiyet’in inananlara hasım olarak gösterdi-
ği dört karşı gücü açıklamak gerekmektedir. Bu dört hasım kendisiyle mücadele edile-
rek galip gelindiğinde Allah’ın rızasının ve hoşnutluğunun kazanılacağı çeşitli ayetler ile 
Müslümanlara bildirilmektedir. Bu dört düşman sıyasıyla, cehalet, nefis, şeytan ve haki-
katin ortaya çıkmasına mani olmaya çalışan hırs ve arzularına yenilmiş bazı insanlardır. 

İslam inancına göre bir Müslümanın en büyük ve hatta tek gayesi Allah’ın rızası-
nı kazanmaktır. İnsanların ve cinlerin yalnızca Allah’a ibadet etmek için yaratıldıkları 
gerçeği Kur’an-ı Kerim’de ayetle inananlara bildirilmektedir. Bu gayenin gerçekleşmesi 
için ise ilk yapılması gereken ilk şey dini en doğru ve kesin kaynaklardan öğrenip, yine 
doğru ve güzel bir şekilde yaşamaya çalışmaktır (Topaloğlu, 1993, s. 531-534). Bu du-
rumda karşımıza ilk çıkan cihad türü inananların önce cehaleti ortadan kaldırmaya 
çalışması ve bunun için gayret göstermesi denilebilir. Nitekim cehaletin ortadan kalk-
madığı bir inanış insanı yanlışlara götürebileceği gibi diğer cihad türlerinin de yanlış 
anlaşılmasına sebep olabilmektedir. 

İkinci olarak mücadele edilmesi gereken şey ise insanın bizzat kendi nefsidir. Nefs 
ile mücadele cihadın içsel boyutunun temelini oluşturmaktadır. Bilgiyle donanan in-
san önce nefsini tanıma imkânı bulmakta ve onunla mücadeleye başlamaktadır. Nefs, 
insanı dinen meşru olmayan çeşitli isteklere götüren, kötü ahlaka kaynaklık eden ve 
olumsuz duygulara iten bir güçtür.  

Farklı ilim sahaları nefs kavramına farklı tanımlamalar getirmektedir. Tasavvuf 
ehli kişilerden felsefe ile uğraşanlara ve İslami ilimler içerisinde kelam ilmi âlimlerine 
kadar birçok düşünce ve inanış sistemine göre nefsin tanımı farklılıklar göstermekte-
dir. Nefs ile mücadele insanın manevi gelişimi için maddeden manaya, somuttan soyuta 
giden zorlu bir yolcuğu ifade etmektedir. Bir tarafta ruh ile ilişkisi diğer yanda ise in-
sanın dünyevi ihtiyaçları ile nefs doğrudan ilişkilidir (Yurdagül, 2005, s.28). Psikolojik 
anlamda nefsin açıklanmasına bakıldığında ise onun, insanın içgüdü mekanizması ile 
ilintili olarak sosyo-psikolojik ve fizyo-psikolojik tüm eğilimlerinin genel adı şeklinde 
olduğu görülmektedir (Aydın, 1976, s. 79). Ancak bu açıklamaya rağmen modern psi-
kolojide nefsin tam bir karşılığının bulunmadığı bazı kaynaklarda belirtilmektedir. 
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Nefs gerek Kur’an-ı Kerim’de birçok ayet ile gerekse de birçok Hadis-i Şerif ile mü-
cadele edilmesi gereken hasım olarak açıklanmaktadır. Nefsi tezkiye etmek yani onu 
doğruluğa ve hayra yönlendirmeye çalışmak Kur’an-ı Kerim’de farklı şekillerde kar-
şımıza çıkmaktadır. Örneğin nefsini tezkiye edenin, bu tezkiyeyi kendi lehine yapmış 
olduğu (Fatır, 35/18), nefsini tezkiye edenin kurtuluşa erdiği (Şems, 91/9, A’la, 87/14), 
Adin Cenneti’nin nefsine tezkiye eden kişilere has olduğu (Taha, 20/76) gibi ayetlerle 
açıklanmakta ve bu yüzden insan nefsi ile mücadeleye davet edilmektedir. Dolayısıyla 
nefs ile mücadele için bizzat Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından cihad-ı ekber denilerek 
cihadın asıl ve önemli türüne vurgu yapılmaktadır. 

Tek tanrılı dinlerin tamamında kötülüğün varlığı inkâr edilmemekte ve insan ha-
yatının farklı dönemlerinde kötülüğün ortaya çıkabileceği bildirilmektedir. Hristiyan-
lık ve Musevilikte olduğu gibi İslam dininde de yaratılış prensipleri gereği Allah’ın 
rızası olmamasına rağmen kötülüğün yaratıldığı bildirilmektedir. Şeytanı, Allah’ın ve 
insanlığın düşmanı olarak ayetlerle bildirmektedir (Antes, 1977, s. 177-179). Şeytan, 
aynı zamanda mutlu dünya insanlığı hedefini amaçlayan İslam dininde “kötülük ve kö-
tülük düşüncesini” üreten en büyük engel olarak görülmektedir. Kötülüğün ilk icracısı 
ve temsilcisi “şeytan” olarak bildirilmekte ve onunla mücadelenin insanlığa mutluluk 
getireceği Kur’an-ı Kerim ve Hadisler ile bildirilmektedir (Çoban, 2007, s. 12). Dinin 
öğretileri çerçevesinde şeytan ile mücadele cihadın üçüncü türünü oluşturmaktadır. 

Cihad kavramının en çok tartışılan türü ise kendisini belli etmiş düşman ile yapılan 
mücadele türüdür. İslam dini, tüm insanlığı Allah’ın dinine inanmayı ve İslam’ın getir-
miş olduğu kurallara itaat etmeyi emrederken bu gerçeği açıklama ve yayma görevini 
de Müslümanlara vermektedir. İslam dinine inanmayı reddeden kişi ve zümrelerden, 
küfür ve şirkten vazgeçmeleri, anlayış dairesi içinde ve liyakatli bir şekilde kendilerine 
nasihat edilerek fitne ve fesadı terk ederek çekilmeleri istenmektedir. Ancak söz ve na-
sihatleri dikkate almayıp savaş yolunu tutmaları durumunda yeryüzünde iktidarı ele 
geçirmek ve ilahi kanunlar yerine batıl kanunları yürürlüğe koymaya çalışırlarsa ve bu 
hareketleri ile Müslümanları Allah’tan başkasına kulluk etmek için zorlarlarsa fitne ve 
fesadı ortaya çıkarmış oldukları kabul edilmektedir (2006, s. 62-63) 

Bu durumda cihadın meşruiyet şartlarından ilki ortaya çıkmış olmakta ve Müslü-
manların yalnızca kendilerini savunmak ve ibadet özgürlüğünü elde etmek için silahlı 
mücadeleye başlama hakkını elde etmiş oldukları kabul edilmektedir. Dolayısıyla si-
lahlı mücadeleye yalnızca kendini savunmak için müsaade edilmektedir (Yaran, 2004, 
s. 170). Ardından, cihadın meşru olabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi ikinci 
şart olarak ortaya çıkmaktadır. Savaşın Allah yolunda ve Allah’ı razı etmek için yapılma-
sı, müdafaa maksadıyla yapılması, savaşta hiçbir tecavüze yer verilmemesi, düşmanın 
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zorla işgal ettiği topraklardan çekilinceye kadar öldürülmesi, nefs-i müdafaa dışında 
Kâbe’de kan dökülmemesi, inanmayanlarla yapılan anlaşmaya uyulması ve onlara kar-
şı sorumlulukların dikkatle yerine getirilmesi, para ve ganimet hırsıyla yapılmaması, 
cihadın şartları arasında yer almaktadır. Aksi takdirde bu şartları taşımayan tüm sa-
vaşlar İslamiyet’e göre gayri meşrudur (Hamidullah, 2007, s. 206). Bir diğer meşruiyet 
şartı ise savaş başladığı esnada yerine getirilmesi gerekenlerle ilgilidir. Bunlar, çocuk, 
kadın, hasta ve yaşlıların öldürülmemesi, tarladaki mahsule ve ağaçlara zarar verilme-
mesi ve düşman anlaşmak istediğinde barışın önünün açılması için savaşın devam etti-
rilmemesi şeklindedir (Serci, 1994, s. 117). Son şart ise düşman kadınlarına tecavüz ve 
onları gayrimeşru ilişkiye zorlamanın kesinlikle yasak olmasıdır (Yaman, 2009, s. 193). 

Yeni Medya ve Haber 

Son yılların en çok konuşulan kavramlardan birisi geleneksel medyanın dijitalleş-
mesine bağlı olarak ortaya çıkan yeni medya kavramıdır. Yeni medyada hangi özellik-
lerin yeni olduğu kavramdaki “yeni” ile ilgileri tartışmaların devam etmesine sebep 
olurken birçok kuramcı yeni medya kavramını farklı şekillerde tanımlama ve açıklama 
yoluna gitmektedir. Yeni medya ile geleneksel medyanın farklılıklarından yola çıkarak 
birçok şey söylemek mümkün iken, bu medya türünün gelenekselde olmayan toplum-
sal kullanım biçimleri ve bu biçimlerden kaynaklanan yeni toplum-medya ilişkisini de 
göz ardı etmek mümkün değildir (Altunay, 2015, s. 411). 

Yeni medya alanında yıllardır çalışan Manovich’e göre yeni medya “Genel olarak 
var olan medyayı, etkileşimli olarak, sayısal veriye dönüştürmeye yönlendiren ve bil-
gisayar aracılığıyla üretim, dağıtım ve paylaşım sağlayan ortamlar” şeklinde tanım-
lanmaktadır (2001. s. 19). Lievrouw ise “yeni medya (diğer iletişim teknolojileri gibi) 
insan iletişim sürecine dair maddi yapıtlar, insanların pratikleri ve toplumsal ve ör-
gütsel düzenlemelerin birleşimi” diyerek yeni medyayı tanımlamaktadır (2016, s. 24). 
Bu tanımlardan yola çıkarak yeni medyanın en büyük getirilerinden birisinin karşılıklı 
etkileşim olduğu söylenebilmektedir. 

Tek anlamlı farklı mesajların gönderildiği iletişim sürecini değiştirip etkileşimli 
iletişimin oluşmasına zemin hazırlayan yeni medya, bilgilenme sürecinin, üretim, iş-
leme ve düzenleme gibi tüm düzeylerini basitleştirerek büyük medya şirketlerinin te-
kelciliğini kırmış ve bireysel yayıncılık imkânını getirmiştir (Lazar, 2009, s. 89). Yeni 
medya küresel ölçekte bilgi paylaşımını gerçekleştirme imkânı vererek geleneksel 
medyanın sınırlılıklarını aşmış ve yeni iletişim teknolojileriyle evrensel bir boyut ka-
zanmıştır. Yeni medyanın ulaştığı bu imkânlar geleneksel medya ile ilgili ortaya atılan 
yaklaşımlar üzerinden de değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır.
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Günümüzde medya ABD merkezli liberal yaklaşım ve Avrupa merkezli eleştirel 
yaklaşım olarak iki farklı şekilde değerlendirilmektedir. Liberal yaklaşım medyayı ya-
sama, yürütme ve yargıdan sonraki 4. kuvvet olarak ele almaktadır. Bu yaklaşıma göre 
medya sağladığı çok seslilik,  insanlara sunduğu farklı seçenekler ile oluşturduğu dü-
şünce pazarı, denetlediği siyasal iktidar, üstlendiği gözetimci rol ile demokratik bir ni-
teliğe ve karaktere sahip olmaktadır. Eleştirel yaklaşım ise medyayı iletişim, toplum ve 
iktidar bağlamında ele almaktadır. Avrupa merkezli bu yaklaşımda medyanın ideolojik 
fonksiyonları ön plana çıkarılarak kitle iletişim araçlarının ideolojik bir aygıt olduğu 
kabul edilmektedir. Hall’a göre kitle iletişim araçları yeni anlamlar ve anlam şekilleri 
yaratmaktadır. Bu sayede medya aslında ideolojik bir fonksiyon icra etmektedir. Dola-
yısıyla iletişim araştırmalarında önce medyanın ideolojisinin anlaşılması gerekmekte-
dir (2014, s. 77-97). 

Medyada yer alan haberler ise medyanın “haber verme” işlevinin temelini oluştur-
maktadır. Bu işlev yerine getirilirken toplumsal olay ve olgular, haber üreticileri tara-
fından ele alınış şekli, kullanılan dil, haberi kitlelerle paylaşırken kullanılan teknik, ve 
haberin aktarılma zamanının dahi belli bir amaca hizmet edecek şekilde belirlenmesi 
ile düzenlenmiş süreçlerden geçmektedir (Kocabaşoğlu, 1977, s. 335-349). 

Avrupa merkezli eleştirel yaklaşımın bir alt yaklaşımı olan araçsalcı yaklaşım, 
medyada yer alan haberlerin taraflı olarak egemen sınıfın çıkarları doğrultusunda ha-
zırladığını ve üretilen haberlerin nesnel bir bakış açısıyla üretilemeyeceğini kabul et-
mektedir (Murdock, 1980, s. 39-57).  Bu yaklaşıma göre haberi üreten kişi, mensubu 
olduğu medya şirketinin sahibinin kişisel çıkarlarını ve bu medya şirketinin ait olduğu 
sermayedarlar grubunun çıkarlarını koruyacak şekilde gerçekliği çarpıtabilmektedir. 
(Dursun, 2003, s. 63-83). Bu durum ortaya manipüle edilmiş haberler ve oluşturulmak 
istenen bir algı olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Haberin yapılanmış bir sürecinin 
mamulü olması ve bu süreçte haberin objektif ve nesnel olamayacağı gerçeği eleşti-
rel yaklaşımın ele aldığı değerlendirmelerden birisini oluşturmaktadır. Haber üretim 
sürecinde kullanılan teknikler ile haberi oluşturan değer, çarpıtılarak karşı değer üre-
tilmekte veya olay dışında da kurgulanabilmektedir. Bu durumda haber metni gerçeği 
temsil eden düzenlenmiş bir metin olarak karşımıza çıkmakta ve “haberciliğin inşa edi-
ci/kurucu bir pratik, bir iş” olduğunu göstermektedir (Dursun, 2003, s. 63-83). 

Chomsky, kitle iletişim araçlarını, güçlü ve ayrıcalıklara sahip bazı kişi ve grup-
ların kendi menfaatleri doğrultusunda kullandıkları, manipülasyon, denetleme ve be-
yin yıkama fonksiyonları olan araçlar olarak görmektedir. Batı dünyasının sürekli ve 
sık sık insanların karışışına çıkardığı basın özgürlüğü kavramı, medya ile oluşturulan 
sanal gerçekliklerden dolayı inandırıcılığını ve haklılığını yitirmektedir. Hâlbuki kitle 
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iletişim araçlarının demokratik iletişim politikaları ile kamuoyunun faydası gözetile-
rek kullanılması sağlanmalı ve insanların kaygılarını açıklayabilme imkânını sağlayan 
bir yapıda kullanılması gerekmektedir. Bu anlayıştan uzak bir şekilde düzenlenmiş her 
politika, medya gücünü elinde bulunduran insanların şahsi menfaatlerini koruyup kol-
layan ve kamuoyu yararını gözetmeyen bir amaca hizmet etmektedir (2002, s. 205). 

Bugün gelinen noktada geleneksel medyaya göre yeni medyada paylaşılan içerikle-
rin hızlı bir şekilde güncellenebilmesi, haber akışının çok hızlı olması, bilgilerin mani-
püle edilerek daha kolay bir şekilde algı oluşturabilmesi daha mümkün hale gelmiştir. 
Tüketimin çok hızlı olduğu bu dönemde yeni medya kullanıcıları okudukları haberlere 
dair sorgulama yapmadan haberleri okumakta ve hatta kendi sosyal medya hesapla-
rında paylaşarak haberin daha hızlı yayılmasını sağlamaktadırlar. Çok hızlı ve kesin 
olmayan bilgilerle dolan insan zihninin dünyayı algılayış biçimi de değişmektedir. 

Medya bireyler ve toplum üzerindeki bu gücünü kullanarak kamuoyu oluşturabilir, 
istediği doğrultuda yönlendirebilir ve bireyden topluma tam bir şartlandırma gerçek-
leştirebilir. Daha net bir ifadeyle, kitle iletişim araçları aracılığıyla üretilen gerçeklik ile 
var olan toplumsal gerçekliğin önüne geçerek hakikat perdelenmektedir. Dolayısıyla 
kitleler propaganda ile kendisine sunulanı gerçekmiş gibi algılamaktadır (Enderun, 
2008, s. 69). Bu durumu Mc. Quail “Medya bir taraftan bazı açıkları kapatırken, öte 
yandan var olan gediklere birçok yenilerini ekler” ifadesi ile açıklamaktadır (akt. Arslan, 
2004, s. 2-4). 

Medyada Cihad Algısı ve İslamofobi 

Algı, kişinin kendi çevresine ve yaşanan olaylara olan farkındalık durumu şeklinde 
basit olarak tanımlanmaktadır. Algılama ise zihinsel bir bütünlük olarak algıların zihin 
dünyasında yorumlanması, değerlendirilmesi ve anlamlandırılması neticesince ortaya 
çıkan bilinç durumu olarak ifade edilmektedir. Mutlak algı eşiğinin üzerinde yer almak,  
algılamanın oluşması için uyarıcının, bireyi tepkiye yönelten en alt algı düzeyinde ol-
duğunu göstermektedir (Turan H. , 2015, s. 186).  

Algı temelde bir dizi işlemin gerçekleştiği sürecin neticesini temsil etmektedir. 
Herhangi bir algının oluşabilmesi için uyarıcı, uyarım, duyum ve duyumu alabilecek 
organizma gibi ana unsurların var olması gerekmektedir. Organizmanın kendisinde 
önceden var olan bilgileri uyarıcıdan edindiği duyumlarla anlamlandırmasıyla ana un-
surlar arasındaki ilişki ve bu ilişkiden de algı oluşmaktadır. Organizmanın yapısında-
ki ve uyarıcının uyarımındaki farklılıklar algının da çeşitli olmasına sebep olmaktadır. 
Görsel, simgesel, duygusal veya seçimleyici algı bunlardan bir kaçını oluşturmaktadır 
(Karabulut, 2014, s. 316318). 



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

1145

Kitle iletişim araçları insana en fazla uyarı gönderen uyarıcıların başında gelmek-
tedir. Dışa dönük bir hayat yaşayan insan, yalnızca çevresinden edindiği kişisel tec-
rübeler ile değil bu araçlardan gelen bilgilerle de dünyayı algılamakta ve anlamlan-
dırmaktadır. Ancak medyada yer alan her bilgi, izleyiciye ulaşan her uyarım gerçek 
olmayabilir. Bilgilerin birçok teknik kullanılarak manipüle edilmesi gelişen teknoloji ile 
çok daha mümkün görünmektedir. Örneğin medyada sunulan iletilerde yer alan görsel-
ler montaj teknikleri aracılığıyla farklı şekilde izleyici ile paylaşılabilmekte ya da haber 
metinlerinde içeriği oluşturan metinler değiştirilerek veya eksik bir şekilde sunularak 
bağlamından koparılıp yeni bir gerçeklik inşa edilebilmektedir. Bu sayede doğrunun 
ötesinde yeni bir anlam hedef kitlede farklı algılanmalara yol açabilmektedir. Bunun da 
ötesinde gerçekte varlığından söz edilmeyecek bu yapılandırılmış yeni bilgiler kamu-
oyunda sözüne itibar edilecek kişiler tarafından paylaşılarak etkisi arttırılabilmekte 
sahte hesaplar aracılığıyla da çok daha fazla kitleye ulaşabilmektedir (Eraslan, 2018, 
s. 129-219). 

İletilerin içeriğinde kullanılan ses, görsel ve renk yanılsamaları bireylerin zihinle-
rinde mesajı oluşturan uyarıcının istekleri doğrultusunda algılamalara yol açabilmek-
tedir. Özellikle sosyal medya platformlarında takipçi kitle üzerinde tehdit ve güven-
sizlik hissi oluşturularak korkuya kapılmaları sağlanabilmektedir. Farklı içerikler ayrı 
ayrı ya da birlikte bir bütün olarak yeni bir sistematik anlam yaratabilmekte veya yeni 
kahramanlar ortaya çıkabilmektedir. Bu durumlar dikkate alındığında bir kişi veya 
kavramla ilgili olarak sosyal linç, gerçek dışı bilgi ve hesaplar, kurgulanan gerçek dışı 
etiketler gibi manipülasyona uğramış ve algı oluşturmayı amaçlayan birçok bilgi ortaya 
çıkabilmektedir (Eraslan, 2018, s. 129-219). 

Dini kavramların da medyada yer alırken farklı şekilde algılanabileceği mümkün 
gözükmektedir. Medyada dini konular ve kavramlar hakkında bazen yanlışlara düşül-
mekte ve bu yanlışa düşmenin iki farklı türde gerçekleştiği görülmektedir. Bunlardan 
ilki, medyada çalışan kişilerin dini konularla ilgili olarak hazırladıkları programlarda 
yeterli bilgiye sahip olmadan yayıncılık yapmalarıyla gerçekleşmektedir. Güvenilir kay-
naklardan ve konunun uzmanlarından bilgiler elde etmeden hazırlanan programlar 
dini bilgilerin iyi niyetle olsa dahi izleyiciye yanlış ve eksik bir şekilde verilmesine se-
bep olmaktadır. Böylece, hayatlarını inançlarına dayanarak yaşamaya çalışan insanları 
ya da inanmasa dahi din hakkında bilgi edinmek isteyen insanları yanlış yönlendirici 
bilgiler verilebilmektedir. Söz konusu İslam dini olduğunda ise bu tür yayınları yapan-
lar izleyenlerin hem dünya hem de ahiret hayatına etki ettiğine inanılmaktadır (Güneş, 
2018, s. 209). 
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Medyada dini bilgilerin aktarıldığı programlarda bilgilerin kasten yanlış verilmesi 
ise bu durumun ikinci türüne örnek olmaktadır. Ön yargılı ve ideolojik yaklaşımlarla 
dini bilgilerin çarpıtılarak izleyiciye sunulması dinin insanlar üzerindeki yapıcı-onarıcı 
amacına zarar vermektedir. Bazı programlarda dini-tarihi kişiler, kurumlar, kavramlar, 
semboller, figür ve simgeler gerçek bağlamından uzaklaştırılarak topluma kasten farklı 
bir şekilde sunulmaktadır. Bu sayede din hakkında olumsuz bir imaj çizilerek izleyicile-
rin kanaatlerinde ve algılamalarında dine karşı tavır almaları sağlanmaktadır (Güneş, 
2018, s. 210). 

Günümüzde İngilizce kaynaklarda “holy war” (kutsal savaş) olarak çevrilen cihad 
kavramının sadece savaş yönünün kullanılması kasıtlı ideolojik bir yöntemdir. Müslü-
man kimliğine bürünerek gerçekleştirilen birçok silahlı eylem cihad kavramı ile eşleş-
tirilmektedir. Gerek medyada gerek akademik çalışmalarda karşımıza çıkan bu durum 
oryantalist bakış açısına sahip Batı’nın ortak tutumu olarak kendini göstermektedir. 
Batılı zihniyetin cihad kavramına atfettiği savaş anlamı Kuran’ı Kerim’de “harb” ve “kı-
tal” kelimeleri ile geçmekte ve iki farklı grubun silahla çatışması anlamını ifade etmek-
tedir (Özel, 1993, s. 528). Kur’an-ı Kerimde yer alan Arapça şekliyle silah ile çatışmanın 
kast edildiği “savaş” kelimesinin “cihad” ile değil de “kıtal” ile geçmesine örnek Bakara 
suresi 190. Ayeti gösterilebilir:  

“Sizinle savaşanlara(kıtal) karşı Allah yolunda savaşın(kıtal), ancak aşırı gitmeyin. 
Elbette Allah aşırı gidenleri sevmez.” (Bakara 2/190) 

Bu ve bunun gibi pek çok ayet savaşın cihad kavramı ile temsil edilmediğini göste-
rirken, Batı medyası cihad kavramını İslami ülkeler tarafından Batı’ya karşı başlatılan 
bir savaş anlamına büründürmeye çalışmaktadır. Aslında temel anlamı yaratıcıya itaat 
etmek için bireysel çabayı ve şeytan ile mücadele etmeyi ifade eden cihad, medyada 
müstehcen bir ifade şeklini alarak barbar toplulukların fiziki tehdidini ifade eder hale 
gelmiştir. Oysa cihad, güçlü ve soylu bir kavramdır. Kişinin kendini terbiye etme ar-
zusunu, daha iyi insan olma çabasını ve iyi bir amaç uğruna mücadele etmeyi temsil 
etmektedir (Uluç, 2009, s. 437). 

Bu kasıtlı ideolojinin korku ve güvensizlik ortamı yaratarak ve Müslümanlara karşı 
Batı toplumlarının tavır almalarını sağlayarak oluşturdukları atmosfer karşımıza “isla-
mofobi” olarak çıkmaktadır. İslam dinine yönelik Batı medyası tarafından oluşturulma-
ya çalışılan “olumsuz din İslam” algısının en büyük neticesi Batı toplumlarının İslam’a 
olan çekinceli tavrı olmuştur. İlk kez 1997 yılında İslam ve fobi kelimeleri yan yana ge-
tirilerek tartışılmaya açılan bu kavram, İngiltere İçişleri Bakanı Jack Straw tarafından 
İngiliz düşünce kuruluşu Runnymede Trust’a hazırlatılan İslamofobi: Hepimiz İçin Bir 
Tehdit başlıklı raporda ortaya çıkmıştır (Gölcü ve Aydın Varol, 2019, s. 133). 
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İslam dininin ortaya çıkıp yayılmaya başladığından bu yana Hristiyanların elinde 
bulundurdukları toprakları Müslümanların fethetmesi, sürekli Müslümanların öteki 
olarak algılanmasına, tehdit ve düşman topluluklar olarak görülmesine sebep olmuş-
tur. Böylece en başından beri İslam Batı için bir problem ve dini/teolojik rakip olarak 
görülmüştür (Aktaş, 2014, s.39). Günümüzde medya aracılığıyla çizilen İslam imajı Av-
rupa’da kaygı verici boyutlara ulaşmış özellikle 2000’li yıllardan sonra yaşanan bazı 
gelişmeler bu olumsuz imajı güçlendirmede kullanılmıştır. 11 Eylül saldırıları, Londra 
saldırıları, yapımcı Theo van Goh’un öldürülmesi gibi olaylar neticesinde bütün Müs-
lümanlar potansiyel bir suçlu gösteren propaganda süreci başlamıştır (Gökçe, 2010, s. 
96). 

Yöntem 

Araştırmada yöntem olarak eleştirel söylem analizi kullanılmıştır. Bu yönteme 
göre metinlerde yer alan haber söyleminin yapıları farklı düzeylerde sistemli bir şekil-
de çözümlemeye tabi tutulurken bu metinlerin yapılarının bilişsel ve toplumsal özel-
liklerini içine gömülü olan kültürel, tarihi ve ekonomik nitelikleri de göz önüne alına-
rak yapılmaktadır (van Dijk, 1988, s.19). Evre, van Dijk’ın kuramını açıklarken onun 
söylemi iktidarın kötüye kullanımının, hegemonyasının, adaletsizliği ve eşitsizliğin 
toplumsal siyasal bağlamdaki söylemsel boyutlarını biliş ve toplum arasında bağlantı 
kurarak incelediğini söylemektedir (Evre, 2009, s. 139). Makro ve mikyo yapı olarak iki 
bölüme ayrılan çözümleme yönteminde habere konu olan olay, haberin başlığı veya gi-
rişi, haber içeriğindeki bağlam bilgisi gibi öğeler yöntemin makro yapısını oluşturmak-
tadır. Mikro yapıda ise haberde kullanılan cümlelerin yapısını ortaya koyan sentaktik 
çözümleme, içerikteki paragraflar veya kaynaklar arası neden sonuç ilişkisini ortaya 
koyan bölgesel uyum, ideolojiyi gösteren kelime seçimleri, haberin ikna ediciliğini ve 
inandırıcılığını gösteren retorik çözümlemeler yapılmaktadır Özer, 2012, s. 137-138). 

Bulgular

BBC Türkçe 

Haberin Başlığı 13 yaşındaki Suriyeli çocuk IŞİD’e katılacağım  

Video Kapak Fotoğrafı Kamuflaj giymiş ve maske takmış röportaj veren çocuk 

Sentaktik Çözümleme 
Haberde hem etken hem de edilgen çatılı cümleler kurulmuş, basit ve 
birleşik cümlelere de yer verilmiştir. 

Bölgesel Uyum 
Haberde çocuk ile ilgili bilgiler verildikten sonra Işid ile ilişkisine dair 
bilgiler veriliyor.  
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Kelime Seçimleri Savaş (9 kez), Işid (9 kez), Cihad (4 kez),  

Haberin Retoriği 

Haberde IŞİD gibi örgütlerin çocukları yetiştirdiği ifade edilerek izle-
yiciye savaş ve terör korkusunun gelecekte de devam edeceği endişesi 
yaratılmak istenmiş, savaşmanın cihatçı guruplara katılarak öğrenildiği 
anlatılmıştır. Habere konu olan çocuğun “Işid’i seviyorum çünkü şeriat 
kurallarını uyguluyor, Allah’ın emrettiği gibi kâfirleri öldürüyorlar, kâfir-
lerin kafalarını kesmeliyiz” sözleri ilk olarak veriliyor. Bu şekilde cihat 
kavramının temelde canice insan öldürmeyi hedeflediği ima edilmekte-
dir.  Annesiyle yapılan röportajda ise Oğlumu cihatçı olması için eğitime 
gönderdim, Işid’e katılmak isterse onu durduramam, Batılıları öldürürse 
de buna üzüleceğimi söyleyemem” cümlelerine yer veriliyor. Ardından 
oğlun cihat için ölürse ne hissedersin sorusuna ise “çok mutlu olurum” 
şeklinde verdiği cevap ve annesinin mutluluktan ağladığı görüntüler 
ekrana geliyor. Burada da Müslüman kadınların militan yetiştirmekten 
büyük gurur ve mutluluk duydukları, batılıların öldürülmelerinin onlar 
için mutluluk sebebi olduğu imajı çizilmektedir. 

Haberin Başlığı Cihatçılarla evlenmeye giden genç kızlar 

Haberin Kapak Fotoğrafı ‘Beyaz Dul’ lakaplı Samantha Lewthwaite fotoğrafı 

Sentaktik Çözümleme 
Haberde basit ve birleşik cümlelerin olduğu, etken ve edilgen yapılar-
da yer aldığı görülmüştür. 

Bölgesel Uyum 

Haber kaybolan kızlar bilgisiyle başlıyor ve cihatçılarla evlenmek için 
kayboldukları polis yetkilisini röportajına yer verilerek devam ediyor. 
İngiltere Müslüman Kadınlar Dernek yetkilisinin konu ile ilgili röpor-
tajına yer verdikten sonra Samantha Lewthwaite’in bu tehlikeye ör-
nek olarak gösteriliyor. 

Kelime Seçimi Cihat (3 kez) Savaş (5 kez) Radikal Militanlar (3 kez) 

Haberin Retoriği

16 yaşındaki ikiz kız kardeşlerin evlerinden çıkıp bir daha geri dön-
memeleriyle gizemli bir hava oluşturulmuş. Polis kaynaklarında da-
yandırılarak kaybolan kızların İngiletere’den Türkiyeye uçtukları 
bilgisi verilmiş. Burada çizilen Türkiye imajı “terörist gruplara katıl-
mak isteyenlerin geçiş güzergahı olduğu”dur. Genç kızların özellikle 
“Suriye’deki cihatçılarla evlenmeye gittikleri” bilgisi veriliyor. Radikal 
militanların birçok ülkedeki insanı savaşa çağırdıkları bilgisi verile-
rek diğer ülkelere de bu gruplara karşı tavır alınması gerektiği iması 
veriliyor. Haberde terörist faaliyetler “cihatçı eylemler” olarak sunu-
luyor. Haberde Irak ve Suriye’deki savaşın uzun yıllar devam edeceği 
dolayısıyla “cihatçılarla evlenmeye” gidecek genç kızların sayısının 
azalacağının beklenmesinin güç olduğu bilgisi veriliyor. 
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Haberin Başlığı Genç kızların Paris’ten Suriye’ye “cihad yolculuğu” 

Kapak Fotoğrafı Kız kardeşi Işid’e katılan Suriyeli adam 

Sentaktik Çözümleme 
Haberde hem etken hem de edilgen cümleler kullanılmaktadır. Ayrıca 
basit ve birleşik cümlelere yer verilmektedir. 

Bölgesel Uyum 

Haberde Batılı ülkelerin cihat için giden insanlardan duyduğu endi-
şeden bahsedildikten sonra Fransız özelinde batılı gençlerin nasıl ve 
hangi yollarla Suriye ve Irak’a gittikleri bilgisi aktarılıyor. Kız kardeşi 
kaybolan Fuat El Bahti’nin kardeşini buluş hikâyesi ve bulduğunda 
duydukları anlatıldıktan sonra yazar Dounia Bouzar’ın bu durumla 
ilgili tesiptlerine ve araştırmalarına yer verliyor. 

Kelime Seçimi Şeriat (1 kez) Radika İslam (1 kez) Cihad(3 kez) 

Haberin Retoriği

Batılı ülkelerden binlerce kişinin cihat için suriye ve ırak’a gittikle-
ri bilgisi verilirken “insani yardım” kandırmacasıyla genç kızların da 
çok fazla ilgi gösterdikleri bilgisi veriliyor. Burada İslami insan yardım 
kuruluşlarına temkinli yaklaşılması gerektiği algısı oluşturuluyor. Işıd 
militanlarının görüntüleri eşliğinde sıkı şeriat kuralları uygulandığı 
için bu kızların geri dönme imkânlarının olmadığı bilgisi veriliyor. 
Fuat El Bahti isimli gencin 15 yaşındaki kız kardeşini bulma hikâyesi 
anlatılırken “İslamcı militanlar” ifadesi göze çarpıyor. Haberde yine 
Türkiye sınırındaki problemler dolayısıyla güvensizlik algısı oluştu-
ruluyor. Fuat El Bahti’nin sanıladan çok daha fazla Batılı insanın cihad 
için orada oldukları bilgisi haberde yer buluyor. “Cenneti arıyorlardı 
cehennemi buldular” adlı kitabın yazarının kandırılarak kaçırılan kız-
ların yaşamlarını araştırmalarından bahsediliyor ve yazarın röporta-
jına yer veriliyor. “Radikal İslam’dan” ailevi sorunları olan insanların 
etkilendiği bilgisi verilirken seçkin meslek gruplarından insanların 
kızlarını kaybettiklerini ve aslında çoğunun ateist ailelerden geldiği-
ni,  Müslümanlık ve cihat ile hiçbir bilgilerinin olmadığı bilgisi verili-
yor. 
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Haberin Başlığı Cihatçı John’un ses kaydı: Radikal değilim 

Video Kapak Fotoğrafı Cihatçı John’un fotoğrafı ve ses dalgaları 

Sentaktik Çözümleme 
Daha çok etken cümleler yer almakta, basit ve birleşik cümlelere yer 
verilmektedir. 

Bölgesel Uyum 
Haberde, John isimli karakterin kendi sesinden bir ses kaydıyla sor-
gulamada verdiği cevaplar aktarılıyor  

Kelime Seçimleri İslam (1 Kez) Saldırı (4 kez) Radikal (3 kez) Savaş(1 kez) 

Haberin Retoriği 

Hiçbir yorum ve bilginin paylaşılmadığı haberde yalnızca bir ses kay-
dına yer verilmektedir. Çeşitli terör saldırıları ve Yahudiler hakkında 
ne düşündüğü kendisine sorulurken, masum insanların bu saldırılar-
da öldürüldüğü ancak “İslam’ın hiç kimseyi Müslüman olmaya zorla-
yan bir din olmadığını” söylüyor.  

EURONEWS Türkçe 

Haberin Başlığı Bin Ladin mirasının cihad yolunda harcanmasını istemiş 

Video Kapak Fotoğrafı Bin Ladin fotoğrafı 

Sentaktik Çözümleme 
Haberde edilgen cümleler ağırlıklı ancak etken cümleler de bulun-
maktadır. Basit cümlelerin yanı sıra birleşik cümleler de kullanılmak-
tadır. 

Bölgesel Uyum 

Haberde Usama bin Ladin’in babasına yazdığı mektuptan bahsedil-
dikten sonra Ladin’in kişisel mal varlıkları hakkında bilgi verilmek-
tedir. Son olarak bu belgelerin ABD tarafından dünya kamuoyuna su-
nulduğu bilgisi paylaşılmaktadır. 

Kelime Seçimleri Cihad (2 kez) 

Haberin Retoriği 

Haberde ölümünden önce “dünyanın en çok aranan teröristi” şeklin-
de arandığı bilgisi onun cihad arzusuyla birlikte dile getirilmektedir. 
Bu şekilde terör ve cihadın yan yana getirildiği haberde Bin Ladin’in 
“umarım erkek kardeşlerim, kız kardeşlerim, teyzelerim benim isteğime 
itaat ederler ve Sudan’da bıraktığım paramı çihat yolunda harcarlar” 
sözlerine yer verilmektedir. 
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Haberin Başlığı Suriye’ye “cihada” gidenler Avrupa’ya dönerse. 

Video Kapak Fotoğrafı “Tek çözüm İslam” pankartı taşıyan göstericiler 

Sentaktik Çözümleme 
Konunun ve konuşmacıların çeşitliliğinden kaynaklanarak haberin 
dilinde basit ve birleşik cümleler hem etkin hem de edilgen yapılarda 
birçok cümlenin geçmesine sebep olmaktadır. 

Bölgesel Uyum 

Haber sunucunun Suriye ve Irak’a giden cihatçılar ile ilgili bilgiyi ak-
tardıktan sonra politikacıların ve uzmanların görüşleriyle devam et-
mektedir. Bir imamın ve sonrandan Müslüman olan Hollandalı’nın da 
görüşleri alındıktan sonra stüdyodaki iki konuğa geçiliyor ve ardın-
dan konu tartışılmaya başlanıyor. 

Kelime Seçimleri Savaş (9 kez) Cihad (4 kez) Terör - ist (9 kez) Çatışma (5 kez) 

Haberin Retoriği 

Haber tekbir sesleri verildikten sonra “Bu cihatçılar çok tehlikeliler, 
silahlı ve idmanlılar, çatışma deneyimleri de var” cümleleriyle korku 
pompalayarak başlamaktadır. 

Haberde Suriye’den bahsedilirken “iç savaş yaşayan ülke cihat ara-
yanlar için ilk adreslerden birisine dönüştü” denilerek bir kez daha 
cihat savaş ile bağdaştırılmaktadır. Haberde Avrupa’dan 

Suriye’ye cihat için giden gençlerin geri döndüklerinde Avrupa’yı na-
sıl etkileyecekleri tartışılmaktadır. Haberde daha önceden aşırı uçta 
yer alan Mecid Navaz’ın şimdiki radikalizmle mücadelesine değinilir-
ken Irak’ın bir zamanlar “terörün üniversitesi” şeklinde anıldığından 
bahsedilmektedir. Avrupa’ya dönecek militanların Avrupa’yı yeni bir 
“cihad alanına” dönüştüreceği söylenerek savaş ve terör tehdidin Ba-
tı'da görüleceği açıklanmaktadır. Bir politikacı tarafından Suriye ve 
Irak’a gidenlerin vatandaşlıktan ve Avrupalılıktan çıkartılmaları ge-
rektiğini savunulmakta ve önceki yıllarda yaşanan terörist eylemler 
ve potansiyellerden yola çıkarak daha büyük tehlikenin kapıda oldu-
ğu bilgisi verilmektedir. 
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Haberin Başlığı Şiiler IŞİD-e karşı cihad ilan etti 

Video Kapak Fotoğrafı İnsanlarla dolu kamyonlar 

Sentaktik Çözümleme 
Haberde etken cümleler ağırlıktadır. Basit ve birleşik cümleler kulla-
nılmıştır. 

Bölgesel Uyum 

Haberde Işid’in ilerleyişiyle ilgili bilgiler ve Şiilerin dini liderinin 
cihad çağrısına yer verildikten sonra bir gönüllü savaşçı ile yapılan 
röportajdan bir kesit sunulmaktadır. Haberin devamında olayın ulus-
lararası boyutuna değinilerek insansız hava araçlarının saldırı görün-
tüleri verilmiştir. 

Kelime Seçimleri Cihad (4 kez) Işid (3 kez) 

Haberin Retoriği 

Haberde cihad çağrısı alan Şii gönüllülerin kamyonlarla göreve gö-
türüldükleri bilgisi verilirken Şii bir gönüllünün sözlerine yer veril-
mektedir. “Şiilere cihad çağrısı yapıldı. Biz de cihad için geldik. Maaş 
istemiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz. Her şeyimizi geride bıraktık. 
Ailelerimizi geride bıraktık. Cihad için geldik. Burada gönüllerin bu 
sözü ile cihad kelimesi savaş işe eşleştirilmiş ve gönüllerin cihad için 
toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunu göz ardı ettiği cihad için 
her şey mubahtır anlayışı empoze edilmeye çalışılmıştır. Özellikle İHA 
ların saldırı görüntülerinin de verilmesi ile cihada karşı olumlanma 
etki yaratılarak gönüllülerin haklı bir davaya gittikleri izlenimi uyan-
dırılmaya çalışılmıştır.  

Haberin Başlığı IŞİD-in cihad çağrısı batıyı ve Kuzey Afrika-yı alarma geçirdi 

Video Kapak Fotoğrafı Eiffel Kulesi altında nöbet tutan Fransız asker 

Sentaktik Çözümleme 
Haberde etken cümleler daha çok ön plana çıkmaktadır. Basit ve bir-
leşik cümleler kullanılmıştır. 

Bölgesel Uyum 

Öncelikle Işid’in cihad çağrısı yapmasının Batı dünyasındaki etkisin-
den bahsedildiği haberde ikinci olarak Fransa Savunma Bakanı’nın 
röportajına yer verilmekte ve ardından hangi ülkelere giden Batılıla-
rın Işid saldırısına uğrayabileceği bilgisi verilmektedir.

Kelime Seçimleri Cihad (1 kez) Saldırı (2 kez) 

Haberin Retoriği 

Işid’in tüm dünya Müslümanlarına Cihad çağrısı yaptığı bilgisi veri-
lirken tüm Müslümanların olası potansiyel suçlu veya terörist oldu-
ğu algısı oluşturulmaktadır. Haberde Türkiye turuncu renkli ülkeler 
arasında denilerek buralarda yaşayan Fransız vatandaşlarının tehlike 
altında oldukları imajı çizilmektedir. Işid’in yayınladığı ses kaydında 
“ en güzel mücadelenin bu ülkelerin (ABD ve Fransa) vatandaşlarına 
saldırılarak verileceği” tehdidi özellikle vurgulanmış ve cihad ile ma-
sum insanların öldürülebileceği anlamı yaratılmıştır. 
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Haberin Başlığı Hizbullah-a karşı cihat çağrısı 

Video Kapak Fotoğrafı Sünni lider Şeyh Bilal Masri Fotoğrafı 

Sentaktik Çözümleme Haberde yalnızca etken cümleler kullanılmıştır. Basit ve birleşik şekil-
de cümleler kurulmuştur. 

Bölgesel Uyum Yusuf El Karadavi’nin çağrısına yer vererek başlayan haber Suriye’de-
ki mezhep çatışmalarını açıklayarak devam etmektedir. Ardından 
Sünni lider Şeyh Bilal Masri röportajı ve çatışmaların Lübnandaki se-
çimleri etkilediği bilgisi verilmektedir. 

Kelime Seçimleri Cihad (1 kez) Savaş (3 kez) 

Haberin Retoriği Bu haberde cihad sadece gayrimüslimlere karşı değil mezhep ça-
tışmalarında da kullanılabilen bir kavram olarak yer almaktadır. Eli 
silah tutan tüm Müslümanların Hizbullah’a karşı cihad etmek çağ-
rısının aktarıldığı haberde Hizbullah’ın “şeytanın partisi” olarak da 
Karadavi tarafından tanımlandığına yer verilmektedir. Şeyh Bilal 
Masri’nin “Hizbullah ile birlikte ortak düşmanımız olan İsrail’e karşı 
direndik. Ama gördük ki İsrail Suriye’de Sünnilere karşı Hizbullah’tan 
çok daha merhametli imiş” sözlerine yer verilmiş ve Hizbullah’a karşı 
cihadın sebebi olarak gösterilmiştir. 

Haberin Başlığı -Cihad- adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü 

Video Kapak Fotoğrafı Fonda cihad yazılı tiyatro oyunundan bir sahne 

Sentaktik Çözümleme 
Haberde tiyatro yönetmeninin etken cümleleri çoğunluktayken me-
tinde edilgen cümlelere de yeri verilmektedir. Birleşik ve basit cüm-
leler kullanılmıştır. 

Bölgesel Uyum 

Belçika’da yer alan Cihad adlı oyun hakkında bilgiler verildikten son-
ra oyunun yönetmeni ile röportaja yer verilmektedir. Ardından oyunu 
izleyen iki kişinin oyunla ilgili görüşleri aktarıldıktan sonra yönetme-
nin amacına dair bilgiler verilerek haber son bulmaktadır. 

Kelime Seçimleri Cihad (1 kez) Savaş (2 kez) hoşgörü (2 kez) 

Haberin Retoriği 

Dünyanın dört bir tarafında terör saldırıları düzenlenirken Belçika’da 
cihad adlı oyunun sergilenmesi büyük cesaret gerektiriyor. Habere böy-
le başlanması ile olumlu çaba içerisine giren insanların teröristlerin 
potansiyel hedefi olabilecekleri izlenimi yaratılmıştır. Haberde yer 
alan röportajlardan birisinde “Kuranı Kerim’in savaşı teşvik etmediği-
ni, bazı şeylerin insanların uydurmalarından ibaret olduklarını görü-
yoruz.” Cümlesi ile incelenen tüm haberler içerisinde İslam’ın barışçı 
yönüne ilk kez vurgu yapıldığı görülmektedir. Tiyatro yönetmeninin 
“ bir tek kişi bile hoşgörüsüzlük düzeyini düşürse bu benim için büyük 
kazanç” sözüne yer verilerek İslam’a karşı takınılan tavrı hafifletme 
çabası izleyici ile paylaşılmaktadır.



Yeni Medya Haberciliğinde Olumsuz Kamusal Söylem ve İslamofobi: Youtube’da “Cihad” Algısı

1154

Haberin Başlığı Gazze-ye hava saldırısı 6 ölü 

Video Kapak Fotoğrafı Saldırı sonrası sedye ile taşınan yaralı insan fotoğrafı 

Sentaktik Çözümleme 
Haberde hem etken hem de edilgen cümleler kullanılmaktadır. Basit 
ve birleşik cümleler kullanılmıştır. 

Bölgesel Uyum 

İsrail ordusunun saldırısına dair bilgiler verildikten sonra İslami ci-
hadçılar diye bahsedilen örgütün sözcüsünün konuşmalarına yer ve-
rilmektedir. Ardından hastane kaynaklarına dayandırılan yaralı bilgi-
leri verilmektedir. 

Kelime Seçimleri İslami cihad (4 kez) Saldırı (8 kez) 

Haberin Retoriği 
Haberde El Kudüs Tugayları demek yerine “islami cihadın silahlı ka-
nadı”  veya “İslami cihad örgütü” denilerek sürekli silahlı çatışmaların 
merkezine İslam ve Cihad kavramları yerleştirilmektedir. 

Haberin Başlığı Müslüman dünyasının Trump öfkesi 

Video Kapak Fotoğrafı Amerikan bayrağını yakan öfkeli kalabalık fotoğrafı 

Sentaktik Çözümleme 
Haberde basit ve birleşik cümleler kullanılmıştır. Ayrıca hem etken 
hem de edilgen cümleler kullanılmaktadır.  

Bölgesel Uyum 

Birçok ülkelerde gerçekleşen protestolara dair bilgiler verildikten 
sonra iki protestocunun konuşmalarına yer verilmiştir. Ardından tek-
rar ABD ve İsrail ile ilgili düzenlenen protestolara haberde izleyiciye 
aktarılmıştır. 

Kelime Seçimleri Cihad (2 kez) Protesto (2 kez) 

Haberin Retoriği 

Haberde Trump’ın Kudüsü başkent olarak tanımasına karşı Müslü-
man ülkelerde düzenlenen protestolar anlatılırken “Türkiye, Suriye, 
Afganistan ve daha bir çok ülkede cihad çağrıları yapıldı” denilerek 
cihad savaşa davet eden bir kavram olarak karşımıza tekrar çıkmak-
tadır. Hemen arkasından protestoculardan birisinin “Biz dünyadaki 
tüm Müslümanların birleşmesini istiyoruz. Birleşerek ABD ve İsrail’e ci-
had ilan edilmesini istiyoruz.” sözlerine yer verilerek cihada yüklenen 
savaş anlamı pekiştirilmektedir. 
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DW Türkçe  

Haberin Başlığı Cihad için yetiştirilen bir nesil 
Video Kapak Fotoğrafı Elinde asker bıçağı olan kar maskeli bir kişi ve arkasında gençler 

Sentaktik Çözümleme 
Haber etken ve edilgen cümlelere yer verilmiştir. Basit ve birleşik 
cümleler kullanılmaktadır. 

Bölgesel Uyum

Haberde öncelikli olarak Kuran okulundaki öğrencilerin katı bir isla-
mi yorumla şekillendiği bilinci yansıtılmaya çalışılması öğrencilere 
müzik ile ilgili soru sorulması günah yanıtı ile pekiştirilmeye çalışıl-
mış, daha sonra öğrencilerin derslerden görüntüleri verilerek yoksul 
ailelerden öğrenciler olmasına vurgu yapılmış, yine okula Talibanın 
başındaki kişilerinde okulun öğrencileri olması, İslamı yaymanın bir 
zorunluluk olduğu bilgisi ile öğrencilerin cihada gönüllü olarak ka-
tılması bilgisi verilmiş. Kuran okullarının denetlenmesi ile ilgili gö-
rüntüler ve hükümetin görüşlerine de yer verilerek eğitim bakanı ile 
görüşülmesi ve bir başka yoksul bölgedeki Kuran okulunda da aynı 
görüntülerin yer alması orada da Talibanın kahraman ilan edildiği bil-
gisine yer verilmiştir. 

Kelime Seçimleri İslam (6 kez) Savaş (7 kez) Cihad (2 kez)

Haberin Retoriği

Haber içeriğindeki Pakistan’daki Darül Ulum Hakkani Kuran okulun-
dan görüntülere yer verilerek okulun köklü geçmişine vurgu yapılma-
sı ve özellikle İslam'ın katı bir yorumu öğretiliyor cümlesi ile habere 
başlanması haberin veriliş biçimindeki güvenirliliği sağlamak temel 
edinilmiştir. Haberde Sayetullah adlı çocuğun İslam’ı tüm dünyaya 
yaymak için İngilizce öğrenmesi ve Sayetullah’ın İslam’ın adaletinin 
tüm dünyada hâkim olması sözleri ile küçük yaştan itibaren İslam 
düşüncesinin aşılandığı izlenimi uyandırılmaya çalışılmıştır. Özellikle 
küçük yaştaki çocukların da burada eğitim gördükleri ve yoksul aile-
lerden gelmesi temel ihtiyaçlarının bu okulda karşılanması bilgisine 
yer verilerek haber güçlü kılınmaya çalışılmıştır. Haberde Sami-ül 
Hak’ın talibanın ünlü isimlerinin okulda yer aldığı fotoğraflarının 
gösterilmesi okula Usame Bin Ladin’in de yabancı olmadığı bilgisi ve-
rilerek okulun farklı amaca hizmet ettiği imajı pekiştirilmeye çalışıl-
mıştır. Taliban rejimi ile şeriatın hâkim olmasının iyi olduğu ülkede 
barışı sağladığı vurgusu yapılarak, öğrencilerin politikacı bile olduğu 
vurgusu verilmesi de habere farklı noktadan da bakıldığı izlenimi 
yaratılmaya çalışılmıştır. Muhabirin haberin temelinde anlatmak is-
tediği Kuran okullarının denetimi ile ilgili kısımda ise Eğitim Bakanı 
ile görüşmesi silahlandırmanın olmadığı ama Usame Bin Ladin gibi 
kişilerin kahraman ilan edildiği kuran okulları ile ilgili soru sorması 
ve Eğitim Bakanın ifade özgürlüğü cevabının verilmesi ile okullarda-
ki denetimin yerinde olmadığı bilgisi verilmiştir. Yine Pakistan’ın bir 
başka yoksul bölgedeki Kuran okulundan görüntülerin verilmesi bu 
okulun başındaki kişinin de Usame Bin Ladin ve Molla Ömer’i kahra-
man ilan ettiği görüşüne yer verilerek Kuran okullarının savaşçı bir 
nesil yetiştirdiği izlenimi verilmek istenmiştir. Özellikle editör haber 
sonunda Sami-ül Hakkın İslam’ı tüm dünyaya yamak için yeni nesil 
eğittiği ve hedefledikleri dünyanın otobüslerde müzik çalınmadığı, ka-
dınların çarşaf giydiği, Usame bin Ladinin kahraman olduğu bir dünya 
olduğu vurgusu yapılarak cihatçı anlayışın haberi izleyenlere nasıl bir 
tehdit olduğu gösterilmek istenmiştir.
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Haberin Başlığı Tunus’ta geri dönen cihatçılar ikilemi 

Video Kapak Fotoğrafı Protesto yapan göstericiler 

Sentaktik Çözümleme Haberde basit ve bileşik yapılı cümlelere yer verilmiştir.  

Bölgesel Uyum 

Haberde sırasıyla Tunuslu Cihatçılara karşı yapılan eylem görüntü-
leri, eylemcilerin görüşleri ve cihatçı bir kişinin ablası ile görüşmeye 
yer verilmiştir. Daha sonra hükümet görüşü ve konu ile çalışmalar ya-
pan bir uzman görüşüne değinilmiştir.  

Kelime Seçimleri Işid 4 Cihat 3 Saldırı 2 Savaş 5 

Haberin Retoriği 

Haberde cihatçılara karşı yapılan eylem görüntülerinde eylemcilerin 
geri dönen cihatçılardan korktukları onların birer saatli bomba oldu-
ğu ifadesine yer verilerek korku duygusu hakim kılınmaya çalışılmış-
tır. Ama diğer yandan haberde cihatçı bir kişinin ablasının ifadelerin-
de kardeşinin özellikle Türkiye’de kaldığı sırada yanlış yönlendirildiği 
IŞID’e katılması için tehdit edildiği bilgisi verilerek Türkiye üzerinden 
olumsuz algı yaratılmaya çalışılmıştır. Hükümetin de görüşlerinde iki-
lem olduğu bilgisi verilerek bu durumun bir tehlike olduğuna dikkat 
çekilmiştir.  

Haberin Başlığı ‘Cihat’a karşı rap 

Video Kapak Fotoğrafı Rap müzik yapan iki genç 

Sentaktik Çözümleme 
Haberde etken ve edilgen cümlelerin yanında basit ve birleşik cümle-
ler yer alıyor.  

Bölgesel Uyum 

Haber sırasıyla Tunus elçiliği önündeki çocukları cihad için Işid’e ka-
tılan ailelerin eylem görüntüleri ve eylemcilerden bir aile görüşme, 
cihada katılan Sıddık’ın ailesi ile görüşmek için Kefe gidilmesi, Kef’te 
cihatçıları topladığı iddia edilen camiye gidilmesi, Sıddık’ın abisinin iş 
yeri ziyareti ve orada ekonomik durum hakkında konuşmalar ve Sıd-
dık’ın abisi ile arkadaşlarının yaptığı müzik ile devam ediyor. 

Kelime Seçimleri Cihad (11 kez) Terör (3 Kez) Radikal - İslam (9 kez) 
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Haberin Retoriği 

Haberde Arap baharını fitilini ateşleyen Tunus, genç cihatçı kaynağı-
na dönüştü ifadeleri ile Arap baharına gönderme yapılarak Tunus’un 
tehlike barındırma potansiyeli olduğu empoze edilmiştir. Sıddık’ın an-
nesi ile röportajda önce namaza başladı sonra radikalleşti ifadelerinin 
verilmesi ile cihad anlayışı İslam ile bağdaştırılmaya çalışılmıştır. Kef 
yolundaki kaçak işler ile ilgili görüntüler verilmesi polis ile konuşma-
da bölgenin güvenli olmadığı bilgisinin verilmesi bölgesel sıkıntılar 
olduğu dolayısıyla buradan cihada katılma fikrinin olası olduğu bilgisi 
verilmektedir. Muhabirin Kef’te Sıddık’ın okul arkadaşına sorular sor-
ması ve aile ziyaretinde yemek esnasında Kuran okunması ve dinine 
bağlı aile bilgisi verilirken Radikal olmadığı ifadesi ile dine bağlılık 
radikalleşme ile eşdeğer tutuluyor algısı oluşturulmaya çalışılmıştır. 
Sıddık’ın İslam dinine duyduğu sevginin fanatizme dönüşmesi ve akıl-
lı uyanık çocuktan radikalleşmeye gitmesi bilgisinin verilmesi dinde 
aşırılaşmak cihatçı olmaya itiyor algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Kef-
teki Hidaye cami ile ilgili çevrelerdeki kişilerden caminin İslamcı ola-
rak bilinmesi cihatçı anlayışa sahip olduğu bilgisi verilmesi ile Selefi 
imamlarının din ve ifade özgürlüğü altında cihat sevgisi aşıladığı örtük 
ifade ile veriliyor. Cami içinden gizli görüntüler çekilmesi çocukların 
da girip çıktığı bilgisinin verilmesi içeride Işıd propagandası yapıldı-
ğı ve çocukların kandırıldığı bilgisine kesinlik vermek ve güvenirlilik 
sağlamak amacıyla haberde yer buluyor. Selefilerin muhabirleri fark 
etmesi ve röportaj teklifini reddetmesi, Sıddık’ın bu camiye namaza 
geldiği bilgisinin verilmesi de inandırıcılığı artırılmaya çalışılmakta-
dır. Selefilerin Sıddık’a para vermesi ve ailenin ekonomik durumunun 
kötü olması, cihada katılımda çocukların para ile kandırılarak cihad 
adına Işid’e katılmalarının kolay olduğunu göstermektedir. Devletin 
gençler için bir şey yapmadığı bilgisi ile bu bölgenin korumasız olduğu 
ifadesi lanse edilmeye çalışılmıştır. Özellikle Tunus’taki devrimin de 
bir işe yaramadığı bilgisi gençlerin gözünden anlatılarak ülkede ide-
olojik olarak sıkıntılı ve başarısız politikalar olduğu bilgisi izleyiciye 
verilmektedir. Cihada katılımın ülkeye ihanet olduğu ifadesi ile radikal 
İslam’ın ülkeyi yıkıma sürüklediği bilgisi verilmesi İslam’a yüklenen 
yıkıcı bir özellik olarak gösteriliyor. Haberin finalinde “Cihada karşı 
rap müzik” sloganı verilirken cihadın radikalleşme demek olduğu ve 
onunla mücadele edilmesi gerektiği imajı çizilmektedir. 
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Haberin Başlığı Almanya’da cihatçı savaş suçundan hüküm giydi 

Video Kapak Fotoğrafı Mahkeme salonunda yüzü gizlenmiş sanık fotoğrafı 

Sentaktik Çözümleme Haberde edilgen cümle çatılarına yer verilmiştir.  

Bölgesel Uyum 

Radikal İslamcı Arya Le’nin kesilmiş başlarla verdiği pozlar blurla-
narak verilmiş devamında mahkemeden görüntülerle haber destek-
lenmiştir. Mahkeme görüntüsünde de Arya Le’nin yüzü blurlanarak 
verilmiştir.  

Kelime Seçimleri Radikal İslamcı (1 kez) Savaş Suçu (3 kez) Cihat (1 kez) 

Haberin Retoriği 

Haberde özellikle Arya Le’nin kesik başlarla verdiği poz ile giriş ya-
pılması Radikal İslamcı olmasına vurgu yapılarak cihat kelimesi savaş 
ile eş değer tutularak verilmiştir. Davanın Almanya’da bir ilk olması 
bakımından önemli olduğu vurgusu yapılarak Alman mahkemelerin 
daha önce cihatçılarla ilgili davalarda savaş suçu kapsamında karar 
vermediğine dikkat çekilerek cihat anlayışının savaş suçu olarak de-
ğerlendirildiği izlenimi verilmiştir. 

Haberin Başlığı El Beşiri’nin “Aşk Cihadı” 

Video Kapak Fotoğrafı Belçikalı Muhammed El Beşiri röportaj esnasından bir fotoğrafı 

Sentaktik Çözümleme 
Etken yapılı cümleler ön plana çıkmaktadır. Basit ve birleşik cümleler 
kullanılmıştır.

Bölgesel Uyum 

Haber bir metro görüntüsü ile başlayarak El Beşirinin bir cafe de eşini 
ve teröre bakış açısını anlatması ile devam ediyor. Haberin devamında 
El Beşirin çocukları ile birlikte Belçika Kralını ziyaretine yer verilmiş. 
Haber içinde El Beşirin eşinden ve çocuklarından görüntülerin veril-
mesi ile mutlu aile tablosunun terörizmle yok edildiği desteklenmiş-
tir.  

Kelime Seçimleri Terör-ist (3 kez) Savaş (1 kez) 
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Haberin Retoriği 

Haberin girişinde Fas asıllı Muhammed El Beşirinin hem terör mağ-
duru olduğu hem de kimliğinden dolayı kimileri tarafından potansi-
yel bir terörist olarak görüldüğü bilgisine yer verilerek aslında her 
ne kadar mağdur olsa da kimliği ile bir suçlu konumda olacağı bilgisi 
izleyiciye empoze edilmeye çalışmıştır. Eşinin kaybından dolayı duy-
duğu öfke ve üzüntü çocukları için yaşama tutunma isteği bir arada 
verilerek çocuklarını din, ulus gibi değerler dışında insanı değerler 
ile yetiştireceği bilgisi verilerek özellikle Belçika Kralının da iyi bir 
baba ve uyum içinde bir çift yorumunda bulunması bilgisi ile haberde 
babanın cihad anlayışına karşı duruşu aile perspektifi üzerinden im-
gelenmiştir.  Özellikle El Beşiri’nin kimliğine vurgu yapıldığı bir diğer 
noktada da teröristlerle aynı bölgenin insanı olmaktan duyduğu öfke 
kısmı verilerek kimliği reddetme bilinci yansıtılmaya çalışılmıştır. Ci-
hat anlayışı ile insanlıktan çıkarıldığı vurgusu yapılarak terörizmle 
mücadele de hoşgörü ve açık görüşlülüğün hâkim olması dikkati çe-
kilerek cihat anlayışındaki kişilerin İslam adı altında yobaz ve gerici 
olduğu imgelemi oluşturulmuştur.  

Sonuç 

Medyada birçok kavramın ve olgunun manipüle edildiği çeşitli araştırmalar ile 
ortaya konmaktadır. Özellikle medya aracılığıyla algı oluşturmak isteyen devletler ve 
ekonomik güçler, ideolojileri doğrultusunda farklı alandaki kavramları bazen içini 
boşaltarak bazen de farklı anlaşılmasını sağlayarak değiştirmektedir.  Kavramlar üze-
rinden oluşturulan bu yanlış algılar sayesinde kitleler yönlendirilebilmekte ve yönetil-
mektedirler. Cihad kavramının manipüle edilmesi bu duruma gösterilebilecek en bariz 
örneklerden birisidir.  

Günümüzde Youtube gibi sosyal medya platformları aracılığıyla geniş kitlelere 
ulaşma imkânı sağlayan bazı Batılı kamu yayın kuruluşları cihad kavramını gerçek an-
lamından uzaklaştırarak Batılı toplumları manipüle edilmektedir. Çalışmada ele alınan 
BBC Türkçe, Euronews Türkçe ve DW Türkçe sayfalarında yer alan ve cihad kavramının 
merkezde yer aldığı haberlede cihad doğrudan terör ile ilişkilendirilmektedir. Yapılan 
incelemeler göstermektedir ki Cihad kavramının sadece silahlı mücadele boyutunun 
"terör" ve "sivilleri öldürerek yapılan mücadele" anlamına gelircesine izleyicilere ak-
tarılması Batı medyasının ortak bir tutumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kavramın 
bu şekilde kullanılması ile Batı toplumlarının İslam’a ve Müslümanlara karşı ortak bir 
tavır alması ve Müslümanlara karşı temkinli olunması gerektiği imajı çizilmektedir. 
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İslami açıdan bakıldığında cihad kavramının çok daha barışçıl bir mücadeleyi ve 
her şeyden öte insanın kendi nefsiyle olan mücadelesini temsil ettiği görülürken Batı 
merkezli medya kuruluşlarının yayınladığı haberlerde İslam’ın terör suçunu cihad adı 
altında emrettiği dolayısıyla cihad kavramının terörü temsil ettiği gibi bir algı oluş-
turulmaya çalışılmaktadır. Kavramın gerçek mahiyeti neredeyse hiçbir haberde yer 
almazken,  Batı’ya karşı silahlı mücadelenin adı olarak lanse edilmektedir. Bu sayede 
İslam karşıtı tutum pekiştirilmek istenmektedir. 

Cihad kavramını doğru bir şekilde anlayabilmek için cihadı bahane ederek çatışma 
ve şiddet ortamının oluşmasını sağlayan ve kendilerine mücahit diyen teröristlere de-
ğil İslam dininin kaynaklarına bakmalı ve bu kaynaklar referans alınmalıdır.
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Cumhuriyet Dönemi Türk Romanlarında Self Oryantalizm: 
Yaban ve Vurun Kahpeye Örneği

Ömür Nihal KARAARSLAN1

Giriş

Osmanlı Devleti’nin duraklama, gerileme ve çöküş dönemi sırasında yaşanan bir-
çok probleme ilişkin çözüm, modernleşmiş bir toplum ve modernleşmiş bir devlet ya-
pısında aranmıştır. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e modernleşme çabaları, edebi türler ile 
ilişkili bir biçimde ilerlemiştir. Edebi türler arasında, Batı’nın kendi toplumsal gerçek-
liğinden doğan roman; Tanzimat dönemi ile birlikte Türkiye’nin toplumsal gerçekliğini,  
aktarım aracı olarak görülmüştür. Romanın toplumsal bir zeminde modernleşme ve 
batılılaşma yolundaki toplumun gerçekliğini yansıtması, aktarımı yapan kişilerin sahip 
olduğu görüşleri siyasal bir platformda sunmaktan ziyade roman aracılığı ile sunması, 
romanın toplumsal bir kimlik kazanmasının nedenidir. Roman Batılılaşmanın bir ge-
reği olarak Batı temelli bir zemin ile Türk edebiyatında varlığını sürdürmüştür. Kimi 
zaman Batılı kodlar ile kimi zamanda bu kodlara dahil edilen yerli unsurlar ile bir dö-
nemin aynası olan roman; bu aynadan yansıyanların okunabileceği ve sosyolojik olarak 
yorumlamaların yapılabileceği bir platform imkanı sunmuştur.

Batılılaşma çabalarının temel motivasyonu olan geri kalmış toplum algısı, bu toplu-
mu kurtarma ya da yeni bir toplum inşa etme süreci içinde sahip olunan değerleri oryan-
talist bir açıdan ele alma sonucunu beraberinde getirmiştir. Oryantalist yaklaşım modern 
batılı zihinlerde öylesine yer etmiştir ki, ilerlemeye yönelik her düşüncenin temelinde 
batı tarzı öylesine hakimdir ki, Cumhuriyet Dönemi’nin Anadolu’yu ele alma ve tanımla-
ma biçimini self oryantalist bir açı ile değerlendirebilmemiz mümkündür. İçselleştirilmiş 
(self) oryantalist unsurlar, Batılılaşma ideolojisinden hareketle yeni bir toplum inşası 
adına gerçekleşen her eylem ve savunulan düşüncede saptanabilir. Cumhuriyet Dönemi 
Türk romanı da, yazarın toplumu tanımlayıcı çabasında ve yeni bir toplum inşa etme sü-
recinde içselleştirilmiş(self) oryantalist unsurlar barındırmaktadır. 

1 Doktora Öğrencisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, nihalkaraarslan1985@gmail.com
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İçselleştirilmiş(self) oryantalist unsurların yönetici sınıf ve aydın kesim arasında 
yaygın bir biçimde var olmasının temelinde ise geride kalmış bir medeniyet karşısında 
ileri bir medeniyet olarak tanımlanan Batı medeniyeti, bulunmaktadır. Tanzimat’tan bu 
yana modernleşme çabalarının altında yatan geride kalmışlık hali, Batı’yı ileri bir dü-
zeye yerleştirme ve Batı’nın sahip olduğu değerleri de ileri bir medeniyetin değerleri 
olarak algılama sonucunu doğurmuştur. Bu yaklaşım ile gerçekleşen her modern çaba 
Anadolu’yu Batı nezdinde ötekileştirme, Anadolu’nun sahip olduğu unsurları geride 
kalmış bir medeniyetin unsurları olarak görüp tanımlama eğilimini ortaya çıkarmış-
tır. Geride kalmışlık halinin zeminini Anadolu kültürü, geleneği, dini ve sosyal yaşamı 
ile bütünleştiren anlayış; hiç farkında olmadan Anadolu ve Türkiye toplumuna dair iç-
selleştirilmiş(self) oryantalist bir bakış açısı örneği sergilemiştir. Anadolu’yu Batı’nın 
ilerici yapısı ile bir kıyas zemininde ele alan yönetici sınıf ve aydın kesim; Anadolu’nun 
sahip olduğu her unsurun, Batılı bir temelde yeniden yapılandırılması gereğini, ileri bir 
medeniyete dönüşme yolunda bir çare olarak görmüştür.

Batılı bir zemin ile Türk edebiyatına aktarılan roman; 1925-1935 yılları arasında 
geride kalmış bir Anadolu’yu ileri medeniyetin kodları ile tanımlama aracı olarak kul-
lanılmıştır. Yazarlar Anadolu’ya ve Türkiye toplumuna yaklaşımlarında Batı’nın ilerici 
özelliğinden hareketle, Anadolu’nun yoksul ve yoksun kültürü, değerleri ve yapısını 
anlamaya çalışmışlardır. 

“Gecikerek modernleşmiş bir toplum kendisini üstün gören bir düşünce kar-
şısında yetersizliğini kabul etmiş bir düşünce, yabancı idealler karşısında kendi-
sini çocuk kalmış hisseden bir kültür Batı modellerini taklit ederek gelişmiş bir 
roman” (Gürbilek, 2001, s. 94).

Halide Edip Adıvar’ın 1926 yılında kaleme aldığı Vurun Kahpeye isimli romanı ile 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 1932 yılında yazdığı Yaban adlı eseri Anadolu ve Ana-
dolu insanını, Batılı zihniyetin zemininde, tanımlayan iki önemli örnektir. Her iki yazar 
da yazdıkları romanlarda genç cumhuriyetin kuruluş aşamasındaki hedeflerine bağlı 
kalmış, Anadolu’nun geride kalmışlığını Anadolu’nun sahip olduğu özellikler ile iliş-
kilendirerek aktarmışlardır. Öncü yazarlar olarak ileride olmanın yolunu, Anadolu’da 
ki zihniyet dünyasının tamamen değiştirilmesi ve toplumsal tahayyülün ileri medeni-
yetlerdekine benzer biçimde yeniden oluşturulması olarak tanımlamışlardır. Roman 
yazarları ve romandaki baş karakterler oryantalist bir zeminde bulunma amaçları 
olmadan, içselleştirilmiş(self)  oryantalist bakış açısına sahip olmuşlardır. Genç cum-
huriyetin yeni olma özelliği ve devleti ileriye taşıma gayreti ile gerçekleşen modern 
atılımlar Anadolu’yu yeniden inşa ederken, içselleştirilmiş(self) bakış açısının varlığını 
mümkün kılmıştır.
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Bu makalede ilk olarak Cumhuriyet dönemi Türk romanı ile o dönemin toplumsal 
gerçekliği arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Tanzimat’tan bu yana yaşanan mo-
dernleşme çabalarının toplum üzerindeki etkisinin roman içerisinde nasıl kurgulanıp 
ele alındığı anlatılmaya çalışılmıştır. Daha sonra Vurun Kahpeye ve Yaban adlı romanla-
rın toplumsal gerçeklik ile ilişkisi anlatılmış, her iki romanın Cumhuriyet dönemi ger-
çekliğine yaklaşım biçimlerindeki benzerlikler ve farklılıklar aktarılmıştır. Son olarak 
da batılılaşma çabalarının bir ürünü olarak ortaya çıkan içselleştirilmiş(self)  oryanta-
list unsurlar ve bakış açısı iki romandan hareketle açıklanmıştır.

Roman ve Toplum: Cumhuriyet Dönemini Romanlardan Okumak

Tarihsel süreç içerisinde toplumlar yaşadıkları dönüşüm ve değişim sonrasında 
yeni bir oluşum süreci içerisine girmişlerdir. Toplumlar için yeni oluşumlar ve değişim; 
durumu inkar etme, var olan durumu kabul etme veya oluşan yeni duruma adapte olma 
halini mümkün kılmıştır. Sosyal, kültürel,  ekonomik ve siyasal değişimler toplumların, 
değişim öncesi ve değişim sonrası temelli mukayese zemininde tavır almalarını sağla-
mıştır. Bir önceki düzenin yapısını sorgulama ve mukayese hali toplumsal zeminin kod-
larını muğlaklaştırmış,  bu muğlaklık içerisinde toplum belli başlı problemler ile karşı 
karşıya kalmıştır. Hemen hemen her toplum için söz konusu olan kırılmalar Türkiye 
toplumu açısından Cumhuriyet dönemi ile siyasal bir içerik kazanmıştır. Yaşanan süreç 
toplumu bir belirsizlik hali ile karşı karşıya bırakmıştır. Eski devletin mevcudiyetindeki 
sorunlar, yeni kurulan Cumhuriyet açısından bertaraf edilmeye çalışılırken toplum var 
olan gelişmeler ile yeniden inşa edilmiştir. Eski ile yeni arasında karakteri tam oturma-
yan Cumhuriyet muhatabı toplum, eskiden yeniye geçişteki kaos ile yüzleşmiştir.

Genç Cumhuriyetin genç kurumları, yeniden inşa edilen ülkede önceki bağlamın-
dan koparılıp, halka sunulan kurumlar özelliğini almıştır. Geçmişte toplum içinde et-
kin olan kurumların yerine yeni kurumlar önerilmiş bu aşamada eski kurumların ak-
saklıkları gözler önüne serilmiştir. Bir kurum yüceltilirken ve tamamı ile kurtuluşun 
ümidi konumunda yeniden biçimlendirilirken,  diğer kurumun işlevi toplum içinde ya 
sınırlandırılmış ya da etkisiz hale getirilmiştir. Örneğin Osmanlı toplum yapısında hem 
eğitim hem dini değerlerin aktarımı olarak kabul edilen medreseler,   Genç Cumhuriyet 
tarafından bertaraf edilmiş, dinin işlevi tamamen devletin belirlediği çerçeve içerisin-
de yeniden tanımlanmıştır. Belirlenen çerçeve içerisinde dinin, eğitim üzerindeki etkisi 
ortadan kaldırılmaya çalışılmış, eğitim tamamı ile modern tarzda yeniden inşa edilen 
kurumların elinde yeniden biçimlenmiştir. Yaşanan karmaşada doğru ve yanlışın ölçü-
tünün belirsizliği sadece yöneticiler için değil halk içinde sorunlu bir alan olarak var 
olmuştur.
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Toplumun yeniden inşa sürecinin temelindeki anlayış, uzun süren askeri yenilgi-
ler sonrası toplumun her açıdan geri kalmasıdır. Askeri yenilgilerin beraberinde ge-
tirdiği ekonomik gerilemeler toplumun diğer alanlardaki faaliyetlerinin gerilemesine 
neden olmuştur. Temel hareket noktası geride kalmışlık olan değişimin ulaşması gere-
ken hedef ise Batı’nın ilerleme kodları ile yeni bir devlet ve toplum inşa etmektir. Yeni 
Cumhuriyetin temel motivasyonu Batılı tarzda bir toplum oluşturabilmektir. Başka bir 
deyişle yeni bir zihniyet dünyasıyla bir hafıza inşa etmektir (Karaarslan, 2019, s. 125). 
Bu kaideye yönelik öne sürülen ve gerçekleşen her eylem, toplumun bu sürece adapte 
olup olmaması,  değişimi kabul edip etmemesi durumunu da beraberinde getirmiştir. 
Toplum inşa süreci ile yüzleştiğinde topyekün ortaya çıkan duygu durumunu; çeşitli 
alanlarda bazen örtülü bazen de açık bir şekilde ifade etme gereği duymuştur. “Sten-
dhal’nın Kızıl ile Kara romanında romanlar için yaptığı yol boyunca gezdirilen ayna 
benzetmesinin ünü, romanı da aşmış hatta bazı yazar ve eleştirmenler için bir kılavuz 
derecesine erişmiştir. Bu anlayışa göre roman gerçeklerin yansıtıcısıdır. Toplumsalın 
içerisinden doğmuş bir tür olarak gerçeklerin aynasıdır” (Çil, 2003, s. 66). Olay, mekan, 
kahraman üçlüsünde taşıdığı unsurları toplumun apaçık bir yönüdür. Batı’nın kendi 
toplumsal gerçekliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Etkilediği toplumlarda da 
aynı misyonu üstlenmiştir. Batılı bir tür olarak Türk edebiyatına aktarılan roman, Tan-
zimat’tan bu yana Türkiye toplumunun gerçekliğinin taşıyıcısı olarak edebi ve sosyolo-
jik veri kaynağıdır (Çil, 2003, s. 66).

Roman yaşanılan dönemin gerçekliğini yansıtan en önemli araçlardan birisidir.   
Cumhuriyet döneminde roman, Batılı bir zeminde Batılılaşma çabalarını aktarma ve 
Batılılaşma projeleri kapsamında toplumun gerçeğini yansıtma, olarak iki önemli mis-
yon üstlenmiştir. “Çağdaş uygarlığın bir gerçeği olarak benimsenen roman aynı zaman-
da bizi bu uygarlığa kavuşturacak araçlardan biri sayılıyordu” (Moran, 1991, s. 18). 
Alver’in de romana yaklaşımı benzer şekilde olup romanı Batılılaşmanın bir gereği 
olarak değerlendirmek gerektiğinin altını çizmiştir. “Uygar bir toplum ve bir anlamda 
ideal düzlem olarak görülen Batı’ya ait edebi bir tür olan roman aynı zamanda batılı-
laşmanın bir aracı ve göstergesi olarak kabul edilmiştir” (Alver, 2006, s. 37).

Devlet politikası ve ideali haline gelen modernleşmenin zemininde yer alan Batılı-
laşma, Batı türü ilerlemeye toplumu hazırlamak, Batılı tarzda toplumu eğitmek ve ba-
tılı tarzda inşa edilen kurumlar ile toplum arasındaki çatışmayı en aza indirmek, mis-
yonuna sahiptir. Romanın bu misyonu üstlenmesinde Türk modernleşmesinin tepeden 
inme tavrı ve modernleşmenin seçkin yönetici, elit sınıf ve aydın kesim tarafından sa-
hiplenilmesinin payı büyüktür. Böylece Cumhuriyet dönemi romancısı da yeni Cum-
huriyet döneminde romanın sahip olduğu misyonlar ile modernleşme ve Batılılaşma 
misyonunu aktaran ilerlemeci ve yenilikçi bir tip haline getirmiştir (Parla, 1992, s. 12).
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Cumhuriyet dönemi romanının sosyolojik bir içerik kazanmasında, yaşanan top-
lumsal değişimin seçkin bir sınıf ve aydın bir zümre tarafından toplumun tüm açıklığı 
ile romanlara aktarılmasının rolü büyüktür. Yazar ve aydın kesimin bu vasfı sanat ve 
edebiyatın Cumhuriyet döneminde toplumun, istenilen ölçüde değiştirilmesine imkân 
tanıyan bir tür olarak tanımlanmasına neden olmuştur. Gökalp’e göre tıpkı Batı top-
lumunda olduğu gibi bizim toplumumuzda da var olan problemler roman aracılığı ile 
çözülebilir. Roman Gökalp’e göre hayatlı bir müzedir. Orada orijinal kişiliklerin canlı 
heykellerini görürüz ve roman asırlık vakaların bir saatlik temaşaya sığdırıldığı bir si-
nemadır. Roman modernleşmenin en önemli aracıdır. Eğitici ve öğretici yönünün varlı-
ğı, romana farklı misyonlar yüklemesinin nedenidir (Gökalp, 1992, s. 111).

Tanzimat’tan bu yana gerçekleşen toplumsal değişimin ani ve derin bir biçimde 
yaşanması toplum açısından derin travmatik birçok problemin açığa çıkmasına neden 
olmuştur. Travmatik duygu durumu ve toplumun değişim karşısındaki tavrı; aslında 
birkaç yüzyıldır askeri yenilgiler sonrası yaşanan ekonomik yoksulluğun getirdiği top-
lumsal bıkkınlık, siyasal otoriteye karşı belirsiz yaklaşımlar ve modernleşme çabaları 
ile biçimlendirilmeye çalışılan toplumun eski ile yeni arasında yaşadığı karmaşanın bir 
sonucudur. 1923 ve 1935 yılları arasında kaleme alınan romanlarda bu travmatik olay-
ların etkilediği toplum analiz edilmeye ve var olan gerçeklik yansıtılmaya çalışılmıştır. 
Bu romanların birçoğunda uzun savaş yıllarında fakir düşen halk sahip olduğu tüm 
özellikler ve değerler ile modernleşme yolunda yeniden tanımlanmıştır. Batılılaşma-
nın önünde engel olarak duran Anadolu ve Anadolu insanı taşıdığı özellikler açısından 
çorak topraklar ve bu topraklar üzerinde yaşayan çorak insanlar olarak tanımlanmıştır 
(Karaosmanoğlu, 2020, s. 25). Bu çorak topraklar aydın kesimin ellerinde biçimlenmeli 
ve çoraklıktan eser kalmamacasına, yeniden şekillendirilmelidir. İnşa sürecinde değer-
ler, kültür, din ve gelenek modern çizgide tanımlanmalı, modern olmayan her unsur 
toplumun içinden bertaraf edilmelidir. Modern eğitim ile vatanperver, ilerici gençler 
Anadolu’ya yayılarak Anadolu’yu biçarelikten kurtarmalıdır. Cumhuriyet döneminin 
her bir yazarı Anadolu’yu içerinde bulunduğu cehalet ve bilgisizlikten kurtarmaya 
namzet bir askerdir. Romanlarında tasvir edilen mekanlar,  Anadolu’nun kuraklığını 
gözler önüne sermekte, karakterize edilen her tip Anadolu insanın prototipini oluş-
turmaktadır. Vatan ve hürriyet sevgisi ile ülkenin istiklal mücadelesi desteklenmekte, 
gönüllü eğitici neferler elinde devletin ideolojisi doğrultusunda yeni bir ulus inşa edil-
mektedir. 

İstiklal Savaşı yıllarından Cumhuriyet dönemine kadar Anadolu insanın değişik bi-
çimlerini bulabileceğimiz cumhuriyet dönemi romanlarında iyi- kötü arasındaki ayrım 
net bir biçimde gözler önüne serilmiştir. Aydın kesim veya okuryazar kesim ile halk 
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arasına keskin bir çizgi çizilmiş her iki gruptan karakterler farklı, birbirini anlamayan, 
geçişin ancak eğitim ile mümkün olduğu tabakalara yerleştirilmiştir. Esnaf ve eşraf ke-
sim arasındaki ilişki eşraf kesimin taşra hükümranlığı ve zorbalığı biçimde resmedilmiş 
ve modernleşme çabaları ile bağlamları olumsuz olarak tanımlanmıştır. Kadın karak-
terler ise Anadolu’da görünmeyen unsur olarak biçimlendirilmiş din ile ilişkileri çarpık 
ilişkiler olarak tanımlanmıştır. Öteki taraftan yeni cumhuriyetin öncüsü olan kadınlar 
romanlarda modern devletin temsilcisi olarak Anadolu’da bulunmuşlar ve devletin in-
şaası için büyük bir fedakârlık göstermişlerdir. Gittikleri yerlerde benimsenmemiş hor 
görülmüş,  Anadolu kadını tarafından dinsiz olarak yaftalanmışlardır.

Kaleme alınan romanların birçoğunda yeni toplumun sahip olduğu özellikler ile 
sahip olması gereken özellikler ele alınmıştır. Mevcut durum ile batılı özelliklerdeki 
toplumlar arasında var olan uçurum üzerinde durulmuş, modernleşme yolunda yapıl-
ması gerekenler yazarların gözünden tanımlanmıştır. Bu açıdan yazılan her bir roma-
nın sosyolojik bir veri kaynağı olarak ele alınmasının önü açılmıştır. 1923 -1935 arası 
yazılan romanlardan hareketle bir toplum analizi mümkün hale gelmiştir. Cumhuriyet 
döneminin siyasal özelliklerinin toplum üzerindeki etkisi, toplumun içerisinde bulun-
duğu durum ve değişime yönelik verdiği tepki, ele alınan romanlardan hareketle tasvir 
edilebilir bir boyut kazanmıştır. Her bir dönüşümün ardından yaşanan toplumsal prob-
lemler ve bu problemlere yönelik alınan önlemler cumhuriyet ideolojisini resmetmek-
te, romanlardan hareket ile bu resim daha da somutlaşmaktadır. İdeolojinin yaygınlaş-
masına yönelik yönetici kesimin toplumdan beklentileri, toplumun yönetici kesim ile 
arasındaki ilişkinin boyutu roman karakterleri nezdinde tanımlanmakta,  sosyolojik 
açıdan yeni kurulan bir rejim ile toplum arasındaki ilişki roman karakterleri aracılığı 
ile biçimlenebilmektedir.

Vurun Kahpeye ve Yaban Romanlarının Sosyolojik Mukayesesi 

Vurun Kahpeye ve Yaban romanları hemen hemen aynı dönemlerde yazılmıştır. 
Her iki romanda, Milli Mücadele döneminde yazılmıştır ve bu dönemden özellikler ba-
rındırmaktadır. Milli Mücadele döneminin toplumsal gerçekliği içerisinde savaş yılla-
rının beraberinde getirdiği zor yaşam şartları, savaştan yorulmuş bir toplum ve buna 
rağmen istiklal mücadelesi gerçekliği bulunmaktadır. Her iki romanda bu gerçekliklere 
dair izler vardır. Çünkü Yaban ve Vurun Kahpeye romanlarının yazarları milli mücadele 
döneminin gerçek tanıklarıdır ve az çok dönemin olumsuz şartlarına tanıklık etmişler-
dir. Yazarların Milli Mücadele dönemine tanıklıkları ve bu tanıklıkların roman karak-
terleri ile somutlaşmış hali, romanlardan yola çıkarak dönemin toplumsal gerçekliğine 
dair sosyolojik veriler elde etmemize neden olmaktadır. Her iki yazarda topluma öncü 
yazarlardandır. Anadolu ve İstanbul’un toplumsal gerçekliklerini anlamada ve aktar-
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mada kendilerine birer misyon yüklemişlerdir. Bu yeni kurulan Genç cumhuriyete en 
büyük hizmettir.

1920’li yıllarda başlayan İstiklal Mücadalesi Anadolu’nun her tarafına yayılan top-
yekün bir mücadeledir. Halk uzun süren savaşlardan bıkmıştır ve bu bıkkınlık İstiklal 
mücadelesine karşı ön yargılı bir tavrı beraberinde getirmiştir. Gerek İstiklal Mücade-
lesi ve gerekse de Kuvay-i Milliye hareketi halktan bazı kesimin inanmadığı ve destek-
lemediği bir harekettir. Bu noktada toplumun kafası karışıktır. Otorite boşluğu insan-
ların hangi yoldan gideceğini seçmekte durumu zorlaştırmaktadır. Bir de her türden 
hareket için olumsuz söylemler ve dedikodular vardır. Savaş her yerdedir. Zira toplum 
artık yorulmuştur ve bir refah için son bir mücadeleye dair inançları da yok olmuş-
tur. Öncelikle yorgun halk İstiklal Mücadelesine inanmalıdır. Bunun içinde topluma ön 
ayak olmuş, okumuş öncü kesimlerin toplumu ikna etmesi gerekmektedir. Vurun Kah-
peye ve Yaban her şeyden önce bu misyonu üstlenen öncü romanlardır ve romanda yer 
alan karakterler de topluma yol gösterici bir karakterdedir. Vurun Kahpeye’de Aliye 
her şeyi geride bırakarak kasabaya gelmiştir ve inandığı değerler doğrultusunda her 
türlü fedakârlığı yapabilecek kapasitededir.

“Toprağınız toprağım, eviniz evim; burası için bu dünyanın çocukları için bir ana; 
bir ışık olacağım ve hiçbir şeyden korkmayacağım vallahi ve billahi” (Adıvar, 2007, 
s.18). Kitabın girişinde yer alan bu yemin aslında Aliye’nin yüklendiği sorumluluğu 
açıklar mahiyettedir.  Bir ana ve ışık olma hali Aliye’ye karanlıkta var olan bir toplum 
ve onlara yol gösterme niteliği vermektedir.

Yaban’da ise Aliye’nin öğretmen olarak üstlendiği görevi Ahmet Celal bir aydın 
olarak üstlenmektedir. Anadolu’nun ücra bir köşesinde yaşanan problemleri bir aydın 
edası ile tespit etmekte ve günlükleri ile Anadolu’nun içerisinde bulunduğu hali aktar-
maya çalışmaktadır. Ahmet Celal’in İstiklal Mücadelesini destekler tavrı romanın bir-
çok yerinde ayrıca üzerinde durulan önemli bir husustur. İstiklal Mücadelesi konusun-
da halkı bu mücadeleye destek vermesi için uyarmaktadır. “Memleketin senin gibi usta 
askerlere çok ihtiyacı var. Bugün gidip cephede vuruşmazsan burada evinin kapısının 
önünde vuruşmaya mecbur kalırsın” (Karaosmanoğlu, 2020, s. 54).

Aliye ve Ahmet Celal sadece İstiklal Mücadelesi konusunda değil Anadolu’da ya-
şanan diğer problemlerin çözümüne yönelik gösterdikleri kararlılık ve cesaret ile de 
topluma ön ayak olmuşlardır. Aliye, Tosun Bey’in halktan haksız yere para topladığı-
na yönelik söylentiler sonucunda kendisine şikayete gelen ve yardım isteyen kasaba 
kadınlarının talebi üzerine Tosun Bey ile görüşmeye gider ve problemi çözer (Adıvar, 
2007, s. 55). 
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“Size ölmüş anamın, şehit babamın ruhuna yemin ediyorum ki, eğer kasabada 
Tosun Bey’in yaptığı fenalığa mani olmazsam elimle Tosun Bey’i öldürürüm. Hay-
di, şimdi rahat rahat evlerinize gidiniz” (Adıvar, 2007, s. 55). 

Ahmet Celal ise Salih Ağa’nın Zeynep Kadının topraklarına haksız yere el koyması 
ile Zeynep Kadının lehine Salih Ağa ile tartışır ve köylüye gerektiğinde mahkemeye 
gitmelerine yönelik nasihatte bulunur (Karaosmanoğlu, 2020, s.72).

Vurun Kahpeye ve Yaban romanlarında Anadolu temel mekan olarak tercih edil-
miştir. Her iki romanın da baş kahramanı İstanbul’dan, Anadolu’ya gitmişlerdir. Ana-
dolu Aliye ve Ahmet Celal tarafından hiç bilinmeyen bir diyardır ve orada yaşama talebi 
her iki kahraman için de hayatlarında bir dönüm noktasıdır. Aliye bir öğretmen olarak 
Anadolu’ya tayinini istemiştir,  Ahmet Celal ise emir eri Mehmet Ali’nin daveti üzerine 
Anadolu’da sade bir yaşamı tercih etmiştir. Anadolu biçaredir. Savaş durumunun or-
taya çıkardığı biçarelik Anadolu’nun her tarafına yansımıştır. İnsanlar, evler, toprak, 
bitki örtüsü hatta hayvanlar bile, bu biçareliğin mazlumluğu ve kuraklığı içerisindedir. 
Ahmet Celal Anadolu’yu romanda şöyle tanımlamaktadır:

“Lakin bu köy çöl ortasında bir konak kadar bile yüreğe güven vermiyor. Bir 
konak mesafe içinde bir hareketi gösterir… Oysa Orta Anadolu’da bir köy donmuş 
bir konaktır. Burada mesafe sizi yutmuştur. Siz mesafe içinde dehşetten donmuş-
sunuzdur. Gerçekten bu eski Hitit harabesine benzeyen bu köyde insanların toprak 

altından henüz çıkarılmış kırık dökük heykellerden farkı ne?” (Karaosmaoğlu, 
2020, s. 32).

Aliye ise zihniyetlerin kirliliğinin Anadolu’nun her alanına yansıdığını ifade eder.

“Sabah hayli erkendi; sandığını arabada bıraktı, Maarif Dairesi’ne girdi. Oda-
nın kapısında bir gözü kör başı beyaz paçavra ile sarılmış ihtiyar bir adam, sac bir 
mangalda kömür yakıyor, bir ayağı kopuk hasır iskemleyi aynı zamanda duvara 
dayayarak muvazene yaptırıp üstüne oturtmaya çalışıyordu. Yerde kabarmış kir-
lerin üzeri sulanmış sıkça tesadüf edilen donmaya yüz tutmuş tükürük ve balgam-
lara basmamak için ihtiyatla yürümek lazım geliyordu; loş ve tavanı örümcekli bu 

Daire’nin çok ağır insanın içine çöken bir kokusu vardı” (Adıvar, 2007, s. 21). 

Adıvar romanda köhne kurumların içinde bulunduğu durumdan hareketle bir 
Anadolu profili çizmektedir. Kurumların eskimişliği ve köhneliği iş yürütememe hali 
tüm Anadolu’nun köhneliğinin bir göstergesidir.

Anadolu’nun gelişmemişliği ve biçareliği karşısında her iki baş karakter de şaş-
kındır ve durumu kabul etmek yerine bu biçareliğin değişmesine yönelik birer arayış 
içerisindedirler. Bir arayış içerisinde olmak aynı zamanda bir umudun olması anlamı-
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na da gelmektedir. Anadolu’nun kaderini değiştirecek olanlar Anadolu zihniyeti dışın-
daki bir zihniyetin doğrultusunda Anadolu’da canla başla mücadele edecek bu oku-
muş ve aydın insanlardır. Anadolu bir geri kalmışlık içerisindedir ve bu geri kalmışlığın 
nedeni toplumun hemen hemen her alanında ve toplumun her eğiliminde kendisini 
göstermektedir. Bu geri kalmışlığın çaresi ise gönüllü kişiler ile eğitim ve aydınlanma 
seferberliğinin başlatılmasıdır. Ahmet Celal Anadolu’nun viraneliğini aydın kesimin 
Anadolu halkı ile irtibatında var olan probleme bağlarken, Aliye biraz daha girişken 
bir karakterdir ve bir öğretmen olarak mevcut durumun nedenini sorgulamamakta, 
mevcut durumu değiştirmek adına doğrudan, alanda eyleme geçmektedir.

Vurun Kahpeye ve Yaban’da okumuş, aydın kesim ile halk arasındaki uçurumun ve 
muhatap olunan ahalinin Aliye ve Ahmet Celal’i kabul edemeyişi üzerinde durulan bir 
diğer unsurdur. Her iki romandaki başkarakterler Anadolu’yu savaş sonrasında tanımış 
ve bir zorunluluk halinde Anadolu’da bulunmuşlardır. Bir zorunluluk hali olmaksızın 
Anadolu ile ilgili olan bilgiler onlara anlatıldığı kadar veya okudukları kitaplar kadar-
dır. Savaş yıllarındaki mahrumiyet ve yokluk eğitim adına halktan zorla alınan vergiler 
geçinmek için hayvanların ve malların satılışı, Anadolu için de devlet otoritesinden ba-
ğımsız ayrı bir düzenin oluşmasına neden olmuştur. İnsanların otorite olarak belirledi-
ği eşraf ve din adamları ahali üzerinde bir güç haline gelmişlerdir. “Özellikle bu Vurun 
Kahpeye romanında daha açık görülür. Yazarın Anadolu’ya dair çıkarımlarından birisi 
toplumsal yaşamın adaletsizlikte ve eşitsizlikte bir kimlik bulmasıdır. Buna yol açan 
esas amil ise ağa, eşraf, mütegallibe kesimlerinin baskıcı ve otoriter rolleriyle açıklan-
maktadır” (Karagülle, 2012, s. 78). Bu durum aynı zamanda oluşan kimlik üzerinden 
bir düzenin belirlenmesi anlamına gelmektedir. Bu düzenin işleyişinde kendilerini güç 
olarak kabul ettiren kesim bu düzenin işleyişini kabul etmeyen ve buna karşı gelme ih-
timali olan bir Aliye ve Ahmet Celal istememektedir. Aliye kasabaya geldiğinde çocuklar 
arasında bir kavgada eşraf çocukları aleyhine bir karar verir ve bu karar sonrası eşraf 
tarafından kasabada damgalanır. Aliye aslında adaletli davranmış ve eşraf çocukları-
nın haksızlığını açığa çıkarmıştır. Fakat adaletsizlik ve haksızlık karşısında boyun eğme 
hali Anadolu düzeni için gerekli bir haldir (Adıvar, 2007, s. 29). Aliye evlerini kendi evi 
toprağını kendi toprağı olarak gördüğü kasabada istenmeyen, düzeni bozan gerek kılık 
kıyafeti ile gerek düşünce ve davranışları ile yaftalanan ve istenmeyen birisidir. Ahmet 
Celal de Aliye gibi köy de düşünceleri ve davranışları ile dikkat çeken ve istenmeyen bir 
kişidir hatta köyün yabanıdır. “Buraya gelişimin ilk haftaları etrafıma yalnız korku ve 
kuşku veriyordum. Beni, hükümet tarafından gönderilmiş herhangi bir memur, bir tah-
sildar, bir öşürcü, bir jandarma, yoksa bir askerlik şubesi başkanı mı sandılar bilmem. 
Fakat hepsinin gözünde korku kuşku belirtilerini açıkça görmüştüm… Onlara hitap et-
tiğim vakit hiçbir şey anlamaz gibi yüzüme bön bön bakarlar. Sonra kendi aralarında 
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bir şeyler mırıldanırlar. Hissederim ki sözlerimi anlamışlar, fakat tasvip etmemişlerdir. 
Bazen bıyık altından bana güldüklerini de sezerim” (Karaosmanoğlu, 2020, s. 20).

Ahmet Celal’in bu ifadelerinden okumuş kesim ile köylü arasındaki uçurumu anla-
mak mümkündür. Konuşması, giyimi, eğitim durumu her açıdan köylüden farklıdır ve 
ister istemez sahip olduğu yaşam tarzı içerisinden köy ve köylüye bakmaktadır. 

“Bir gün. Bir gün, onlara ispat edebilecek miyim ki ben bir yaban değilim? 
Benim damarlarımdaki kan onların damarlarında işleyen kandır. Aynı dili söyle-
mekteyiz. Aynı tarihi ve coğrafi yollardan hep birlikte geçmişizdir. İspat edebilecek 
miyim ki aynı Allah’ın kuluyuz! Aynı siyasi mukadderat aynı sosyal bağlar bizi kar-
deşlik, evlatlık, analık, babalık üstünde bir yakınlık ile birbirimize bağlamaktadır” 
(Karaosmanoğlu, 2020, s. 35-36).

Yaban ve Vurun Kahpeye romanları aynı dönemin toplumsal gerçekliklerini iki 
ayrı bakış açısından anlatması bakımından oldukça önemlidir. Birbirlerine benzer yön-
lerinden yola çıkarak yapılan sosyolojik analizler derinleştirilebilir. Bundan sonraki ele 
alınan konular sosyolojik bir bakış açısının beraberinde getirdiği içselleştirilmiş or-
yantalizm başlığı altında ele alınacaktır.

Vurun Kahpeye ve Yaban Romanlarında İçselleştirilmiş(self) Oryantalist Un-
surlar

Edward Said oryantalizm kavramını ile ilgili bir çalışma ortaya koyduktan sonra, 
oryantalizm kavramının çeşitli versiyonlarını tanımlamak adına yeni kavram setleri 
üretilmiştir. İçselleştirilmiş (self) oryantalizm de bu kavramlardan bir tanesidir. “Self 
oryantalizm batılı değerler sistemi içerisinde batıya göre kendisini açıklayarak, temsil 
ederek kendi kültürünün temsilini çarpıtmaktır” (Bezci ve Çiftçi, 2012, s.16).

Türkiye toplumu açısından genellikle kurucu siyasi ögeler ve Batı görmüş entelek-
tüel kesim tarafından benimsenen içselleştirilmiş(self) oryantalist bakış açısı Cumhu-
riyet dönemi yeniliklerinde ve yeni bir toplumun inşasında hakim olan temel anlayış 
haline gelmiştir. Kimi zaman Batılı değerler ile Anadolu halkına bakmak bilinçli bir 
çaba iken, kimi zamanda bu durum hiç farkında olunmadan benimsenen bir anlayı-
şa dönüşmüştür. İçselleştirilmiş(self) oryantalist anlayışın Türkiye toplumu açısından 
var olmasını sağlayan başat unsur, Türkiye toplumunun geri kalmışlığına yapılan vur-
gudur. Geride kalma halinin varlığı, ileriye de bir unsur yerleştirmek sonucunu doğur-
muştur. Türkiye toplumu için ileride olan unsur yaklaşık üç yüzyıldır Batı toplumudur. 
Batı toplumunun ileride olduğuna dair algının temelinde Batı’nın teknik ve bilimsel 
olarak gelişmişliği ve bu ögeler üzerine inşa ettiği yeni bir toplum vardır. Batı kendi 
modernleşme süreci içerisinde kendi toplumsal gerçekliği ve kendi toplumsal kodları 
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ile yüzleşirken kendi dışında olan toplumlar için bu yüzleşme dışında kendi oluşturdu-
ğu gerçekliği dayatmıştır.

Vurun Kahpeye ve Yaban romanlarında hem yazarların kendi yaklaşım ve düşün-
celerinde hem de romanlarda oluşturdukları ana karakterlerin tamamında içselleş-
tirilmiş oryantalist anlayışın izini sürmek mümkündür. Özellikle her iki yazarın Ana-
dolu’yu tasvirlerinde, merkezin gözünden Taşra’yı ele alma biçimlerinde, din ve din 
adamlarının tanımlanış biçimlerinde bu bakış açısının varlığından söz etmek müm-
kündür.

Tanzimat’tan bu yana Batı’ya karşı alınan askeri yenilgiler, Türk politikacılarının 
ve Türk aydının yönünü Batı’ya dönmesine neden olmuştur. Her şeyden önce Batı’ya 
karşı alınan yenilgiler Batılı devletlerin başarısının altında yatan nedeni; Batı’nın il-
minde, fenninde; bilim ve fen doğrultusunda inşa edilmiş kurumların varlığında aran-
masını sağlamıştır. Batı’nın üstünlüğü karşısında Türk siyasetçileri ve aydınları Batılı 
tarzda bir değişim ile mevcut durumdan kurtulunabileceğine dair bir anlayış içerisinde 
olmuşlardır. Modernleşme adını verdiğimiz bu süreçte Batılı toplum yapısı ulaşılması 
gereken bir hedef olarak belirlenmiştir. Kendi toplumsal yapımızın sahip olduğu de-
ğerleri ne kadar fazla Batılı kurumlara benzetebilirsek o kadar çok başarı ve üstünlük 
elde edebiliriz. Özellikle İstiklal mücadelesinden sonra yeni kurulan devlet için temel 
hareket noktası Batı tarzı bir devlet ve toplum oluşturma gayesi olmuştur. Bir önceki 
dönemin aksaklıkları modern tarzda düzeltilmeye çalışılmış ve gerçekleşen modern 
atılımlar ile yeni bir toplum inşa edilmiştir.

Vurun Kahpeye ’de Aliye Anadolu ahalisini ve Anadolu’yu sahip olduğu İstanbul 
(merkez) kodları ile tanımlamaktadır. İstanbul Cumhuriyet Dönemi açısından merkez-
dir ve Batılı kodların en yaygın olduğu şehirdir. Anadolu ise taşradır ve Osmanlı’nın bir 
prototipidir. İstanbul Batılı tarzda eğitimin olduğu, alafranga yaşamın benimsendiği, 
yabancı okullar aracılığı ile Batılı hayat tarzının mümkün olduğu bir şehirken, Anadolu 
coğrafyası eskimiş kurumlarda modern olmayan eğitimlerin verildiği, kurak, köhne Os-
manlı Devleti’nin devamı özelliklere sahip olan bir yerdir. Anadolu ilim ve fennin uzak 
olduğu, kendisine has kurumlar ile varlığını sürdürmeye çalışan geri kalmış,   düşman 
işgalinden önce cehaletten kurtarılması gereken Osmanlı’dır. Romanda Anadolu’ya 
dair tanımlamaların ardında içselleştirilmiş oryantalist bir anlayış  hakimdir. Aliye’ye 
göre Anadolu ahalisi eşraf, ağa ve din adamlarının elinde biçimlenmiştir. Eşraf, ağa ve 
din adamlarının gayesi Anadolu’yu kalkındırmaktan öte günü kurtarmak ve kendi zen-
ginliklerine zenginlik katmaktır. Anadolu’nun sahip olduğu kültür, değerler ve yaşam 
biçiminin oluşturduğu bu tabakalı yapı Anadolu’nun geride kalmasının sebebidir. Adı-
var bu belirlenimleri Aliye üzerinden yaparken bir aydın ve yazar olarak sahip oldu-
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ğu zaviyenin etkisinden kurtulamamaktadır. Anadolu’ya dair ‘geri’ tanımlamaları or-
yantalist bir bakış açısının ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Anadolu ile ilgili değişim 
önerilerinin tamamında Adıvar Batılı kodlar ile tanımlanmış kültür, gelenek ve bir din 
önerisinde bulunmaktadır. Batı’nın ilim ve fenni ile biçimlenmiş kurumlar önerisi ile 
de hiç farkında olmadan düşüncesine sızmış oryantalist bir bakış açısının egemenli-
ğinden kurtulamamaktadır. Anadolu zihniyetinin mutlak değişmesi gerekmektedir. Var 
olan zihniyet yüzyıllardır bu toplumun geri kalmasının nedenidir. Değişime olan inancı 
Anadolu’ya dair mekan tasvirlerinde Anadolu’nun karamsar bir tablo ile sunulmasına 
neden olmuştur. Anadolu’ya dair karamsar tablo Batı’nın kendisini ben olarak tanımla-
yıp diğer bütün kültürleri ötekileştirmek için diğer kültürlere dair ön yargılı ve karam-
sar bir tablo tanımlaması ilgili bir durumdur (Yardım, 2018, s.58). Adıvar bu durumu 
şu satırlarla örneklendirir. “Çok erken pek çok erkendi; ıssız Anadolu’nun tozlu yolla-
rına girmemişlerdi; daha ıssız ve kurak tarlaların katı, beyabanında Fettah Efendi’nin 
merkebi Hüseyin Efendi’nin kısrağı toprak dalgalarında ine kalka gidiyorlardı”(Adıvar, 
2007, s.64).

Karaosmanoğlu Yaban romanında Ahmet Celal ile Anadolu ve Anadolu köylüsüne 
dair daha olumsuz bir tablo çizmekte bunu yaparken de yer yer Anadolu’yu ve Anadolu 
köylüsü ile Batı’yı doğrudan karşılaştırmaktadır. Ahmet Celal bu anlamda Batı kodla-
rına Aliye’ye nazaran daha hâkimdir ve romanda buna dair vurgu çok daha fazladır. 
Ahmet Celal bir yazardır ve Fransızca bilmektedir. Ahmet Celal’in Fransızca’ya dair bir 
bilgisinin olması Fransa kültürü ile Anadolu kültürünü kıyaslama sonucunu doğurmuş-
tur. Anadolu’ya dair izlenimlerini aktarırken ister istemez sahip olduğu Batılı zaviyenin 
çerçevesinden bir değerlendirme gerçekleştirmektedir. 

“Gördüm gördüm. Medeni şahısların hepsi benim önümde bir geçit alayı yap-
tılar. Racine’ lerin, Voltaire’ lerin  Fransızcaları; Bacon ’ların, Shakespeare ’lerin İn-
gilizleri; ve hünerli İtalyalılar ve yıldırım zaptetmişlerin çocukları hep kendilerine 
mahsus kılıkları, kıyafetleri, renkleri, konuşma ve gülüşmeleriyle benim önümden 
geçtiler” (Karaosmanoğlu, 2020, s.18). 

“Bu rüzgar estiği sürece ben Dostoyevski’nin kişilerinden biri oluyorum. Ya 
Sibirya yollarında bir sürgünüm, ya Moskova sokaklarında aç bir serserinin, ya 
sınır boyunda bir han odasında kaçmak çarelerini düşünen bir suçlunun kabı içe-
risine girerim” (Karaosmanoğlu, 2020, s.89). 

“…nur çehreli ihtiyarlar, coşkun suya benzeyen berrak gözlü Dante’nin Beat-
rice’i, Petrarka’nın Leonarası, Romeolar Julietta’lar ve daha birçok tatlı hayaller…”( 
Karaosmanoğlu, 2020, s.22). 
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Karaosmanoğlu’nun Emine’nin babasını Yunan mitolojisinin kaynağı sayılan Ülis’e 
benzetmesi de oldukça dikkat çekicidir. “Ben gittikçe artan bir merak ve heyecanla bu 
acaip Odise kahramanına bakıyorum. Ülis de on yıl denizlerde kaybolduydu (Karaos-
manoğlu, 2020, s.137).

Karaaosmanoğlu’nun Anadolu’ya dair tasvirlerinde de içselleştirilmiş oryantalist 
bakış açısının etkisi büyüktür. 

“Burada ise yalnız gerçek; çıplak, çirkin, kaba, yalçın gerçek! Boz toprak dal-
gaları alabildiğine uzuyor. Yeksenak ovayı ikiye bölen Porsuk Çayı şiddetli bir zel-
zelenin açtığı bir uzun yılankavi yarık gibidir. Hiç suyu görünmez… Ve tepeler… Ve 

tepeler, birer urdur. Ve bütün ufkun çerçevelediği âlem, ancak, bu ıstırap manza-
rası ile canlı görünür. Boş ve lüzumsuz feza içinde, hiçbir kuşun geçtiğini görme-
dim… “Allah insanları intibaha davet için, o büyük Tufan cezasını tertip zahmetine 
katlanmamalı idi. Nuh’un ümmetini böyle bir toprak üstünde bu çıplak tepelerle 
çevrilmiş yere bırakmalı idi” (Karaosmanoğlu, 2020, s. 29-30).

Karaosmanoğlu’nun Ahmet Celal’in tespitleri ile Anadolu’ya yaklaşım biçimi yazar, 
okumuş ve aydın kesimin Anadolu ile mesafesinin bir kanıtıdır. Anadolu’ya dair yap-
tığı tespitler Anadolu’nun sahip olduğu coğrafi bir özelliği aşmış durumdadır. Sergile-
nen karamsar tablonun altında oradan olmayan bir bakış, seçkinci ve elit bir yaklaşım 
vardır. Anadolu’yu hakir görme ve Anadolu’ya dair hiçbir iyi tarafın ön plana çıkarıl-
maması Karaosmanoğlu’nda içselleştirilmiş Batıcı bir anlayışın ürünüdür. Yazar neye 
göre sefil neye göre geri cevaplarını hiç farkında olmadan Batılı düşünce zemininde 
vermiştir. Anadolu Yakup Kadri’nin de gözünde eskinin bir devamıdır. Eski kültür, eski 
ve yozlaşmış gelenekler eski devletin mevcudiyeti ile eşdeğerdir ve mutlak değişim 
gerekmektedir. Değişimin temelinde ise Batılılaşma anlayışı vardır. Geride kalmışlık 
söyleminin kendisi aslında Oryantalist Batı’nın düşünme biçimidir.

Anadolu dışında Anadolu’nun sınıflı yapısı ve Anadolu köylüsünü tanımlama bi-
çimleri de içselleştirilmiş oryantalist bir bakış açısına sahiptir. Anadolu farklı tabaka-
laşma biçimi ile İstanbul’un Batılı ve modern tarzının dışında bir sınıfsal yapıya sahip-
tir. Halk okumamış ve cahildir. Halkı düşünceleri ile etkileyen, halkın önem verdiği kır 
ya da kasabanın geleceği ile ilgili söz söyleme hakkına sahip eşraf, ağa ve din adamla-
rı bulunmaktadır. Anadolu’yu eski Osmanlı ile bağdaştıran zihniyet tabakalaşma bi-
çiminde de Osmanlı etkisini açığa çıkarmaktadır. Anadolu Batı’da var olan insani de-
ğerlerden, adalet eşitlik gibi yoksundur. Bu yoksunluğun sebebi ise devlet otoritesinin 
temsili olan kurumların yozlaşmış hali ve eşraf, ağa ve din adamlarının kendi çıkarları 
doğrultusunda oluşturdukları sistemdir. “Anadolu’nun gelişimine katkı sağlama adına 
bölgeye öğretmen olarak giden idealist kişilikteki Aliye bu sosyal güç mahfilleriyle ilk 
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andan çatışma içine girer. Romanın ana sorunsalı olan eski-yeni değerler karşıtlığı da 
bu çatışma üzerinden ele alınmaktadır” (Karagülle, 2012, s.78). Kurdukları düzenin 
devamlılığı ve çıkarları doğrultusunda köhne yozlaşmış bir hayata Anadolu halkını 
mahkûm eden bu sınıf aynı zamanda modern ve ileri olan her şeyin karşısındadır. Ana-
dolu için durum hakikaten tasnif edilen gibi olsaydı bir İstiklal mücadelesinden bah-
sedilir miydi? Bu durum, o dönem romanlarının özelliklerinden hareketle üzerinde en 
çok tartışılan husustur.

İleri olmanın yolunu Batılılaşmakta, Batılı olmanın yolunu ise sosyokültürel de-
ğerlerin Batılı bir zihniyet ile yeniden tanımlanması olarak gören yaklaşımın temelin-
de içselleştirilmiş (self) oryantalist anlayış yer almaktadır. Bu anlayış ile tanımlanan 
gerici eşraf ağa ve din adamı yaftası geride olma nedenlerini modernleşmeye direnme 
eylemlerine bağlar. Yüzyıllardır süregelen gelenek, yaşam tarzı ve var olan değerlerin 
modern olmak yolunda hiçbir önemi yoktur. Geleneğin reddi, yaşam biçiminin sorgula-
nışı ve değerlerin inkarı yukardan inme bir biçimde gerçekleşmiş, muhatabı olan halk 
üzerinde bu durum çok derin izler bırakmıştır. Bu yeni bir dönemdir; eskinin her hali-
nin inkar edildiği yeni bir toplum oluşturma çabasının toplumda oluşturduğu kırılma-
larda oldukça büyüktür.

Aliye ve Ahmet Celal karakterlerinin öncü, ilerici ve yol gösterici tutumu Anado-
lu’yu doğrudan cehalete ve karanlığa mahkum etmektedir. Aliye bir yemin ile Anado-
lu’ya gelir. Bu yeminin de bir ana, bir ışık olacağı üzerine söz verir. Karanlıkta kalan 
Anadolu’ya fikirleri ile ışık tutacağından emin olan Aliye’nin kendi gerçekliğini kurtu-
luşun tek gerçekliği olarak tanımlaması da Batılı yaklaşımların kendi dışında bir ger-
çeklik kabul etmemesinin bir yansımasıdır. Bir ışık varsa adı ilerici modern pozitivist 
Batı’dır. Bu yaklaşım biçimi Batı’nın diğer toplumları kendi gerçekliğinde tanımlama 
şeklidir. Bu ise Oryantalizmin ta kendisidir. “Kendi kültürünü kendi kurumları ve kendi 
dünya görüşünün diğerlerinden daha üstün olduğunu düşünen Batı, Doğu’nun da bu 
tecrübelerden faydalanması gerektiği fikrini savunmaktadır” (Yardım, 2018, s.48).

Anadolu insanını ele alış biçimi de her iki romanda içselleştirilmiş oryantalist un-
surlar taşır. Batı düşüncesinin hâkimiyeti Anadolu ve Anadolu gerçekliğine yaklaşımın 
biçimini belirlemektedir. Tasvirlerde, benzetmelerde ve karşılaştırmalarda kullanılan 
Batılı literatür Batı ile kıyaslanan bir Doğu’nun yani Anadolu’nun varlığının göstergesidir. 
Halide Edip Vurun Kahpeye’ de belirlediği sosyal tipler üzerinden içselleştirilmiş oryan-
talist yaklaşımın örneğini sergilerken bu durum Yakup Kadri de daha açık ve keskindir. 
Örneğin Yaban’ın kahramanı Ahmet Celal köye ve köylüye tiksinerek bakmaktadır. Köy 
ve köylü O’nun tanımlamasına göre pistir. “Köylülük hayatımın bir türlü katlanamadığım 
ve hala halledemediğim en zor tarafı temizlik sorunudur… “Gerçi köyün içinde su yok 



Cumhuriyet Dönemi Türk Romanlarında Self Oryantalizm: Yaban ve Vurun Kahpeye Örneği

1176

değildir. Fakat gerek kuyunun gerekse çeşmenin başı her gün sabahtan akşama kadar 
doludur. Abdest alan ihtiyarlar, evine su taşıyan kadınlar, kızlar ve akla sığmayacak de-
recede pis oyunlarla oynayan çocuklar hep oradadır. Bazı çaya kadar gitmekten üşenen 
kadınlarında çamaşırlarını çeşmenin yalağında yıkadıkları olur. Hasat mevsimlerinden 
sonra haftalarca her nevi hububat aynı yalakta yıkanıp ayıklanır. Hatta çok kere yenilecek 
şeylerin çocuk bezleri kirli don ve gömleklerle bir arada çalkalandığı da olur. Bu pisliği 
onlara bir türlü anlatmak mümkün değildir” (Karaosmanoğlu, 2020, s.25).

Köylü ise cahil yobaz ve yozlaşmıştır. Hatta henüz insan sayılabilecek yetkinliğe 
erişmemiştir. “Bunlar henüz sosyal bir yaratık haline bile girmemişlerdir. Ta yontul-
mamış taş devrindeki şahıslar gibi yaşıyorlar. O vakitlerde kabilenin en güçlüsü elinde 
bir ağaç baltayla sizin üstünüze yürür, ağzınızdan lokmanızı ininizden karınızı alıp gö-
türürdü. Ve bu herkese tabii olaylar gibi sakınılmaz önlenmez görünürdü” (Karaosma-
noğlu, 2020, s.72).

“Düşünmek; şahısların, mağara devrindeki gibi birtakım toprak ve taş kovukları 
içinde yaşadığı ve hayvanlarla haşır neşir olduğu bu yerde düşünmek bana bir ayıp gibi 
geliyor” (Karaosmanoğlu, 2020, s.26).

Kadın denilen cins ile köyde hiç karşılaşmamıştır. Ahmet Celal’in köyde aşık oldu-
ğunu ve arzuladığı Emine’ye dair yaklaşımları doğrudan Oryantalist kadın imgesi ile öz-
deşleşmektedir. Oryantalist yaklaşımda Doğu ’lu kadın haremde şehvet duygusunu ön 
plana çıkarması ile tanımlanır. Kadın güzelliğin ve cazibenin merkezidir ve zevk nesnesi-
dir (Yardım, 2018, s.37). Karaosmanoğlu’nda bu durum bütün açıklığı ile ifad edilmiştir.

Emine İsmail’den vazgeçip benim olsa onu önce bir iyi yıkardım. Sonra vücu-
dunun bütün çizgilerini bozan o kat kat esvaplarını çıkarıp şu ocakta yakardım… 
Ve O’nu konuşmaktan men ederdim. Yalnız, sık sık gülmesine ve hayreti, öfkeyi, 
inadı, şuhluğu ifade eder nisalar koyuvermesine izin verirdi. Yemeğimi o pişirsin 
hizmetime o baksın isterdim… Van kedisinden ne farkı var? O da bir Van kedisi gibi 
haşmetli ve ahenktar değil mi? Tabiata onun kadar yakın bulunmuyor mu? Ona 
da bir Van kedisi gibi tabiatın canlı bir süsü denilemez mi? Emine’m, O da bir Van 
kedisinden daha akıllı değildir. Bunun konuşmasının öbürünün miyavlamasından 
farkı ne? (Karaosmanoğlu, 2020, s.100).

Anadolu’da Ahmet Celal’in hoşuna giden beğendiği hatta aşık olup arzuladığı kadı-
na dair düşünceleri bu yöndedir. Düşüncesini, zihniyetini beğenmediği Emine’ye dair 
bakış açısında içselleştirilmiş(self) oryantalist bir bakış açısı mevcuttur. Sadece Emi-
ne’ye değil Anadolu kadınına bakış açısında da bu anlayış mevcuttur. “Buraya geldiğim 
günden beri kadın veya kız denilmeye layık tek bir yaratık dahi göremedim” (Karaos-
manoğlu, 2020, s.30). Çocukların ise hayvandan farkı yoktur. “Köyün mezbelesinde kö-



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

1177

pek enikleri ile insan yavruları birbirine karışmış oynaşıyorlar. Kâh küçük çocuklardan 
biri süprüntülerin arasından kemirecek bir şey bulup çıkarır. Köpek üzerine hücum 
eder kâh köpeğin ön ayakları arasındaki bir lokmaya çocuk saldırır. Bazen de iki taraf 
arasında paylaşılmayan bir karpuz veya kavun kabuğunu bir mandanın sömürdüğü gö-
rülür” (Karaosmanoğlu, 2020, s.30).

Anadolu’nun kendisi ve köylüleri kadar gelenek, örf ve adetleri de ruhsuzdur. Meh-
met Ali’nin düğününü Avrupa’nın cenazelerine benzeten yazar hatta Avrupa’da cenaze 
törenlerini bir nevi daha düzenli ve anlamlı bulur. 

”Ah, ne ağır, ne sıkıntılı ve ne kadar kaba idi bu düğün! Mutlaka Avrupa’da bir cena-
ze alayı bundan daha ferahlıdır. Üç gün üç gece süren bu tören esnasında bana en acıklı 
görünen şahıs Mehmet Ali’nin bizzat kendisi oldu” (Karaosmanoğlu,2020, s.33).

Ahmet Celal cahillikleri yüzünden köylülere çok ağır eleştiriler yöneltir. Hatta bu 
eleştiriler aşağılama boyutuna kadar ulaşır. “Her memleketin köylüsüyle okumuş yaz-
mış zümresi arasında aynı derin uçurum var mıdır bilmiyorum. Fakat okumuş bir İs-
tanbul çocuğu ile bir Anadolu köylüsü arasındaki fark bir Londralı ile Pencaplı Hintli 
arasındaki farktan daha büyüktür” (Karaosmanoğlu, 2020, s.36).

Ahmet Celal’in sahip olduğu Batı düşüncesine dair fikirler romanda bazı betim-
lemelerde karşımıza çıkmaktadır. Yazarların romanlarında betimlediği din ve din 
adamları karakterleri gerici, yobaz ve yenilik karşıtı karakterlerdir. Aliye’nin ve Ahmet 
Celal’in savunduğu fikirlerin karşısında konumlandırılan din adamlarının, karşıt tavır 
alma nedenleri sahip oldukları imtiyazların ellerinden alınacağı korkusudur. Gerçekte 
bu tarz din adamları olsa da bu türden karakterlerin taşra ve kır genelinde sosyal bir 
tip olarak belirlenmesi, Anadolu’ya dair karamsar tablonun bir yansımasıdır ve teme-
linde içselleştirilmiş(self) oryantalist bir bakış açısı yer almaktadır. Vurun Kahpeye’de 
her türden söylemin geçerliliği din tarafından meşrulaşmaktadır. Dinin bireyler üzerin-
deki otoritesinden ziyade imtiyazlı sınıfın otoritesi somutlaştırılmıştır. Aliye imtiyazlı 
sınıfın temsilcisi konumundaki Hacı Fettah Efendi ile karşı karşıya getirilmiştir. Hacı 
Fettah Efendi halk üzerinde bir otoriteye sahiptir. İstediği zaman halka kendi düşün-
celerini benimseten ve düşünceleri ile halkı galeyana getirebilen özelliklere sahiptir. 
Aslında burada Adıvar’ın derdi, halk üzerinde bilgili, modern zihniyetlerin egemenli-
ğinden ziyade bu kesimin olumsuz etkisidir. “Romanlarda öğretmenler ilerlemenin ve 
modernleşmenin sembolü olarak belirtilmekte din adamları ise öğretmenlerin getirdi-
ği yeniliklere karşı çıkan kesimin başında yer almaktadır… Cumhuriyet romanıyla ilgili 
dikkat çekici noktanın bu zamanlarda dini kişilikleri bireysel karakter olmaktan çok 
sosyal bir tip olarak resmettiklerini din adamını da dar kafalılığın ve geride kalmışlığın 
örneği olarak genelleme yaptıklarını belirtmektedir” (Özbolat, 2012, s.2477).
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Din ve din adamlarına karşı yapılan eleştirinin temelinde, dini geri kalmış kurum-
lar olarak belirleyen ve dinin yenilikçi bir reforma tabi tutulması gerektiğine dair olan 
anlayış bulunmaktadır. Adıvar dinin toplum içindeki birleştiriciliğini ve önemini Vu-
run Kahpeye de vurgulamıştır. Ancak Hacı Fettah Efendi ile belirlediği prototip mu-
hatap olan kişiler üzerinde daha çok tesir bırakmaktadır. Aydın okumuş kesimin din 
ve dine yaklaşımı ile okumamış geniş bir kesim arasında yaygın olan din arasında bir 
uçurum bulunmaktadır. Bu uçurumun giderilmesi için Hacı Fettah Efendi gibi tiplerin 
toplumsal kaynakları ortadan kaldırılmalıdır. Hacı Fettah Efendi Aliye kasabaya geldiği 
ilk günden beri O’nu kasabada istememektedir. Bunun nedeni ise Aliye’nin kasabada 
yaşayan kadınların tarzından farklı giyim ve düşünce tarzına sahip olmasıdır.

Görüyor musunuz? Erkeklerin içinde yüzü gözü açık namahremler, Müslü-
manlara kalbini fesada vermek için şarkı söyleyerek dolaşıyorlar. Bunlar, bunlar 
melundur, bunların eline çocuklarınızı teslim etmeyiniz. Eğer bir gün içimize Yu-
nan girdiğini değil, başımıza taş yağdığını görmek istemiyorsanız bu karıları üst-
leri başlarıyla beraber kendilerini de parçalayınız. Yoksa Cenab-ı Hakk’ın bütün 
gazaplar üzerimizden eksik olmayacaktır… Namuslu olsa yüzü açık gezer miydi? 
(Adıvar, 2007, s.41).

Bunun karşısında Hacı Fettah Efendi düşman ile iş birliği yapmış vatan toprakla-
rını kendi çıkarları doğrultusunda pazarlık konusu etmiştir. Hacı Fettah Efendi Yunan 
komutanı Damyanos’un  karargahına kendi evi gibi girip çıkar. Fakat ötekine berikine 
yavaşça kasaba halkını felaketten kurtarmak için düşmanların gözüne girmeye çalıştı-
ğını fısıldar. Bir gün düşman giderse bu adamları kasaba halkı önünde tanık göstermek 
ister (Adıvar, 2007, s.87).

Buna karşılık Aliye’ye göre Hacı Fettah Efendi ise: “Din perdesine bürünmüş dünya 
yüzünde şeytanın insanları tazip için gönderdiği bir mümessil” (Adıvar, 2007, s.43).

Eskinin savunucusu mutaassıp ve kapalı söylemin dışında olması gereken din de 
Adıvar tarafından romanda somutlaştırılmıştır.

Kuva-yi Milliye komutanlarının müşterek ve bariz bir hususiyeti vardı: Çavu-
şundan Paşasına kadar içlerinden yeni bir şeyler isteyen, her halde hiç mutaassıp 
olmayan, mühim bir surette yeni kadına taraftar olan bir şey vardı. Tosun Bey Ha-
tice Hanıma sert sert baktı: Hoca Hanım namus kadının yüzünü açıp açmamasında 
değildir. Din de peçe demek değildir. Öyle kapalı kadınlar vardır ki kapı arasından 
her türlü rezaleti yaparlar. Onun için yeni hoca hanıma yüzü açık diye kasabanın 
hücuma hiç hakkı yoktur. Çocukları İstanbul usulü güzelce okutan herhangi hoca 
hanıma birisi yan bakarsa biz onun terbiyesini…(Adıvar, 2007, s. 47).



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

1179

Karaosmanoğlu Yaban romanında ise köye gelen bir şeyh üzerinden dine dair olan 
düşüncelerini öne sürmektedir. Ahmet Celal dinin düzenlediği ve dinin şekillendirdiği 
toplumsal yapıya eleştiriler getirmektedir. Özellikle toplumun dini duygularını istis-
mar eden hoca, imam, hacı ve şeyhlik gibi kurumların varlığını eleştirmektedir. Ahmet 
Celal üzerinden eleştiri yaparken içselleştirilmiş oryantalist bakış açısının etkisini gör-
memiz mümkündür.

Benim için bu bunak ve kurnaz Türk şeyhinin İstanbul’daki İngiliz zabitinden 
farkı nedir? Her ikisinin ruhu ile benim ruhum arasındaki uçurum aynı derecede 
derin ve karanlıktır. Bu da onun gibi, beni kamçı ile dövecek. Veyahut etimi bir 
zindanda çürütmekten zevk duyacak. Şu anda burada bulunacağıma Londra’da 
mutaassıp bir Protestan rahibinin evinde olsaydım aynı istiskali görmeyecek miy-
dim? Aynı hüznü aynı elemi aynı yabancılık ve kimsesizlik hissini duymayacak mı 
idim?’(Karaosmanoğlu, 2020,48) .

Yazarlar tarafından Anadolu için belirlenen bu aksaklıklar, Anadolu da yaşayan 
ahali için biçimlendirici bir rol oynamaktadır. Anadolu ahalisinin sahip olduğu yeter-
sizliğin temelinde ise yüzyıllardır süregelen gelenek yer almaktadır. Geleneğin hangi 
unsurlardan biçimlendiği hususu bu noktada önem taşımaktadır. Çünkü geleneğin 
kendisi yeniliğin önünde engel olarak görülmüştür. Geleneğin kaynaklandığı unsurlar 
yenilenmeli, biçimlenmeli ve modern bir tahayyülle yeniden inşa edilmelidir. İnşa sü-
reci içerisinde yazarlar eğitimin üstünde ayrıca durmuşlardır. Değişimin olması gerek-
tiğine inanan her yazar, her entelektüel, her aydın ve her öğretmen elini taşın altına 
koymalıdır. Halide Edip Adıvar Aliye ile öğretmenlik mesleğine ayrı bir önem atfeder. 
Yenilik yanlısı eğitim aracılığı ile Anadolu’yu çağdaşlaştırmak ve kalkındırmak önemli 
bir görevdir. Bu yaklaşım ise temelinde Oryantalist bir söylemin izlerini taşır. Her top-
lumun çağdaşlaştığı bir dünyaya doğru evrilme Oryantalist söylemi içerisinde barın-
dıran bir düşünce tarzıdır. Halide Edip’in Aliye’ye yüklediği misyonda ise içselleştiril-
miş(self) oryantalist bir düşünme biçimi hakimdir. 

Batılı düşünme biçiminin temel kodları oluşturulmak istenen topluma yazarlar ve 
eserleri aracılığı ile yayılmıştır. Bu kimi zaman yazarlar tarafından bir hedef etrafında 
gerçekleşirken kimi zamanda toplumun kurtuluşu adına farkında olmadan Batılı zihni-
yetin yayılmasına hizmet etme biçiminde görülmüştür.

Sonuç

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde yaşadığı sosyal ve siyasal problemle-
rin temeli İmparatorluğun dönemin siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmelerinden geri 
kalması olarak tanımlanmıştır. Yaşanan gelişmeleri yeterince anlayamayan imparator-
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luğun çöküşü, yeni kurulan devlet için ilerleme fikrini; oluşturulacak kurumların işle-
yişinde bir temel olarak kabul etme sonucunu beraberinde getirmiştir. Batılı devletlere 
karşı alınan yenilgiler Batı’yı ileride görme ve ilerlemeciliğin temeline Batı Medeniye-
tini koyma ile sonuçlanmıştır.

Osmanlı Devleti son dönemi ve Genç Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yaşanan si-
yasal ve toplumsal dönüşümün toplum açısından var olan sonuçları, birçok bakımdan 
ele alınmıştır.  Modernleşme çabaları toplumun her kesimi için gerekli görülmüş ve her 
alanda etkisini göstermiştir. Yaşanan toplumsal değişimi bir aktarım aracı olarak görü-
len roman aynı zamanda yaşanan dönüşümü topluma duyurma aracı olarak da kulla-
nılmıştır.  Bu anlamda Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı tarihi bir gerçekliği yansıtan 
önemli bir belge olma özelliği de taşımaktadır.  Yaban ve Vurun Kahpeye romanları da 
bir dönemin toplumsal gerçekliğini gözler önüne seren iki önemli eserdir. Her iki eser 
bir dönemi aydınlatan bir belge olmanın yanı sıra yazarlarından izler barındıran bir 
dönüşüm aracı olma özelliği de taşımaktadır.  Yaban ve Vurun Kahpeye uzun yıllar Os-
manlı Devletinde yaşanan siyasal krizlerden bunalmış bir halk ile Genç Cumhuriyetin 
kuruluşunda hedef olarak belirlenen modernleşmenin belirsizliği karşısında bocalayan 
halkın gerçekliğini gözler önüne sermektedir.  Bir yanda siyasal belirsizliğin beraberin-
de getirdiği problemler ve halkın bu belirsizlik karşısında bir taraf belirlemesi, öte yan-
dan milli mücadelenin; Anadolu halkına karşı talepkar tutumu ve modern Türkiye’nin 
Batı yanlısı politikaları Anadolu’nun zihniyet dünyasının karmaşıklığını da beraberin-
de getirmiştir. Cumhuriyet Dönemi romanında yaşanan belirsizlik bir geri kalmışlık 
ve aykırılık olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamayı yapan yazarlar Batı temelli zihin 
dünyaları ile Anadolu’nun somut gerçekliğini tanımlamaya çalışmışlar Anadolu Halkı-
nı değerlendirirken de Batılı ölçütleri temele almışlardır.  Batılı yaklaşım beraberinde 
Batı temelli doğu tanımlamalarını da beraberinde getirmiştir. Oryantalist bakış açısı 
yazarların çoğu zaman farkında olarak gerçekleştirdikleri değerlendirmeleri içermek-
tedir. Çoğu zaman da Batılı zihin dünyası öylesine kuşatıcıdır ki ve hakim bir noktadır 
ki batı temelli yaklaşım içselleştirilmiş(self) oryantalist bir biçimde karşımıza çıkmak-
tadır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Halide Edip Adıvar da kuşatıcı bir modernite ve 
Batı temelli zihin dünyasının içerisinden Anadolu’ya dair değerlendirmeler yapmış-
lardır. Yaban ve Vurun Kahpeye eserleri biçare Anadolu’ya modern bir düzelme fırsatı 
sunmaktadır. Batı yanlısı modern değişim gelişmenin ve ilerlemenin tek formülüdür. 
Anadolu coğrafyası, insanı, mekanları ve köhne kurumları ile self oryantalist noktadan 
hareketle tanımlanmış ve topyekün ilerlemenin önünde bir engel olarak görülmüştür.
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Fransız Gazetelerinin İslamofobik Söylem Üretimi Üzerine 
Bir İnceleme: Le Figaro ve Le Parisien Gazeteleri Örneği

Özlem BARIŞ1 / Melissa LOUKİEH2

1. Giriş

İletişim teknolojilerinin gelişmesinin ardından küresel çapta yayılmaya başlayan 
enformasyon kıtalar ötesinde meydana gelen bir olayı anında tüm izleyiciye, okura, 
dinleyiciye ve kullanıcıya hızlıca aktarmaktadır. Bu aktarma kitle iletişim araçlarının 
verdiği enformasyonda yer alan bilgiler ve bakış açısını yaymaktadır. Dolayısıyla kitle 
iletişim araçlarında yer alan enformasyonun temsil ettiği yargı tüm dünya için önemli 
olmaktadır.

Kitle iletişim araçlarının ülkeler ve insanlar için tekrarlayarak verdiği enformas-
yon belli bir süre sonrasında haberde içeren bilgiye göre olumlu, olumsuz ön yargı 
oluşturmaya başlamaktadır. Böylelikle stereotipleştirme neticesinde meydana gelen 
nefret ya da sempati tüm dünyada aynı anda oluşmaktadır. Bugün Müslümanlar da kü-
resel medyada yer alan İslamofobik ögeler nedeniyle bu nefrete maruz kalmaktadır.  
Kitle iletişim araçlarından yayılan Müslüman karşıtı haberler tüm dünyaya Müslüman-
lara karşı belirli kalıp yargıları hitap ettiği kitleye empoze etmektedir.

Bu çalışma Fransız Gazetelerinde İslam’a ve Müslümanlara yönelik yayınlanan nef-
ret içerikli enformasyon tekrarı ile medyana gelen İslamofobik yargıyı açığa çıkarmayı 
amaçlamaktadır.  Çalışma haber içeriklerinin ücretsiz olması nedeniyle Le Figaro ve Le 
Parisian gazetelerinin incelenmesinden meydana gelmiştir. 

2015 yılında Hz Muhammed’e yönelik tartışma yaratan karikatürler yayınlayan 
ve saldırı yaşayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, saldırı davasının beşinci yı-
lında Eylül 2020’de aynı karikatürleri yeniden yayınlama kararı almıştır. Bu durumla 
yeniden alevlenen İslamofobi tartışması tüm dünyada olduğu gibi Fransız basınında da 
şiddetli bir şekilde yer almıştır. 

1 Doktora Öğrencisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, ozlembrs2606@hotmail.com 
2 Doktora Öğrencisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
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Araştırmada 1 -15 Eylül 2020 tarihleri arasında (konuyla ilgili en fazla haber ya-
yınlanan 15 günlük dilim) Le Figaro ve Le Parisien gazetelerinde yer alan içerisinde 
İslam ve Müslüman kelimeleri yer alan 75 haber incelenmiştir. Araştırma gazetelerin 
incelenmesi sonrasında oluşturulan veri setlerinden meydana gelen Olumlu Olumsuz 
ve Nötr kategorilerin yer aldığı kodlama cetveli ile analiz edilmiştir. Kodlama cetveli 
diğer araştırmacıların incelemesinden geçmiştir.

İnceleme sonucunda her iki gazetede İslam ve Müslüman kelimeleri geçen top-
lamda 75 haber saptanmıştır. Bu haberlerde yoğunluk %64,00 (48 haber) oranında Le 
Parisien gazetesinde yer almaktadır. Le Figaro gazetesi ise %36,00 (27 haber) oranın-
da İslam ve Müslüman kelimeleri içeren habere yer vermiştir. Bu haberlerin %77,3’ü 
olumsuz, %5,3 olumlu %17,4’ü de nötr olarak konumlandırılmış.

1.1. İslamofobinin Kavramsal Kökeni

İslamofobi kelimesi İslam kelimesinin yanına Fransızca phobie eki getirilerek 
oluşturulmuştur.  Phobie kelimesi Türkçeye “fobi” olarak geçmiş ve bir durum ya 
da nesne için duyulan korkuyu ve nefreti tanımlamak için kullanılmıştır (tdk.gov.tr, 
2021). Kelimenin kökeni Yunan korku tanrısı Phobos’a işaret etmektedir. Oxford İn-
gilizce Sözlüğü ise İslamofobi kelimesini “özellikle siyasi bir güç bağlamında İslam ve 
Müslümanlara karşı duyulan nefret, düşmanlık veya ön yargı” olarak tanımlamakta-
dır (oed.com, 2021). Terime akademik anlamda ilk defa 1976’da International Jour-
nal of Middle East’te yer alan çalışmalarda rastlanmaktadır (Anawati, 1976: 127). 
Edward Said (1978, 60-75), Oryantalizm adlı eserde de İslamofobi kelimesi ile bir-
likte Batı’nın İslam ve Müslümanlara yönelik olumsuz yargıları kalıplaştırdığı belir-
tilmektedir.

En genel yargı her ne kadar 11 Eylül saldırıları ile İslamofobi olgusunun ortaya 
çıktığı yönünde olsa da İslamofobi İslam tarihiyle beraber hep var olmakla birlikte 
Haçlı Seferlerinde büyüdüğü, 1900’lü yıllarda kimi Fransızca kaynaklarda yer aldığı 
görülmektedir. Ancak ilk kabul edilen İslamofobi kelimesinin 2000 yılı öncesi “gör-
mezden gelmek ve yok saymak” anlamı taşıdığı bilinmektedir (Canatan, 2007: 19).  
Kavramın ilk kez kullanımı ise 1922 yılında Fransız bir Oryantalist ressam olarak 
bilinen Etienne Dinet tarafından gerçekleşmiştir (Saedi, 2013: 46). 1990’lı yıllarda 
yaygın şekilde kullanılan terim 1997’de Runnymede Vakfı tarafından hazırlanan bir 
raporla “temelsiz haksız bir ayrımcılık, düşmanlık ve Müslümanların siyasi arenada 
dışlanması” olarak açıklanmaktadır (R. Trust, 1997: 4). Avrupa’da ise 1980’li yıllar 
Müslümanlara karşı antipatinin yayıldığı yıllar olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle Kör-
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fez Savaşı sonrası bu konuda çok fazla materyal ellerine geçmiştir (Çetinkaya, 2010: 
46). Modern çağda ise İslamofobi kavramının dinden ziyade kimliksel bir görünür-
lükten doğan fobi olarak tanımlanmış ve İslam’dan kaynaklanan korkunun var temel 
sebebinin yapay ve üretilmiş olduğu belirtilmektedir (Hıdır, 2007: 142).  İslamofobi’ 
nin içinde bulundurduğu Müslüman düşmanlığı, Yahudi ve anti-semitistlik için bulu-
nan düşmanlığa benzerliği tartışılmaktadır. Edward Said’e göre (1978: 70-80) kül-
türel mekanizmalar bu düşmanlıkların ortak noktasını oluşturmaktadır. İslamofobi 
kavramı genellikle çeşitli deneyimlere ithafen oluşan sosyolojik ve psikolojik trav-
malar içermektedir. Bu travmalar toplum tarafından stereotiplerin oluşturulmasına 
ve kaygı ve nefrete neden olmaktadır (Ramberg, 2004: 25). Dolayısıyla Müslümanla-
ra yönelik nefret artmaktadır.

Siyasal İslam’dan kaynaklanan İslamofobi’nin oluşturduğu ön yargı ise 1989-2003 
yıllarında Cezayir, İran, Irak, Afganistan gibi ülkelerde meydana gelen katliamlardan 
kaynaklanmaktadır. İslam adına gerçekleştirildiği öne sürülen büyük çaplı insan kay-
bına neden olan radikal saldırılar, bombardımanlar 20. yüzyılda da İslamofobi’nin 
kesintisiz sürmesine neden olmuştur (Kentel, 2012: 57). Özellikle 11 Eylül 2001’de 
gerçekleşen ikiz kuleler saldırısı günümüzde de etkisini sürdüren Müslüman ve İslam 
düşmanlığını besleyen olayların başında gelmektedir (Lean, 2012: 13). Yaşanan bu olay 
sonrasında Müslümanlar din için katliam yapan, intihar saldırıları düzenleyen, şiddet 
ve kandan beslenen kişiler olarak görülmeye başlamıştır. Böylelikle tüm dünyada yayı-
lan algı Müslümanların dışlanmasına neden olmuştur. Arap kökenli bireyler, türban ve 
başörtüsü kullanan kadınlar, sakallı, sarıklı insanlar toplumda endişe yaratan düşman-
lar olarak nitelendirilmiştir.

Imhoff ve Recker (2012: 812)’e göre İslamofobi’nin sürdürülmesinde Müslüman 
göçmenlerin, baskıcı rejimlerin ve İslam’da bulunan dogmaların önemli bir etkisi bu-
lunduğunu görülmektedir.  Bu kalıp yargılar Müslümanları çeşitli kalıpların içinde 
bırakırken ayrıca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı her sene düzenlediği İnsanî 
Gelişme Endeksi ile birlikte dünya insanları arasında Müslümanların gelişim seviyesini 
de ortaya koymaktadır. Böylelikle Müslüman algısında gelişmemiş, geri kalmış imgesi 
de yaratılmaktadır.
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Tablo 1. Avrupa ülkelerindeki Müslüman gelişme endeksi (Arno Tausch et al,  2007).

Batı’daki İslam düşmanlığı Doğu’dan Batı’ya göçler nedeniyle büyük ölçüde art-
mış; göçmenler, Müslümanlar ile özellikle de Türk, Suriye, Pakistan, Cezayir ve Fas uy-
ruklu vatandaşlar Avrupa’da potansiyel katil ve düşman olarak algılanmıştır. Bununla 
birlikte Müslümanlara karşı taciz, şiddet artmış, Cami ve kutsal ibadet alanlarına saldı-
rılmış, ekonomik, kültürel, eğitsel, hukuki alanlarda dışlanmış, kamusal alanlarda zor-
balık ve provokasyona başvurulmuştur (Richardson, 2012: 7). Öte yandan yapılanları 
meşrulaştırmak adına İslamofobi’yi var eden düşünsel ön yargılar Runnymede Trust 
raporunda şöyle yer almıştır (1997: 4);

• Batı İslam’ı tek, durağan ve değişimi reddeden bir dindir.

• Batı’ya göre İslam değersiz, barbar, akıl dışı ve cinsiyetçi olarak bilinir.

• İslam zorba, ilkel, saldırgan terör destekçisi şeklinde görülür.

• Batı kültürü ile ilgisi olamayacak İslam dininde biz ve ötekiler ayrımı vardır.

• İslam ideolojiktir ve siyasi çıkarlar için kullanılır.

• İslam Batı’yı eleştiremez.

• Müslümanlara karşı alınan düşmanca tavır doğaldır ve normal olarak algılan-
maktadır.

• İslam’a karşı düşmanlık beslemek Müslümanları toplumdan dışlama amacıyla 
kullanılır.

Batı toplumunda Müslümanlık kavramları bir tehdit olarak tanımlandığı için tür-
ban, kıyafet, cami, peçe, minare, Kur’an, ezan, ibadethane, helal gıda gibi değerler çokça 
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tartışmaya açılmıştır (Göle, 2010: 15-16). Bu değerlerin Batı’da yer alması reddedil-
miştir. Bundan dolayı İslam ve Müslümanlığa ait değerler Batı’da kontrol altında tu-
tulmuş ve belirli sınırlar çerçevesinde yer almış ya da yasaklanmıştır (Cesari, 2013: 
14). İslamofobik tutum zaman zaman Müslümanlara karşı baskı, şiddet, hakaret gibi 
boyutlara ulaşmıştır. Yine de gerek Avrupa’da gerekse Orta Doğu’da Hizbullah, El Kai-
de, DEAŞ gibi örgütler tarafından gerçekleştirilen kanlı eylemler Batı’nın İslam ve Müs-
lümanlara karşı geliştirdiği Anti-Müslümanlık içeren ideolojiyi güçlendirmeye devam 
etmiştir (Acun, 2014: 1-2). Bu örgütler de kendi eylemlerini İslamofobik tutumlarla 
güçlendirerek Müslümanları kışkırtmıştır. 

1.1.1. Medyada İslamofobi ve Haber Değeri Kavramı

Medya bugün herhangi bir şehirde meydana gelen olayların tüm dünya tarafından 
anında öğrenilmesinde büyük rol oynamaktadır. Medya tarafından sunulan bu enfor-
masyon zaman zaman sosyal, ekonomik, kültürel değer yaratırken ayrıca ön yargılar 
da geliştirmektedir (Yerlikaya, 2014: 95).  Medya özellikle 11 Eylül Saldırıları sonrasın-
da oluşturulan ön yargının yayılmasında ön planda yer almaktadır. SSCB’nin dağılması 
ile birlikte iki kutuplu dünyanın ortadan kalkması ve kutupların çoğalması Batı dünya-
sında yükselişe geçen bir İslam algısının fark edilmesi hoş karşılanmamaktadır (Sözer, 
2018: 85). Huntington tarafından kaleme alınan Medeniyetler Çatışması tezinde İslam 
medeniyetinin Batı egemenliği karşısında yeni bir rakip olabileceği düşüncesi kitle ile-
tişim araçlarıyla yalıtılmaktadır (Huntington, 2002: 47). Medyada iğrenilen, cani, vahşi, 
Müslüman karakterize edildiğinde Müslümanlara karşı oluşturulan nefret, dışlama ve 
ayrımcılık artış göstermektedir. İslami ülkeler içinde bulundukları ahval sebebiyle te-
rörist, barbar, despot olarak nitelendirilmiş ve bu ülkelere medeniyetin ulaşması adına 
kimi ayaklandırma işlemleri yapılmıştır (Gökçe, 2010:  95). Bunun sonucunda özellikle 
2000’li yıllarda Doğu coğrafyasında Arap Baharı gibi süreçler yaşanmıştır. Kimi ülkeler 
yeni yönetim sistemine ve temel haklar alanında gelişmelere kavuşurken kimi Arap 
toplumları için sonuç yıkıcı, darbeler yaşanan, kıyımların olduğu bir hezimete dönüş-
müştür. Sonrasında kurulan İslami olduklarını iddia eden terör örgütleri sözde İslam 
adına kıyımlar, katliamlar gerçekleştirmiştir (Biçer, 2015: 86). Bu durum İslami ülke-
lerin daha çok terörist ve cani olarak tasvir edilmesine neden olmuştur. Yapılan algı 
operasyonları kutsal alanda geliştirilen ön yargılara dönüşmüştür. İslam dininde diğer 
dinlerden insanları öldürmenin sevap olduğuna dair görüşler yayılarak Müslümanlara 
karşı korku körüklenmiştir (Şentürk, 2003: 45).  Medyada İslamofobik ögeler genellik-
le, İslamofobi’nin küresel çapta yayılmasını sağlayan bir aracı olarak ortaya çıkmakta-
dır. Özellikle Batı medyasında bu durum yoğun görülmektedir. Böylelikle Batı medyayı 
bir araç olarak kullanırken kendi işgalci politikalarını da kitlelere empoze etmektedir.  
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Akbar Ahmed de  (1994: 14) Batı medyasının İslam’ı ve Müslümanları yaydığı negatif 
politikalar ve genelleyici tipler neticesinde tehdit ettiğini belirtmektedir. Gazete radyo 
televizyon gibi kitle iletişim araçları ile oluşturulan Müslüman stereotipleri yayılmak-
tadır. Böylelikle oluşturulan tipler tüm dünyaya yayılarak Müslümanlar için korku ve 
nefret oluşturulması sağlanmaktadır (Kellner, 2006: 166). Ayrıca İslam karşıtı propa-
gandalar yapılarak İslami ögelere negatif algılar oluşturulmaktadır. Medyada oluşturu-
lan içeriklerde yer alan dil yapısı, görseller, olay tekrarı gibi unsurlar da okur, izleyici, 
dinleyici ve kullanıcılar için İslam ve Müslümanlara karşı negatif yargılar oluşturmaya 
sebebiyet vermektedir (Yüksel, 2012: 189). Böylelikle İslamofobi körüklenmektedir. 
Bu nedenle haberde yer verilen her enformasyon okur izleyici kitlesi için büyük önem 
taşımaktadır. Böylelikle kitleler enformasyonu habercinin bakış açısıyla karşılaşmakta 
ve onu benimsemektedir. Bu görüş Haber Değeri yaklaşımına paralel bir konumda yer 
almaktadır. 

1965 senesinde Alman yazar Kaspar Steiler tarafından kullanılmasına rağmen, Ha-
ber Değeri kavramını iletişim literatürüne kazandıran Walter Lippmann’dır. Steiler için 
bir olayın haber niteliğinde olabilmesi için eve yakınlık, olumsuzluk ve dramatik öykü 
gibi özellikleri taşıması gerekmektedir (Kentel, 2012: 133). Yayımlanmaya değer ve ya-
yımlanmaya değer olmayan haberler arasındaki ayrımı belirtmekle ilgilenen Lippman 
için ise “Bir olayın haber değerine sahip olabilmesi için alışılmışın dışında (sürpriz, 
sansasyonel, vb.) olması, tasarlanması, süreyle sınırlandırılması, yapısının basit olma-
sı, bir mantığa ve anlama sahip bulunması, olaya etkili ve/veya ünlü kişilerin katılması 
ve olay yerinin okura yakın olması gerekmektedir”. Olayların çok hızlı geliştiği bir çağ-
da gazeteciler sıradan olayları habere dönüştürürken kısa bir sürede hızlı karar alma-
lıdır (Rigel, 2000: 203-204).  Dolayısıyla “Haber değeri kavramı, bu geniş uzaydaki bazı 
şeylerin öne geçerek haber haline dönüşmesini sağlayan temel etkenlerden biridir. Bu 
ilkeler gazetecilere, yayınlarının içeriğini planlamaya ve şekillendirmeye yarayan bir 
sistematik sunmaktadır” (McQuail, 1994: 216-217).

1.2. Fransız Basını 

Fransız basını 17. yüzyılın başlarına kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Ülkenin ilk 
periyodiği olan La Gazette 1631’de, ilk günlük gazetesi olan Journal de Paris ise 1777’te 
Paris’te yayınlanmaya başlamıştır. 17. yüzyıl’ dan 1789’de meydana gelen Fransız Dev-
rimi’ne dek Fransa, hükümete ait ve onun tarafından yönetilen yalnızca iki gazete ba-
rındırmıştır. Ne var ki Ben Salem’in anlattığı üzere tıpkı bu devlet yayınları gibi daha 
sonra ortaya çıkan özel gazetelerin amacı halkı bilgilendirmek değil kamuoyu şekillen-
dirmek ve kalıplandırmaktır. Dolayısıyla propaganda yerel basının uzun yıllar boyunca 
ayrılmaz bir parçası olmuştur (2020: 22). Ülkenin yaşadığı 1789 ve 1848 Devrimleri 
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sonrasında, çok uzun ömürlü olmasa da, birçok gazete yayın hayatına girmeye başla-
mıştır. Özellikle 1850 -1914 yılları arasında yerel basın hem gazetelerin sayısında hem 
de kitlesi açısından büyük bir artış yaşamıştır. Kuhn (1995: 17), bu artışı sayılarla şu 
şekilde açıklamaktadır: 1870’te her 1000 kişiye 37 günlük gazete düşmüştür. Başka bir 
yapıtında Kuhn 19. yüzyıl boyunca yerel basının devletin sıkı denetimi altında olduğu-
nu anlatırken, 1881’deki Basın Yasası devlet sansürü gibi birçok kısıtlayıcı uygulama-
lara son vermesine rağmen Birinci Dünya Savaşı döneminde halkın moralini yüksek 
tutmak gerektiği gerekçesiyle devletin basının içeriğine müdahale ettiğine vurgu yap-
maktadır. “Bu Yeni yasa, Üçüncü Cumhuriyetin yeni parlamenter rejimindeki baskın 
siyasi güçlerin demokratik bir siyasi kültürün büyümesini teşvik etmeye çalışmasıyla, 
yetkililerin yazılı medyaya doğru büyük bir değişikliğin göstergesiydi” (2011: 6-7).  20. 
yüzyılda Fransız gazeteleri yaygın bir tüketim malı haline gelmiştir ve tirajı bir hayli 
artmıştır. Fakat İkinci Dünya Savaşı esnasında bu gazeteler birçok sorun ile karşı kar-
şıya kalmıştır ve büyük bir kısmı kapatılmıştır. Savaş bittikten sonra ise işgal altındaki 
Fransa’da yayımlanan gazetelerin hemen hemen tamamının yayınına hükümet tarafın-
dan son verilmiştir (Yapar, 1996: 39). 21. yüzyılın başlarında bedava gazetelerin orta-
ya çıkması, günlük gazetelerin sayısının artmasını beraberinde getirmiştir. Bu yüzyılın 
ilk yıllarında Fransa’da 24 ulusal ve 85 bölgesel ve yerel gazete yayın yapmıştır. 2008 
senesinde ise Metro isimli bedava gazetesinin yayın hayatına başladıktan sonra 2008 
senesinde bedava gazetelerin sayısı 24’e çıkmıştır (McMane, 2012). Fransız basının 
online haberciliğe ilk duyması ise 1995’te başlamıştır. O senede Les Dernières Nouvelles 
d’Alsace isimli gazetenin online yayına geçmeye karar vermesi ile birlikte Fransız basını 
online yayımcılığa başlamıştır. Aynı senede Libération ve Le Monde gazeteleri arasın-
da bir rekabet söz konusu olmuştur. Bunun sonucunda Libération kendi web sitesini 
oluşturarak onun ilk elektronik haber sitesi olduğunu söylemiştir (Balland ve Baisnée, 
2011: 9). 1995 ve 2000 yılları arasında Fransız gazetelerinin çoğu basılı gazetenin yanı 
sıra online bir versiyon ortaya koymuştur.

1.2.1. Fransız Basınında İslamofobi

Medyanın, özellikle Fransız medyasının, İslamofobi konusundaki etkisine bak-
madan evvel Fransız kamuoyunun İslam dinine ve Müslümanlara dair bir fikir sahi-
bi olmasını etkileyen olgulara değinmekte yarar vardır (Zavlak, 2018: 75). Fransa’da 
İslam’ın ve Müslümanların gündelik olarak medya araçlarında ön planda tutulması-
nın 1990’lar itibariyle başladığı görülmektedir. Fransa’da İslamofobinin oluşmasında 
medyanın önemli bir rol oynadığına vurgu yapan Sayım, Fransız kamuoyunun İslam 
ile tanışmasını İran devrimi, başörtü sorununun medyadaki görünümleri, medyanın 
90’lı yıllarda oluşturduğu İslam algısı, Fransa’da 11 Eylül sonrası İslam algısı ve Charlie 
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Hebdo olaylarıyla artan İslamofobi başta olmak üzere beş başlık altında açıklamıştır 
(2017: 54-76).

1. İran Devrimi: Sözde din adına meydana gelen bu devrim Fransız halkının aklına 
“İslam’ın geri dönüşü mü” sorusunu getirmiş ve medya o dönemde iktidardaki 
Hümeyni rejimi Batı modernitesi için bir tehdit olarak tasvir etmiştir.

2. Başörtü sorununun medyadaki görünümleri: Laiklik Üzerine Düşünme Ko-
misyonunun başkanı Bernard Stasi’nin hiçbir dinin dışlanmaması gerektiği 
ve bu konunun da İslam’ın kendisine dair yansıtacağı imaj ile ilgili olduğunu 
söylemesinden sonra 8 Eylül 1989 yılında Creil bölgesinde bir olay patlak 
vermiştir. O tarihte Gabriel-Havez isimli bir okula başörtülü bir kızın alın-
maması sonucunda bu konu ulusal bir konuya dönüşmüştür. 

3. Medyanın 90’lı yıllarda oluşturduğu İslam algısı: 1990’lı yıllarda Berlin duva-
rının yıkılması ve Sovyet Bloğu’nun kaybolması ile birlikte Fransız medyası ve 
Fransız kamuoyu kimliklerini sorgulama sürecine girmiştir. O dönemde meyda-
na gelen olayların Fransız medyasında yer aldığı görülmüştür. İran’ın pragma-
tist anlayışa kayması ve Fransız şirketlerin İran’a yatırım yapmaya başlaması 
Fransız gazetelerine yansımıştır. İran da Saddam Hüseyin İslam aleminin yerini 
almıştır. Benzer şekilde 1991’de Cezayir’de gerçekleşen seçimlerin sonucun-
da İslami Selamet Cephesi partisinin kazanması Fransa’da rahatsızlığa yol açıp 
meydyanın bu zaferi sorgulamasına sebebiyet vermiştir (uhim.org, 2019).

4. Fransa’da 11 Eylül sonrası İslam algısı: 11 Eylül’de meydana gelen olaylar son-
rasında Müslüman toplumlar ile arasında fark gözetmeden resmi açıklamalar 
aracılığıyla bu sürecin merkezine alınmıştır ve bu eylemlerin suçlusu olarak 
gösterilmiştir. Böylece Fransız medyası “İslam’dan korkulmalı mı” sorusuna 
gündemde yer vermiştir (Yılmaz, 2012: 170).

5. Charlie Hebdo olaylarıyla artan İslamofobi: 13 Kasım 2015’te Bataclan kon-
serini ve 7 Ocak 2015’te Charlie Hebdo dergisini hedef alan saldırılar Fransız 
kamuoyunu derinden etkilemiştir. Bunun ardından 2016’da camiler ve Müslü-
manların dernekleri saldırılara maruz kaldığının yanı sıra sağ partiler islamo-
fobik söylemlere başvurmuştur.

Genelde bakıldığında Avrupa medyasında Avrupa kimliğinin, onun merkezci bakış 
açısına ve oryantalizmin izlerine rastlamak mümkündür. Bu temsiller Batı’nın ötekile-
ri, bu durumda da Müslümanları nasıl gördüğü hakkında bize ipucu vermektedir. “Do-
ğu’nun mistik ve fantastik ögeleriyle karışıklık içerisinde kadın, şiddet, terör, namaz 
kılan cemaat, sarıklı erkek gibi birçok argümanla harmanlanarak temsil edilmektedir” 
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(Aydın, 2019: 225). Medya İslam’ı ve Müslümanları tehditkar, daha doğrusu küresel bir 
tehdit olarak göstermektedir. Batı’da Doğulu ile ilgili stereotipler ve ön yargılar haber 
diline yansımaktadır. Farklı etnik gruplara mensup kişilere de çifte standartlı bakıp 
davranmaktadır. Böylece Batı’daki medya “biz” ve “onlar” ya da “biz” ve “ötekiler” kar-
şıtlığına dayanarak kendi kimliklerine olumlu yönlerine ışık tutarken diğerlerine ya da 
geri kalanlara olumsuz nitelikler yüklemektedir (Umunç, 2015: 117). Batı’da İslamo-
fobiyi besleyen karikatürlere bakıldığında Charlie Hebdo dergisinin tek örnek olma-
dığının sonucuna varılmaktadır. 2005 senesinde Danimarka’da yayımlanan bir gazete 
Hz. Muhammed’i sarığında bomba bulunan ve gözü dönmüş olarak gösteren bir ka-
rikatür yayımlamıştır. İtalya ve Norveç gibi birden çok ülkede de benzer karikatürler 
söz konusu olmuştur. Ne var ki bu karikatürler resmi bir kınamaya yol açmamıştır. “Ne 
hükümetler ne de yargı organları, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdiklerin-
den, bu karikatürleri yasaklama veya çizenleri cezalandırma yoluna gitmemişlerdir” 
(Aslan vd., 2016: 455). İslam’a ve Müslümanlara karşı olan bu nefretin sadece söylem 
aracılığıyla karşımıza çıkmadığını ve kullanılan dilin elverdiği kadar kurnaz ve zeki bir 
biçimde yapıldığını vurgulayan Yel, Batı’nın yanında olmayan herkesin yaşadığı durum 
gibi milliyetçi veya solcu Araplar ile Müslümanlar olumsuz kavramlarla anılmıştır. “Me-
deni” olan Batı karşısında “barbar” olan Müslümanlar hemen terörist damgasıyla eti-
ketlendirilmiş ve gazeteciler, radyo programcıları veya televizyon sunucuları bilinçli 
ya da bilinçaltından İslam’a karşı tüm klişeleri (stereotype) yaymaya başlamışlardır” 
(2018: 11). Medyanın kullandığı görüntüler de İslamofobiyi besleyen bir faktördür. “İs-
lam’ın ve Müslümanların “terör” gibi sözcükler ile tanımlanmasında ve hedef haline 
getirilmesinde medyada kullanılan dil ve söylem pratiklerinin yanı sıra İslamofobiyi 
besleyen çeşitli görüntülerin yayınlanması da bu süreçte belirleyici rol oynamaktadır” 
(Balcı ve Karadeniz, 2021: 6). Bu tespitler Fransız medyası için de geçerlidir. Fransa 
örneğine bakıldığında sağ eğilimli medya kuruluşlarının İslam’a ile İslamcılara dair 
saldırgan bir üsluba sahip kapakların ve dilin kullanıldığı görülmektedir. Bu Fransız 
toplumunda var olan islamofobiyi nasıl şekillendirdiğine dair bize fikir vermektedir. 
Arap baharı ise İslamofobinin artması kousunda da etkili bir rol oynamıştır. “İslamcı 
kavramının medyada çokça yer bulması ve Fransız medya dilinde “İslamcı” algısının 
korku ve tehdit şeklinde dışa vurmasının da sıradan bir Fransız üstündeki etkisinin 
aşırı sağ partilerin yaşadığı yükseliş olduğu yorumu mantıklı gözükmektedir” (Özde-
mir, 2012: 452). Böylece Batı medyası ve özel olarak Fransız medyası meydana gelen 
olayları ve kamuoyu etkileme gücünü kullanıp İslam’a ve Müslümanlara karşı olumsuz 
bir imajın oluşturulması ve saldırgan bir söylemin geliştirilmesinde etkili olduğunu 
söylemek mümkündür.
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1.2.2. Le Figaro ve Le Parisien Gazeteleri 

Le Figaro: Tarihi boyunca Le Figaro gazetesinin mülkiyeti üç kez değişmiştir. İlk 
olarak 15 Ocak 1826 senesinde Le Figaro, Maurice Alhoy ve Étienne Arago tarafından 
kurulmuştur. Aynı senenin Aralık ayında Le Poitevin-Saint-Alme gazeteyi satın almıştır. 
Altı ay sonra ise gazetenin mükiyeti Victor Bohain’e geçmiştir. 16 Kasım 1866 senesin-
de ise Le Figaro günlük bir gazeteye dönüşmüştür (Le Figaro, 2016). Le Figaro gazetesi 
muhafazakar sağ kanadı temsil etmektedir (Şeker ve Yağız, 2015: 204).

Le Parisien: Sağcılığı savunan gazete 1944’de Editions Philippe Amaury tarafından 
kurulmuştur. Siyaset, ekonomi, sağlık, politika, spor, kültür konularında haberler ya-
yınlamaktadır. 2,4 milyon okuyucusu bulunmaktadır (Fiche Media, 2020).

2. Yöntem

Çalışmada genel literatür taraması sonrasında kantitatif içerik analizi yapılmış, 
oluşturulan kodlama cetveli ile kelimeler Olumlu, (kutsal, saygı, sevgi, hoşgörü, kay-
naşma, güven, uyum, güzellik, mutluluk, başarı, yardımlaşma, yardımcı olma, iyileşme, 
prestij, etkileyici, hoş-a-una gitmek, yükselmek, gelişmek, güçlendirmek, övgü - övmek, 
desteklemek, gönüllülük, barış, yalnız bırakmamak, yanında yer almak gibi kelimeler) 
Olumsuz (cinayet, çatışma, terör, saldırı, akıl dışı, örgüt, şiddet, tecavüz, katliam, ayrım-
cılık, ilkel, baskıcı, kriz, endişe, tehdit, suç-lamalar, dayatma, öfke saçma-  öfkelenme, 
kadın düşmanı, kadına şiddet, özgürlük karşıtı, silah-lı, patlama, savaş, ölü- öldürme, 
işkence, vahşet, kınama, cihat, cihatçı, bomba, zorlama gibi kelimeler) ve Nötr (öner-
me, iddia etme, örtünme, türban, anlaşma, görüşme, bildirme, açıklama, bahsetme, an-
latma, savunma, yer verme, söyleme, değinme, deme, belirtme, ekleme, vurgulama, al-
tını çizme gibi kelimeler) olarak ayrılmış ardından haber yoğunlukları frekanslanarak 
yorumlanmıştır. Kodlama cetveli farklı çalışmada kullanılan cetvel üzerinde değişiklik 
yapılarak oluşturulmuştur. Araştırmada 1 -15 Eylül 2020 tarihleri arasında Le Figaro 
ve Le Parisien gazetelerinde yer alan içerisinde İslam ve Müslüman kelimeleri yer alan 
75 haber incelenmiştir. Bu tarihin seçilme sebebi Fransız Hiciv Dergisi Charlie Heb-
do’nun 2015’te İslam dini peygamberi (Hz. Muhammed) için yayınladığı hakaret içeren 
karikatürlerin ardından uğradığı saldırıdan 5 yıl sonra görülecek dava öncesinde kari-
katürleri tekrar yayınlama kararı almasıdır.

2.1. İçerik Analizi

İçerik analizi 1952 yılında Berelson tarafından kaleme alınan iletişim araştırma-
larında içerik analizi adlı eserde sistematik hale gelmiştir (Berelson, 1952: 17). Medya 
dili bilimsel dilden uzak ayrıntıya girmeden kitlelere haber sunmayı hedeflemektedir. 
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Haber dili neticesinde olaylarda medya kuruluşlarının tarafları belli olmaktadır. Bu tu-
tum içerik analizi yöntemiyle ortaya konulmaktadır. Böylelikle metinlerdeki örtük an-
lam sayma yoluyla açığa çıkarılmaktadır. Yöntem güvenilirlik, geçerlilik, genellenebilir-
lik, tekrarlanabilirlik ve hipotez test edilebilirlik durumlarına uygun olmaktadır (Güz 
ve Saray, 2016: 142). Kantitatif çalışmalarda içerik analizinde haber kelime sayıları, 
haberde kaplanan yer bilgileri verilmektedir. Kalitatif içerik analizi ise konuşma, yazı, 
mülakat, metin gibi niteliksel analizler için kullanılmaktadır.  İçerik analizi frekans, kod 
ve kategorileştirmeye dayalı bir yöntemdir  (İnal, 1996: 18). İçerik analizi nitel veri iş-
leme, kategorileme, temalar ve frekanslama olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2006: 95).

2. Bulgular

Bu başlık altında 1-15 Eylül 2020 arasında Le Parisien ve Le Figaro gazetelerinde 
yer alan İslam ve Müslümanlar ile ilgili haberler olumlu, olumsuz ve nötr olarak grup-
landırılıp karşılaştırılmıştır. 

Gazete Adı
Olumlu Olumsuz Nötr Toplam Genel

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Le Parisien 3 %6.2 37 %77.1 8 %16.7 48 %64.00

Le Figaro 1 %3.7 21 %77.8 5 %18.5 27 %36.00

Toplam 4 %5.3 58 %77,3 13 %17,4 75 %100

Tablo 2. 1-15 Eylül 2020 Tarihlerinde incelenen gazetelerin olumlu, olumsuz ve nört haber sayısı

Tablo 1’de yer alan araştırma bulgularının genel görünümüne göre belirlenen ta-
rih aralığında gazeteler içerisinde İslam ve Müslüman kelimeleri geçen toplamda 75 
haber saptanmaktadır. Bu haberlerde yoğunluk %64,00 (48 haber) oranında Le Pa-
risien gazetesinde yer almaktadır. Le Figaro gazetesi ise %36,00 (27 haber) oranında 
İslam ve Müslüman kelimeleri içeren habere yer vermiştir.
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Grafik 1. Le Parisien gazetesi olumlu olumsuz nötr haber oranları

Le Parisien gazetesi 1-15 Eylül 2020 tarihleri arasında içerisinde İslam ve Müslü-
man kelimesi geçen toplamda 48 habere yer vermiştir. Bu haberlerden büyük çoğunlu-
ğu %77,1 oranıyla  (58 haber) olumsuz haberlerden oluşmaktadır. Öte yandan gazete 
%6,2 oranında (3 haber) olumlu habere yer vermiştir. Nötr haber sayısı ise %16,7 olup 
8 haber içermektedir. Bu sonuçlar ışığında Le Parisien gazetesinin belirlenen tarihler 
arasında büyük oranda İslamofobik bir tutum bulundurduğu söylenebilmektedir.

Grafik 2.  Le Figaro gazetesi olumlu olumsuz nötr haber sayısı



Fransız Gazetelerinin İslamofobik Söylem Üretimi Üzerine Bir İnceleme:
Le Figaro ve Le Parisien Gazeteleri Örneği

1194

Le Figaro gazetesi 1-15 Eylül 2020 tarihleri arasında içerisinde İslam ve Müslü-
man kelimeleri yer alan toplamda 27 haber yayınlamıştır. Bu haberlerden 21’i olumsuz 
olup istatistiksel ifadesi %77,8 olmaktadır. Gazetenin olumlu olarak yayınladığı haber 
sayısı 1’dir (%3,7). Nötr olarak yer alan haber sayısı ise %18,5 oranında 5 adettir. Araş-
tırmadan elde edilen bulguların rakamlarına bakıldığında Le Figaro gazetesinin de tıp-
kı Le Parisien gazetesi gibi belirlenen tarih aralığında İslamofobik tutum barındırdığı 
görülmektedir. 

Her iki gazete rakamları özetlendiğinde her iki gazetenin en fazla olumsuz en az 
olumlu habere yer verdiği gözlemlenmektedir. Nötr haberler ise her iki gazetede de 
ikinci sırada yer almaktadır. Bu durum farklı ideolojik kutuplarda dahi bulunan gazete-
lerin söz konusu İslamofobi olduğunda aynı paralellikle ideoloji üretiminde bulundu-
ğunu göstermektedir.

4. Haber Örnekleri 

Gazetelerde yer alan ve kodlama cetveline uygun olarak kabul edilen olumlu, 
olumsuz ve nötr haber örnekleri başlıklar altında yer verilmiştir.

4.1. Olumlu Haber Örneği

Dinler arası dayanışma: “Birlikte kamu yararı için çalışalım.” Fransa’daki Paris-To-
day’deki bir forumda, Lyon Metropolü’ nün dini yetkilileri - Hristiyanlar, Yahudiler, 
Müslümanlar - ibadethanelerdeki çeşitli bozulmalardan ve ırkçı hareketlerden sonra 
kardeşlik çağrısı yaptı.

Lyon’un dini yetkilileri, Şubat 2019’da bir mezarlıkta olduğu gibi, iki ibadet yerine 
yönelik ve kutsallıklara karşı birlikte kardeşliği vaaz ediyor.

Eski belediye başkanı ve eski İçişleri Bakanı Gérard Collomb’ un dinler arası kar-
deşliğin bir “ modeli” olarak tanımlamayı sevdiği Lyon Metropolü ırkçılık ve hoşgörü-
süzlüğün endişe verici olduğunu söylüyor.

Yahudi karşıtı, Müslüman karşıtı veya Hristiyan karşıtı suçlular kim olursa olsun 
cezalandırılması gerektiği, cumhuriyeti inşa eden ve sosyal barışa (dini barış dahil) 
izin veren çok sayıda büyük değerin giderek daha fazla göz ardı edildiğini belirtiyor.

Yıllar geçtikçe, düşmanlık, aşağılama ve nefret söylemlerinin arttığını ve daha cid-
di bir şekilde sıradan hale geldiğini gözleniyor. (Le Parisien)
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4.2. Nötr Haber Örneği

Fransa doktrinini  “olay bazında” izliyor.

Temmuz ayında Suriye’li göçmenlerle ilgili çok ilerleyen avukat Marie Dosé’nin eş-
liğinde Emmanuel Macron’un adalet danışmanıyla görüştüler. Bize, Elysee’de konum-
ların geri dönüş taraftarları ile ona düşman olanlar arasında bölündüğünü açıkladı. 
Pierre Morel-A-L’Huissier, ek bir misyonla yatırım yaptığımızı hissettik ”dedi.

Pierre Laurent, “Hükümetin çocukların insani durumuna karşı duyarsızlığı beni 
korkutuyor’’ açıklamasında bulundu. Onları herhangi bir gelecekten mahrum bırakı-
yoruz ve bu kabul edilemez. Annelerin hassas durumuna gelince, yasal ve güvenlik zo-
runluluğu esastır. Mart 2019’dan bu yana Fransa’ya, Suriye’den 28 Müslüman çocuk 
getirdi’ diye ekledi. (Le Parisien)

4.3. Olumsuz Haber Örneği

Charlie Hebdo: İran, Müslümanlara yönelik “provokasyonu” kınadı.

İran’da İslam peygamberi Muhammed ile alay etmek veya ona hakaret etmek 
ölümle cezalandırılır.

İran İslam Cumhuriyeti, Peygamber Muhammed’in karikatürlerinin satirik bir mi-
zah dergisi olan Charlie Hebdo tarafından yeniden yayınlanmasını ve dünyanın dört 
bir yanındaki Müslümanlara yönelik “provokasyon ve hakaret”i kınadı. İran Dışişleri 
Bakanlığının Perşembe - Cuma gecesinde yayınlanan bir açıklamasına göre, “Fransız 
yayınının saldırgan eylemi bir provokasyondur”.

Açıklamada, İran’ın bunu “İslami değerlere ve dünyadaki bir milyardan fazla Müslü-
manın inancına hakaret" olarak gördüğü belirtildi. İran’da İslam peygamberi Muham-
med ile alay etmek veya ona hakaret etmek ölümle cezalandırılır.

Ocak 2015’te Charlie Hebdo, polis memurları ve bir Yahudi süpermarketine yö-
nelik cihatçı saldırıların davası Çarşamba günü Paris’te başladı. Saldırılar üç günde 17 
kişiyi öldürdü. Bu davanın açılışını kutlamak için Charlie Hebdo, haftalık hicivleri cihat-
çıların hedefi haline getiren Hz. Muhammed’in karikatürlerini geri getirdi. (Le Figaro).

Sonuç

Kitle iletişim araçları yalnızca enformasyon sağlamakla kalmayıp olumlu ya da 
olumsuz stereotipleri üretme ve yayma aşamasında aktif rol oynamaktadır. Bu durum 
özellikle medyanın İslamofobiyi nasıl beslediğine ve Müslümanları nasıl gösterdiğine 
bakıldığı zaman Batı medyası için geçerlidir. İslamofobi bugün Doğu ve Batı çerçevesin-
de büyük bir sorun olarak meydana gelmektedir. Oluşturulan stereotiplerle aşağılan, 
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hor görülen Müslüman bireyleri toplum içerisine canavarca yansıtılmaktadır. Böyle-
likle ötekileştirilen, engellenen ve dışlanan Müslümanların çağın gerisinde kalması da 
amaçlanmaktadır. Medya ise oluşturulan stereotipleri yaymanın en etkin aracı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Medyada yer alan enformasyon yalnızca bireyleri bilgilendir-
mekle kalmayıp içeriğin taşıdığı bakış açısının da meşrulaştırılmasına olanak vermek-
tedir. Uluslararası çapta sürdürülen enformasyon akışlarında üretilen negatif, baskıcı,  
aşağılayıcı, katil gibi sıfatlar dünyadaki diğer insanların da Müslümanları bu şekilde 
tanımasına neden olmaktadır.  Charlie Habdo tarafından yayınlanan dini değerlere sal-
dırıda bulunan karikatür neticesinde meydana gelen çatışmalar da Müslüman toplu-
muna genellenerek var olan Müslüman ve İslam nefretini körükleme işlevi görmüştür. 
Medya araçları da üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen olayı bütün kışkırtıcılığıyla ye-
niden üretmiştir. Bu araştırma çerçevesinde incelenen de Fransız gazetelerinin de bu 
doğrultuda çalışmayı hedeflediği gözlemlenmektedir.

1-15 Eylül arasında Le Figaro ve Le Parisien gazetelerinde İslam ve Müslüman ke-
limelerini içeren toplamda 75 haber incelenmiştir. Fakat Le Parisien gazetesi Le Figa-
ro’ya göre daha çok habere yer vermiştir. Elde edilen bulgulara göre her iki gazetede 
İslam ve Müslümanlara dair haberlerin yarısından fazlası olumsuzdur. Le Parisien ga-
zetesinde 48 haberden %64’ü, Le Figaro gazetesinde ise 28 haberden %78’i olumsuz-
dur. Dolayısıyla haberlerde İslamofobik bir anlatının baskın olduğu tespit edilmiştir.  
Bu durum araştırmanın çıkış noktası olan Fransız gazetelerinde İslamofobik söylem 
üretimi yapıldığı varsayımını destekler niteliktedir. Bu sebeple Fransız basının da Müs-
lümanlara ve İslam’a yönelik negatif algı yayılma çabası güttüğü söylenebilmektedir.

Bu sonuçlar Fransız gazetelerinin farklı yayın politikaları olsa da İslam’a ve Müs-
lümanlara olumsuz baktıkları ve bu konuda hemfikir olduklarını göstermektedir. Fark-
lı kutupları temsil eden Fransız basın kuruluşlarının İslamofobik söylem üretiminde 
hemfikir olması kuruluşların ülke politikasına paralel bir tutum bulundurulduğunu 
düşündürmektedir. Bu bulgulara dayanarak Fransa’nın en büyük iki gazetesi oldukla-
rından dolayı da bu iki gazetenin Fransa’da, özellikle Charlie Hebdo olaylarından sonra 
artan İslamofobi’ nin daha çok yaygınlaşmasında etkin bir rol oynadığı da açıklamak-
tadır. Ayrıca bu literatürde bahsi geçen medyanın islamofobi konusunda etkin bir rol 
oynadığına dair tespiti de pekiştirmektedir. Araştırma kapsamında incelenen 1-15 Ey-
lül 202l arası tarihin Charlie Hebdo olaylarının 5. yıl dönümü dahi olsa İslamofobik 
söylem üretiminin yoğun görülmesi İslam ve Müslümanlara karşı nefretin hiç azalma-
dığına işaret etmektedir.
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Süper Kahraman Filmlerinde Müslüman Temsilleri ve 
İslamofobinin Yeniden Üretimi

Abdullah Güray BAŞAKCİOĞLU1

1. Giriş

Semavi dinler olarak ortaya çıkan Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık; yaratı-
cının ahlaki kurallarını vahiy yoluyla insanlığa açıklayan dinler olarak görülür ve pey-
gamberler semavi dinlerde yaratıcının elçisi olarak kabul edilir. Bu dinler temelde aynı 
amaç doğrultusunda olsalar da, İslam inancına göre diğer dinler zamanla bozulmaya 
uğradıklarından, yaratıcının kurallarını ve sözlerini en doğru şekilde insanlara aktaran 
dini inanışın İslamiyet olduğu kabul edilmektedir.  Hayatın her alanını içeren söylem ve 
zamana uyum sağlayabilen dinamik yapısı ile İslam ve ona mensup olarak Müslüman-
lar; İslam dininin ortaya çıktığı yedinci yüzyıldan itibaren, özellikle Hristiyanlar için 
ciddi bir tehdit ve rakip hâlini almışlardır. Bu rekabet Hristiyanlarla Müslümanların ilk 
karşılaşmalarından beri süregelerek zamanla rekabetin ötesine geçmiş, Hristiyanlar 
ve Müslümanların tarih sahnesinde sıkça karşı karşıya gelmeleri ise batılı Hristiyan-
ların Müslüman doğuya düşmanlık ve nefretle yaklaşmalarına neden olmuştur.  Tarih-
ten beri süregelen bu dinsel çatışmalar, mücadeleler ve savaşlar mevcut zamana doğru 
dinler arası düşmanlıkların yoğunlaşmasını da beraberinde getirmiştir. Mevcut zaman-
da batı toplumlarının İslam coğrafyası üzerinde etkili olma çabaları savaşlardan ziyade 
çeşitli algı stratejileri ile devam etmektedir. Daha öncesinde oryantalizm çerçevesinde 
şekillenen ön yargı oluşturma çabaları, 1990’lı yıllarda yükselişe geçmiş ve 11 Eylül 
saldırılarının ardından çok büyük bir etki alanına ulaşarak öncekinden çok daha büyük 
bir yoğunluğa ulaşmıştır. Batılı ülkelerde azınlık konumunda olan Müslümanlar, bu sal-
dırıdan sonra doğrudan medyanın büyük etkisiyle hedef gösterilerek ötekileştirilmiş, 
İslam Coğrafyası ise karmaşanın merkezi gibi yansıtılmıştır.

İslamofobi, dayanağı eskilere kadar uzanan fakat literatüre girişi yirminci yüzyıl 
ile olmuş bir kavramdır. İslamofobi kavramının ilk kullanımı üzerine çeşitli tartışmalar 

1 Arş. Gör., Kastamonu Üniversitesi, agbasakcioglu@kastamonu.edu.tr
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mevcuttur. Bazı kaynaklar kavramın İngilizce dilinde basılı eserlerde ilk olarak Tariq 
Modood tarafından, The Independent gazetesinde 16 Aralık 1991’de yayınlanan bir 
kitap eleştirisinde kullanıldığını savunmakta, ancak kavramın bu eleştiride tam olarak 
İslam Korkusu olarak kullanılmadığı belirtmektedir. Terimin İslam Korkusu ve İslam 
karşıtlığı olarak ele alınıp maddeler halinde tarif edildiği ilk eser ise Runnymede Trust 
kuruluşu tarafından 1997 yılında hazırlanan Islamophobia: A Challenge For Us All isimli 
rapor olduğu da bu kaynaklarda öne çıkmaktadır (Akdemir, 2020). Diğer kaynaklarda 
ise İslamofobinin bundan çok önce Etienne Diet ve Sliman Ben tarafından 20. Yüzyılın 
başlarında yazılan Batı’dan Görülen Doğu (L’Orient vu de l’Occident) kitabında kulla-
nıldığı savunulmaktadır (Karaoğlu, 2014).  Anlam olarak İslam korkusunu içerse de, 
zamanla çeşitli erkler ve özellikle medya bu kavramı değiştirerek Müslüman düşman-
lığı ve karşıtlığı olarak yeniden oluşturduğundan, kavramın ilk ortaya çıktığı zaman 
içerdiği ile mevcut zamanda kullanıldığı anlam arasında büyük farklılıklar ortaya çık-
mıştır. İslamofobi, sosyo-psikolojik bir kavram, bir fobi olarak tanımlanmasının yanın-
da, politika, ekonomi ve ideolojiyle de ilişkilendirilerek bambaşka alanlara çekilmiştir. 
İslamofobinin literatürde bu kadar yoğun olmasının bir nedeni de yirminci yüzyılın 
sonlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanmış 11 Eylül saldırılarıdır. Amerika 
Birleşik Devletleri, yirminci yüzyılın ilk çeyreğinden beri süregelmiş ve Sovyetler Bir-
liği’nin dağılması ile bitmiş soğuk savaş döneminde İslam Devletleriyle çok iyi ilişkiler 
içinde olmadığından İslam coğrafyası üzerindeki çıkarlarını da göz önünde bulundura-
rak kavramı tüm gücünü kullanarak yüceltmiştir. Şüphesiz bu güçlerin arasında üstün-
de en çok durulması gereken olgulardan biri de medyadır. Başta Amerika Birleşik Dev-
letleri olmak üzere Batılı devletlerin her biri saldırıdan sonra medyanın her kolundan 
İslamofobinin yaygınlaşması için çalışmalar yapmıştır. Diğer Batılı devletlerden önde 
olarak Amerika Birleşik Devletleri, hâkimiyet kurmak istediği devletlere kendi düşün-
ce şeklini benimsetebilmek için çeşitli medya araçlarına başvurmuş, İslamofobi kavra-
mını körüklemek için dünya çapında popülerliğe ulaştırdığı ve evrensel olarak tanıttığı 
süper güçlü kahramanlarını küresel sineması Hollywood ile birleştirerek etkin bir şe-
kilde kullanmıştır. Çalışmanın odak noktası olarak önce çizgi romanlar ve sonrasında 
sinema ile küresel çapta yayılmış süper kahramanların ve onları konu alan filmlerdeki 
Müslüman temsillerine, temsil yanlışlıkları ile İslamofobinin yeniden üretimine dik-
kat çekilerek bu bağlamda Ironman, Batman v Superman: Adaletin Şafağı ve John Wick 
Bölüm III: Parabellum filmleri analiz edilecek, bulgular filmlerin ve kahramanlarının 
etkileri üzerinden güncel örnekler de göz önünde bulundurularak (Oktay, 2021) sonuç 
bölümünde tartışılması neticesinde ortak bir yargıya ulaşılacaktır.
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2. Amaç ve Yöntem

Sinema, ortaya çıktığı zamandan itibaren gelişerek alıcısını harekete geçirme ve 
etki altında bırakmış, mevcut zamandaki gelişimi ile beraber etki alanını genişletmiş 
olmasıyla görsel sanatların en etkililerinden biri haline gelmiştir. Kendine ait bir an-
latım şekli ve dili bulunan bu sanat dalı alıcısını harekete geçirme ve etkileme işlevini 
çeşitli iletilerle gerçekleştirmiş ve zaman zaman iktidarlar tarafından da bir propagan-
da aracı olarak kullanılmıştır. Sinemanın endüstrileşmesiyle beraber ortaya çıkan çok 
büyük sinema salonları sinemanın yoğun kitlelere ulaşmasının temelini atmış, tekno-
lojinin gelişimi ile beraber ise üretim ve dağıtım kolaylığının sağlanması sonucunda 
ise sinema için üretilen filmler küresel çapta ulaşılabilir olmuştur (Abisel, 2003, s. 94). 
Ana akım sinema olarak Amerika Birleşik Devletleri’nden temellen Hollywood, dağıtım 
kolaylığının sağlanması ile popüler kültürün de etkisi üzerinden ülkesinin düşüncele-
rini diğer ülkelere sinemanın kendine has kodlarıyla daha kolay empoze etmeye baş-
lamıştır.

Yapısalcılığın temel ilkelerinden doğmuş olan göstergebilim, önceleri dil üzerine 
yapılan çalışmalarda kullanılmış ve “dilbilimsel yapısalcılık” olarak tanılandırılmıştır. 
Onun yalnızca dil alanına ait olmadığını dil dışındaki gösterge dizelerinden ilk bahse-
derek prensiplerini ortaya koyan ilk kişi ise Ferdinand de Saussure olmuştur. Sancar 
Şendur Atabek ve Atabek’ten aktararak,  Saussure’un, göstergebilim ismini verdiği ve 
toplumsal bir olgu olarak nitelendirdiği bu yöntemin temel unsuru olan göstergenin 
kültürel süreçlerin sonucunda ortaya çıktığını, çünkü göstergeyi oluşturan gösteren ile 
gösterilen arasında uzlaşımsal bir bağ olduğunu belirtmektedir (Sancar, 2018, s. 25).

Barthes, Metz, Pasolini ve Eco gibi düşünürlerin çalışmalarıyla dil, metaforunun 
ötesine geçerek bilimsel olarak kullanılmaya başlanan göstergebilim daha sonra sine-
ma kuramcıların da yardımıyla bu sanat dalına da nüksetmiştir (Wollen, 2004, s. 104). 
Bu nüksetmenin bir nedeni de sinemada üç gösterge kipinin de yani belirti, görüntüsel 
gösterge ve simgenin bulunmasıdır. Wollen’a (2004, s. 112) göre üzerinde durulma-
sı gereken nokta ise ilk sinema kuramcılarının bu boyutların yalnızca biri veya ikisi 
üzerinde durmuş olması ve bunu “estetik bir fermanın” temeli olarak kullanmış olma-
larıdır. İçinde bulunulan zamanda sinemanın küresel bir aktarım aracına dönüşmesi 
ve sinema eleştirilerinde göstergebilimsel kullanımının gelişmesi sonucunda, yöntem 
yalnızca estetik bir ferman olarak kalmayıp bunun ötesine geçmiştir.

Erkman (1987, s. 9) “Kendisi o şey olmadığı halde o şeymiş gibi bize bilgi ileten 
başka türden aracılar”ın varlığından söz etmekte ve bu durumu trafik işaretleriyle ör-
neklendirmektedir. Bu durumda sinema için düşünülecek olursa, sinemada da bazı 
belirteçler, tam olarak o unsur olmasa da o unsurun yerine geçerek enformasyon ileti-
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minde bulunan görsel imgeleri içinde barındırabilmektedir. Metnin örneklemini oluş-
turan filmlerde de bu tarz imgeleri içinde bulunduran sahnelere yer verilmiş ve bu 
sahnelerle filmlerin izleyici kitlesine özellikle İslamofobi fikrinin körüklenmesini sağ-
layabilecek mesajlar iletmişlerdir. Bu unsur göz önünde bulundurulduğunda görüntü-
sel göstergelerle İslamofobiyi yeniden üreterek alıcılarına ulaştıran ve İslam coğrafyası 
üzerinde olumsuz bir imaj çizen örneklemdeki Süper Kahraman filmlerinin incelenme-
sinde uygun yöntemlerden biri “Göstergebilim” olarak ortaya çıkmaktadır. Amaç doğ-
rultusunda ana akım sinema içerisinde bulunan ve ilgi çekici ana karakterleriyle geniş 
kitlelere ulaşan bu filmlerde İslam’ı kötüleyerek olumsuz bir algı yaratmaya çalışan 
göstergelerin analiz edilmesi, bu göstergelerin sinema içindeki kullanımlarının tersine 
çevrilmesi hususunda bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

3.  İslamofobi Kavramı ve Medya

Yükselişi 11 Eylül saldırılarına dayanan İslamofobi kavramının etimolojisine inil-
diğinde, kavramın iki sözcüğün birleşiminden oluştuğu görülmektedir. Sözcük kurtu-
luşa ermek ve barış yapmak anlamına gelen silm kökünden türetilmiş İslam ile Yu-
nan mitolojisinde korku tanrısı olarak anılan Phobos’tan türetilmiş Phobia yani diğer 
anlamıyla korku kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır (Kirman & Erkan, 2017). 
Bu iki türemiş sözcüğün birleşimi İslam korkusu olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlam-
da Batılı toplumlar öğretileri itibariyle barış ve huzuru temelleyen İslam ile korkuyu 
kendilerince eş tutmuşlardır. İslamofobi etimolojik ve anlamsal açılardan sorunlu bir 
ifade olarak da görülebilmektedir. Sözlükte belirli nesneler veya durumlar karşısında 
duyulan olağan dışı güçlü korku, yılgı (Türk Dil Kurumu, 2021) olarak tanımlanan fobi 
sözcüğü ile temeli barışa dayanan İslam kelimesinin bağlantılanmasından türetilen 
kavram bir inanç sistemine karşı daha ilk elden ön yargılara neden olmaktadır.  Ayrıca 
İslamofobi kavramının kullanımının son yıllarda korku olgusunun ötesine geçtiği de 
belirtilebilir.  Kavram, İslam’ın anlamına ve temeline zıt olarak Batı toplumlarında Müs-
lümanlara karşı duyulan korku, çekinme, ötekileştirme ve beraberinde gelen nefreti 
içermektedir. Kavramın bu şekilde ortaya çıkmasında öncelikle Müslümanların med-
yadaki temsili, ana akım sinemada Müslümanların düşmanca gösterimlerinin etkisi 
yadsınamamaktadır. “İslamofobiyi, Hristiyan Batı’nın İslam’a bakışından kaynaklanan, 
kökleri çok eskilere kadar götürülebilecek ve dolayısıyla tarihsel sürekliliği olan bir 
İslam karşıtlığı zincirinin şimdilik en son halkası kabul etmek yanlış sayılmayacaktır” 
(Samur, 2016, s. 299).  Bu halka post modern dönemde İslam karşıtlığının da ötesinde 
İslam, Doğu ve Müslüman nefreti olarak ortaya çıkmaktadır. Batı’nın İslamofobiyi post 
modern dönemde yeniden açıklama çalışmaları, tarihsel anti-Müslüman ve anti-İslami 
düşüncenin de yeniden ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Tarihi bir alt yapıya sahip 



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

1205

olan İslamofobi kavramı, Batı'nın tarihsel bilincinin derinliklerinde bir kalıntı olarak 
kalmış ve zaman içinde olduğu yerde yavaş yavaş gelişmiştir (Dağ, 2016, s. 37).

Müslüman ve İslam korkusu olarak tanımlanan ve bu şekilde lanse edilen İslamo-
fobi; İslam inancına mensup birey ve topluluklara karşı fanatizm üzerinden ön yargı 
oluşmasının önünü açarak onlara karşı düşmanca tutumlara neden olmaktadır. Müslü-
manların radikal fanatikler oldukları üzerinde temellenen bu inanç, tüm Müslümanla-
rın gerici fanatikler oldukları ve farklı dinlere mensup olan birey ve topluluklara karşı 
şiddetle yaklaştıkları düşüncesiyle de bağdaşmaktadır. Ramberg,  Islamophobia and 
its consequences on Young People (2004, s. 6) isimli seminer raporunda İslamofobinin 
marjinal bir fenomen olmadığını, diğer ırksal ön yargı ve ayrımcılık biçimlerine de gö-
mülü olan ortak bir sorun olduğunu vurgulamakta ayrıca İslamofobinin Avrupa’da eski 
veya yeni biçimlerde olsun, ırkçılık ve ayrımcılık bağlamının genişliği dışında analiz 
edilemeyeceğini ve ele alınamayacağı söylemektedir. Ona göre İslamofobik tutum, Batı 
ülkeleri için çok önceden ortaya çıkmış bir tavır olsa da 30 yılı aşkın bir periyodda yük-
selişe geçmiş ve özellikle 9/11 saldırılarından sonra medyanın da büyük etkisiyle çok 
büyük boyutlara ulaşarak tehlikeli bir hale gelmiştir. İslam’a karşı yükselen fanatik, sığ 
ve bağnaz yaklaşımın bir sonucu olan İslamofobi, hoşgörü dini olan İslam’ın dinamik 
yapısına aykırı düşmanca bir tutumdur. Amerika Birleşik Devletleri’nin saldırılar son-
rasında Müslümanları şeytanlaştırıcı bu tutumu pek çok toplumun hâlihazırda bün-
yesinde bulundurduğu İslam düşmanlığını tetikleyen bir virüs niteliğinde olmaktadır 
(Akkoyun, 2021, s. 4). Bu virüsün yayılmasında öncü olan en büyük etkenler ise medya 
ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin küresel boyutlarda etkili olan Hollywood 
sinemasıdır.

4. Bir Propaganda Aracı Olarak Hollywood Sineması

 Yoğun kitlelere erişebilen ve kitleleri harekete geçirme işlevine sahip olan sine-
ma endüstrisinin Holywood ile büyük bir kısmını elinde bulunduran Amerika Birleşik 
Devletleri, bu gücü kendi ideolojisi çerçevesinde gizli bir propaganda aracı olarak da 
kullanmaktadır (Yel, 2018, s. 10). Ryan ve Kellner (1997, s. 419) Hollywood sineması-
nın politik yanı ve temsilleri için “Toplumsal dünyanın temsil edilişi politiktir ve bu-
nun için seçilen temsil tarzları, dünyaya karşı farklı politik duruşları ifade eder. Her 
kamera konumu, her görüntü düzenlemesi, her montaj kararı ve her anlatısal seçim, 
türlü çıkar ve arzular barındıran bir temsil stratejisiyle ilişkilidir” demektedir. Bu du-
rumda Hollywood’un, Amerika Birleşik Devletleri’nin hâkim ideolojilerini yaymada 
sinematografik ögelerin yanında ilgi çekici konuları da kullanarak etkisini büyütmesi 
kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. Ryan ve Kellner ayrıca sinemanın yalnızca “ger-
çekliği” ortaya koyan ya da betimleyen hiçbir cephesi olmadığını ve ortaya konulan 
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filmlerin fenomenal bir dünya inşa ederek izleyiciyi bu dünyanın içine konumlandırma 
özelliği olduğunu vurgulamaktadır. Çelik ve Kırel (2019, s. 2) çizgi romanların, Ameri-
kan toplumu için gerçeklikten kaçış rolü üstlendiğini söylemekte ve çizgi romanların 
hikâyelerindeki kahramanların savaş zamanı Amerikan toplumu için savaşı destekle-
yici, barış zamanlarında ise toplum için düzenleyici olarak görev yaparak uyum sorun-
larını çözecek temaları ön plana çıkaracak şekilde üretildiğini vurgulamaktadır.  Bu 
durumda savaş sonrasında yoğun olarak sinemada görünmeye başlayan süper kahra-
manların, Amerika’nın menfaatlerince hareket ederek, devletin karşıt olduğu her şe-
yin karşısında durması kaçınılmaz olacaktır. Soğuk savaş dönemi sonrasında Amerika 
Birleşik Devletleri’nce bir sorun olarak görülen Müslümanlar da beyaz perdede süper 
kahramanların veya Amerikan askerlerinin karşılarında düşman olarak yer almışlar, 
Hollywood nazarında kötücül eylemlerde bulunan, düzen bozucu bireyler veya bölücü 
örgütlere mensup teröristler olarak yansıtılmışlardır.

 Amerikan kültürünün yapısı gereğince militarist kahramanlığa ilişkin sinemasal 
temsillerle ulusal özgüven oluşturan Hollywood sineması sıklıkla ulusal azamet ve as-
keri güç kullanımından yararlanmaktadır. Amerika’nın karşıt gördüğü kesimlerle her 
mücadelesinde, askerlerin “ulusal erile bağlı cesaretleri ve dayanma güçleri” üst sınır-
larda sınanarak kanıtlanmaktadır. II. Dünya Savaşı sonrasında askerlerin rakipleriyle 
mücadele ederek ritüel sayılabilecek bu sınamayı gerçekleştirmelerini işleyen sinema-
sal temsillerde, erilliğin kanıtlanmasının yanında askerlerin ezilmiş halklara cesurca 
yardım eli uzatmaları ve onlara özgürlük getirmeleri de Amerika Birleşik Devletleri’nin 
idealist milliyetçiliği bağlamında konu alınmıştır. Hollywood sineması, askerlerini bu 
şekilde yansıtırken, askerlerin barış götürdüğü Doğu’yu ise özgürlük arayışında, ge-
lişmemiş ve kurtarılması gereken olarak yansıtmakta ve küresel izleyicisi üzerindeki 
algıyı bu şekilde kurarak hizmet ettiği devletin eylemlerini meşrulaştırmaktadır. Dev-
letin çizgi romanlarda ve beyazperdedeki ideal askerleri olan süper kahramanlar da 
karmaşanın pençesinde olarak yansıtılan Doğu’ya özgürlük, barış ve düzen götürerek 
eylemlerini meşrulaştırarak küresel çapta takdir kazanırlar ve çocuklarla gençlerin rol 
modelliğini üstlenirler.

Hollywood sineması ortaya koyduğu birçok yapımda Müslümanlara karşı ön yar-
gı yaratımında öncü olmaktadır. Bu küresel sinema yapılanması, İslam inancına sahip 
kişilerin korkutucu, nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ülkelerin ise 
karmaşık, tehlikeli ve terör örgütlerinin merkezleri konumunda olduklarına dair yanlış 
yargıların kurulumuna hizmet ederek Müslümanları ve yaşadıkları ülkeleri basmaka-
lıp bir şekilde ortaya koymaktadır. Belirli stereotiplerle Müslüman insanlara karşı düş-
manlık güdülmesine neden olan bu sinema anlayışı, özellikle genç seyircilere yönelik 
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olan süper kahraman veya süper insan filmlerinde de izleyici karşısına çıkmaktadır. 
Bu filmlerde de klasik Müslüman kalıpları terörist, militan, silahlı, sakallı, kaba, öfkeli, 
esmer tenli ve sarıklıdır. Daha spesifik sahnelerde ise Müslümanların ibadet sırasında 
bile silah bırakmadığı, ibadetini gerçekleştirirken silahı yanına aldığı, ezan sesleriyle 
patlama görüntülerinin ve kaçışan insanların harmanlandığı, ve Müslümanların dinî 
bir gelenekmiş insan öldürdüğü görüntüler izleyiciye yansıtılmaktadır. Bu olgu süper 
kahraman filmlerinde, stereotipleştirilen Müslüman karakterin, sevilen ve sempatiye 
sahip kahraman üzerine bir saldırıda bulunmasıyla pekiştirilir ve gençlere aktarılır. 
Süper kahramanlara hayranlık duyan gençlerde bu olgu, İslam’a karşı korku, öfke ve 
nefret duygularını uyandırabilmektedir. Mazlumlara özgürlük getirmeleriyle idealist 
milliyetçiler olmalarının yanında küresel takdiri de kazanan süper kahramanlar, öteki 
konumunda olan düşmanlarıyla karşılaştıkça ve onları mağlup ettikçe izleyici tarafın-
dan benimsenirler (Ryan & Kellner, 1997, s. 302).

4.1. Oryantalizm ve Hollywood Sineması

Sözlükte “Doğu bilimi” (Türk Dil Kurumu, 2021) olarak belirtilen Oryantalizm, 
Avrupa ve Asya arasında değişken tarihsel ve kültürel ilişkiyi açıklamak için ortaya 
atılmış bir kavram olarak belirtilebilir. Kavram ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısından iti-
baren çeşitli Doğu kültürlerinin ve geleneklerinin incelenmesinde uzmanlaşmayı ifade 
eden Batı’daki bilimsel disiplin olarak anlam değiştirmiş sonrasında dünyanın Doğu 
olarak isimlendirilen bölgesi hakkındaki ideolojik varsayımları, imgeleri ve hayalî re-
simleri içeren bir kavram olarak nitelendirilmiştir (Bulut, 2021). Edward Said, Oryan-
talizm kavramının aslında birçok olgunun birleşimden oluştuğunu vurgulamaktadır. 
Onun en kolay açıklanabilir biçiminin akademik biçimi olduğunu belirten araştırmacı 
bu biçimi, “Özel yahut genel bir açıdan Şark’ı öğreten, yazıya döken yahut araştıran 
kimse Şarkiyatçıdır ve yaptığı şey Şarkiyattır” (1991, s. 2) şeklinde açıklamaktadır. Or-
yantalizm, Batı’nın,  Doğu üzerine araştırma ve çalışmalar yapması,  Doğu’yu tanımla-
maya ve kontrol etmeye çalışması ve dolaylı yoldan Doğu üzerinde hâkimiyet kurmaya 
çalışması bakımından da önem arz etmekte ve bu bağlamda Batı’nın sömürgeci anla-
yışına da hizmet etmektedir (Yiğit, 2008, s. 237). Şarkiyatçılık veya Oryantalizm;  Şark 
hakkında saptamalar ve öğretilerde bulunarak, ona ilişkin görüşleri meşrulaştırmakta, 
Şark’a egemen olma isteğinin önünü açmaktadır. Başka bir deyişle Şark’ı yeniden ya-
pılandırarak ve Şark üzerinde etki kurmakta kullanılan Batı’ya ait bir kavram olarak 
tanımlanabilmektedir. 17. Yüzyıldan itibaren, Batılı seyyahların anlatımlarına dayan-
dırılarak egzotik olarak nitelendirilen Doğu, Oryantalizmin kurgusal yönünün mevcut 
çağa kadar ulaşmasına önayak olmuştur (Erkan, 2009, s. 9,35).
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Batı’nın doğu üzerinde egemen olma isteğinin meşru olarak kavramlaştırılmış 
bir biçimi olan Oryantalizm, zamanla akademik bir kavram olmanın ötesine geçerek 
özellikle Batı temelli sanat eserlerinde de kendini göstermeye başlamıştır. Oryantalist 
gelenek baz alınarak ortaya çıkarılan metinlerarası ögelerde Doğu imgesi, Batı’nın gö-
zünden sürekli olarak gizemli olmanın yanında mistik bir şekilde yeniden üretilmiş, 
bir metinden diğerine geçerek yinelenen mistik bir kültürel birikinti haline getirile-
rek söylem gereğince Doğu’nun köklü geleneğini daha kolay bir şekilde içine alarak 
yönetilebilir ve sömürülebilir bir hale dönüştürmüştür. Akkoyun Oryantalizm için, 
“Batı, Türklerin şahsında somutlaştırdığı Doğulu toplumlara karşı kinini Oryantalizm 
adı altında korumuştur” (Akkoyun, 2021, s. 4) yargısında bulunmaktadır. Bu bağlamda 
Oryantalizmin, batının bilim ve sanat adı altında meşrulaştırdığı kindar bir tutum ol-
duğu yargısını yapmak yanlış olmayacaktır. Oryantalist ürünlerin giderek arttığı, Doğu 
üzerindeki düşüncelerin ve söylenen sözlerin diğer dönemlere göre en yüksek düzeye 
ulaştığı 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl yani modern dönemin başlangıcında, önceki dö-
nemlerden elde edilen bilgiler geliştirilip büyütülerek Batı nazarında artık bildik ve ta-
nıdık bir yer olan Doğu ve Doğulu halkı sömürülebilir bir unsur haline getirmeyi amaç-
lamıştır. 19. yüzyıl Avrupa sömürgeciliğinin gerçekleşmesi için gerekli olanın, Doğu 
hakkında edinilen bilgide ve manipülasyon gücünde olduğu düşüncesi öne çıkmıştır. 
Bu noktada medya ve medyanın sanat yönünü içeren sinemanın etkisi, bu manipülas-
yonun yoğunlaştırılması için önemli bir etken olarak görülebilmektedir. 

4.2. 11 Eylül Saldırıları Öncesi Sinemada Müslümanlık İmgesi

Modern zamanlarda sinemanın icadının büyük yankı uyandırması ve onun kitle-
leri etkilemedeki gücünün yoğunluğunun fark edilmesi sonucunda İslamiyet’e ve Do-
ğu’ya muhalif iktidarlar bu gücü düşmanlık ve nefreti körüklemek için kullanmışlardır. 
Sinema yardımıyla İslam’a karşı duyulan düşmanlığı, ön yargılar ve yanlış algılar ile 
pekiştirmişlerdir. Bu kullanımların en büyük örneklerinden olan Hollywood sineması, 
sinema tarihi boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nin hâkim ideolojisi çerçevesinde 
ürünler vermiş ve uygulanan politikalara katkıda bulunan bir mekanizma görevi gör-
müştür. Amerika Birleşik Devletleri, muhalif olduğu tüm fikirlere sinemayı aktif bir 
şekilde kullanarak karşıtlığını ortaya koymuş ve kendi hâkim fikirlerinin karşıt fikir-
lerden daha iyi olduğu çerçevesinde Hollywood sinemasının dramatik ögelerini yetkin 
bir şekilde kullanmıştır. 

Sinemayı güç odağına yardımcı bir araç olarak benimseyen ve onu Hollywood 
bağlamında küresel bir şekilde kullanan Amerika Birleşik Devletleri, ilk zamanlarında 
Müslüman Doğu’yu Oryantalizm çerçevesinde stereotipleştirmiştir. Anlatılarda genel-
likle Doğu oryantal olarak canavarlaştırılmış ve Batı'dan gelen bir kahraman bu cana-
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varı batılı bir şekilde mağlup etmiştir.  20. Yüzyılın ilk yarısı incelendiğinde ABD’nin 
sinemayı yetkin kullanımı ve bu sayede fikirlerini birçok ülkeye yayabilmesi ile Şarkın 
bir gizemler diyarı olduğunu öne süren Oryantalizmin akımının liderliğini devralıp 
bunu sinemada da liderliği aldığında sıkça kullandığı görülebilmektedir. Amerika kıta-
sında sinemanın ilk görülmeye başlandığı dönem ile Oryantalizmin yükseldiği dönem-
ler hemen hemen aynı yıllara denk düşmektedir. Griffith vesilesiyle sinemaya uyar-
lanan A Birth of Nation (Griffith, 1915) filminden bu yana Amerikan sinemasının bir 
tutuculuk içine girip milliyetçi, militarist ve ulusal kimliği yeniden üretmeye odaklanan 
içerikleri benimsendiği bilinen bir gerçektir (Türkmen & Özçınar, 2020). Bu bağlamda 
ötekileştirme ve ırkçı söylemleri yücelten bir anlayışın Oryantalizm ve İslamofobiyi de 
kapsaması, sonraları bir endüstri haline gelmiş ve fikirlere yön verme gücüne sahip 
olmuş Hollywood’un esrarengizliğini koruyan şark ve İslam imgelerini de bu kavram-
lar üzerinden bir öteki olarak ele aldığını kanıtlar niteliktedir. Kitle iletişim araçlarının 
yaygınlaşmasından bu yana çağdaş Batı, Mistik Oryantalizmin tüm dünyaya yayılması 
ve benimsetilmesi sinemanın gücünden de yararlanmaktadır.  Ayrıca temsil yeteneği 
ve kitleleri harekete geçirme gücüne sahip sinemanın bu bağlamda şekillendirilmesi, 
doğuya karşı yanlış bir bakış açısını beraberinde getirmiş ve hâlihazırda bunu amaçla-
yan Hollywood’u da gayesine ulaşmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri, yalnız live-action filmlerinde değil, animasyon sinema-
sında da Doğu’yu gizemli bir şekilde işlemiştir. Batı’nın entelektüel kesime hitap ettiği-
ni savunduğu fakat çeşitli saptırmalarla Doğu’yu egzotik bir fantezi malzemesi haline 
getiren Oryantalizm, çizgi film, çizgi roman ve süper kahraman filmlerinde de sıklıkla 
ortaya konularak ve gerçekliği saptırarak daha çok çocuklar ve gençlerden oluşan alı-
cısını etki altında bırakmıştır. Walt Disney Stüdyoları’nın en bilindik çizgi filmlerinden 
biri olan Alaaddin (Musker & Clements, 1992), Doğu’nun Oryantalizm çerçevesinde gi-
zemli ve egzotik olarak temsil edildiği en net örneklerden biri olarak görülmekte ve 
daha çok çocuk izleyiciye hitap etmesi bakımından da önem arz etmektedir.

5. Çizgi Romanlarda Kahramanlar ve Etkileri

İslamofobi, sosyo-psikolojik bir kavram, bir fobi olarak tanımlanmasının yanın-
da; politika, ekonomi ve ideolojiyle de ilişkilendirilerek bambaşka alanlara çekilmiştir. 
Şüphesiz bu alanlardan biri de ana akım medya olarak ortaya çıkmaktadır. Amerika 
Birleşik Devletleri’nin popüler kültür çizgi romanları ve ana akım sinemasında orta-
ya çıkan süper kahramanları çoğunlukla İslamofobinin yayılmasına ve Müslümanlara 
karşı bir ön yargı oluşmasına neden olmaktadır. İlk örnekleri on dokuzuncu yüzyılda 
verilmesine karşın yirminci yüzyıl başlarında fenomen olan çizgi romanlar, Amerikan 
gazetelerindeki çizgi bantlardan temellenerek modern çağa özgü bir popüler kültür 
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ürünü haline gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin II. Dünya savaşına girmesinin 
ardından konularında büyük değişimler meydana gelen çizgi romanlar, çizgi filmler ve 
Hollywood sinemasıyla beraber propaganda aracı rolü üstlenerek o dönemde ideoloji-
nin yayılmasına fikirlerin benimsetilmesine yardımcı olmuşlardır. 

Çizgi romanlardaki konu değişimiyle beraber Amerika’ya tam manasıyla hizmet 
eden süper kahramanlar, suç çeteleri ve metafizik güçlerden ziyade Amerika’nın ra-
kip gördüğü ülkelerin liderleriyle veya lider temsili karakterlerle mücadeleye girmiş 
ve her seferinde de kazanmayı başarmıştır. Kahramanlar, suç çeteleri ve metafizik güç-
lerden ziyade Hitler, Mussolini ve Stalin gibi Amerika’nın rakip olduğu ülkelerin gerçek 
liderleriyle veya liderlerle özdeşleştirilmiş temsili karakterlerle mücadeleye girmiş 
ve her seferinde de kazanmayı başarmıştır. Önceleri mihver devlet liderleri ve Sovyet 
askerleriyle mücadele eden kahramanlar, soğuk savaş dönemi sonrasında rotalarını 
Amerika’nın ideolojik rakiplerine ve azınlık gruplara çevirmişlerdir. Diğer medya araç-
larında olduğu gibi özellikle azınlıkta kalan gruplar, asıl olandan farklılıkları nedeniy-
le ayrımcılığa maruz bırakılmış ve çizgi romanlardaki kahramanlar bu azınlıklarla da 
zaman zaman mücadele etmişlerdir. Kahramanların karşısında durarak bir nevi nefret 
nesnesi haline dönüştürülen bu azınlık toplulukların arasına özellikle 9/11 Saldırıla-
rının ardından Müslümanlar da dâhil edilmiştir. “Bir bakıma her azınlıkta kalan grup,  
sırası geldikçe ayrımcılığa maruz kalacaktır ilkesi gereğince son dönemin mağdurları 
ekonomik sebeplerden ve daha önemlisi Orta Doğu’da meydana gelen karışıklıklar-
dan dolayı Batı’ya göç etmeye mecbur bırakılmış Müslümanlar,  istenmeyen,  nefret 
duyulan ve düşmanlık edilen grup olmuştur” (Yel, 2018, s. 7). Bu durumda öncesinde 
siyahiler, Amerikan yerlileri gibi azınlıklıklara düşmanca yaklaşarak onları bastırmaya 
çalışan Amerikan Medyası, nefret temelli bir kültürel ırkçılık sayılabilecek İslamofobi 
kavramına sığınarak hedefine Müslüman Doğu’yu almış ve bunu alıcısı üzerinde yoğun 
etkiler bırakabilen görsel kaynaklarında işlemiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’nin alıcısını harekete geçirme işlevi bulunan çizgi ro-
manlarında da kahramanlar, Amerika Birleşik Devletlerinin ideal asker algısını tem-
sil etmişler ve gittikleri yerlere barış götürdükleri şekillerinde ortaya konmuşlardır. 
Amerikan toplumu nazarında korkusuz, cesur ve adil olan Kaptan Amerika, Süpermen 
ve Demir Adam gibi kahramanların her hafta mücadele ettikleri düşmanların değişme-
si; özellikle genç kitlenin çizgi romanları sabırsızlıkla beklemelerine neden olmuştur. 
Özetle kurgusal karakterlere dayansalar da çizgi romanlarda toplum üzerinde coşku 
ve heyecan uyandırmada etkili olan olgunun, bu ideal askerlerin Amerika’nın savaşa 
tutuştuğu her düşman karşısında kazanmasına yönelik bir beklenti olduğu ve bu şe-
kilde izleyicisini etkisi altına aldığı savunulabilmektedir (Karaca & Yüzüncüyıl, 2018). 
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Bu durumda kahramanların Amerika Birleşik Devletleri tarafından karmaşanın mer-
kezi rolü yüklenmiş Müslüman Doğu’ya da gitmeleri kaçınılmaz olacaktır. Süper Kahra-
manlar veya başka bir deyişle ideal askerler, karmaşayı dindirmek ve kendi ülkelerinin 
menfaatleri bazında Doğu ülkelerine yardım etme amacıyla hem çizgi romanların hem 
de çizgi roman kaynaklı filmlerin hikâye örgülerinde yer alarak okuyucuların ve seyir-
cilerin rol modelleri olmuşlardır.

6.  Çizgi Romandan Sinemaya Kahraman Anlatıları

İçinde bulunulan çağın bir getirisi olarak enformasyon ve iletişimin yükselişiyle 
savaş ve mücadelelerde geleneksel yöntemlerden ziyade yeni stratejiler ortaya çıkmış-
tır. Bu yeni stratejilerin içinde temelde en önemli silahlardan biri olarak görülebilecek 
sinema, mevcut çağın algı savaşlarında, kitleleri harekete geçirebilme özelliğiyle kilit 
ögelerinden biri olarak ortaya çıkmakta ve gerçekliği saptırmaktadır.  Amerika Birle-
şik Devletleri’nde popüler olmuş ve gerçekliği saptıran ögelerin başında gelen çizgi 
romanlar da görsel anlatımlarıyla toplumu etki altında bırakmayı başararak, fikirlerin 
benimsetilmesinde öncü olan bir propaganda aracı rolü görmüştür. Bu bağlamda sine-
maya da kaynak niteliğinde olan bu görsel-yazılı basımlar, sinemada hikâye anlatımı-
nın gelişmesiyle beraber daha büyük popülerliğe ulaşmış ve kahramanlık hikâyeleriy-
le yalnızca çizgi romanların içinde kalmayıp beyazperdede de kendilerini göstererek 
propagandalarına devam etmişlerdir. Karaca, propagandanın en sık yararlandığı duygu 
çekiciliklerinden birinin “çosku çekiciliği” olduğunu söylemektedir. “Coşku çekiciliği,  
belirlenen bir amaç doğrultusunda kitleleri heyecanlandırarak,  kitlelerin desteğinin 
kazanılması,  mevcut desteklerinin daha da arttırılması ve kitlelerin harekete geçir-
mesini amaçlayan çekicilik türüdür” (Karaca & Yüzüncüyıl, 2018, s. 102). Bu çekici-
lik türünün temel gayesinin bireylerin rutin alışkanlıklarından sıyrılması ve belirli bir 
konu üzerindeki isteklendirmenin arttırılması olduğu düşünüldüğünde, hâlihazırda 
propaganda aracı olarak görülebilecek çizgi romanların beyazperdedeki görünümle-
rinde coşku çekiciliğinin etkisinin daha yoğun olabileceğini söylemek yanlış olmaya-
caktır. Süper kahramanlar sinemada ilk görünümlerinden itibaren diğer ülkelerin si-
nemalarında da yer alıp Amerika dışında da kahramanlaşarak propaganda etkilerini 
küresel boyutlara ulaştırmışlar hatta ülkemiz sinemasında da bir dönem sıklıkla iş-
lenmişlerdir. Sinemadaki ilk uzun metraj Süper Kahraman filmi Süpermen ve Köstebek 
Adam (Sholem, 1951)’dan bu yana süper kahramanlar çizgi romanlarda olduğu gibi 
sinemada da halkça tutulmayı sağlamışlar, mevcut zamana kadar popüler bir şekilde 
varlıklarını sürdürüp özellikle genç izleyici kitleyi etkileri altına alarak ortaya çıktıkları 
Amerika Birleşik Devletleri’nin ideolojilerini küresel çapta yaymayı başarabilmişlerdir.
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Sinemada özel efekt teknolojisinin gelişimi sonucunda yetkinlikleri artan süper 
kahraman filmleri, Hollywood’un küresel gücünün kullanılmasıyla beraber birçok ül-
kede gösterime girerek dünya çapında da çok büyük bir izleyici kitlesine sahip olmuş-
tur. Bu kitlenin büyük çoğunluğu gençlerden oluşsa da her yaştan izleyici bu filmlerin 
büyüsüne kapılmıştır. Özellikle 2000’li yıllardan sonra yükselişe geçen bu filmlerde 
yine o tarihlerde tekrar yükselmeye başlayan şarkiyatçılık ve İslamofobi meselesi de 
etkili olmaya başlamıştır. “Irkçılık, yabancı düşmanlığı veya ayrımcılık gibi insan onu-
ruyla bağdaşmayan davranış ve tutumların gözle görülür bir yansıması olarak ele alın-
dığında İslamofobi, tarihsel olarak özellikle Batılı insanın kendi grubunun dışındaki 
herkese yaptığı tahammülsüzlüğün son örneğidir” (Yel, 2018, s. 10).  Bu durumda ken-
disine muhalif, kendisinden farklı düşüncelerde veya toplum yapısında olan her toplu-
ma karşıt bir tutum sergileyen batının, üzerinde baskı kurmak ve düşmanlık yaratmak 
istediği son gruplar, İslam’a mensup toplumlar ve İslam coğrafyasıdır. Bu düşmanlık 
durumunu, çocuk ve genç izleyici üzerinde yoğun etki bırakmak suretiyle süper kahra-
man filmlerinde de özellikle ele alan Hollywood, filmlerinde Müslümanların, terörist, 
kanundışı, korkutucu bireyler, İslam’a mensup ülkelerin ise gelişmemiş ve geri kalmış 
yerler olduğu algısını yaymaya çalışmıştır.

6.1. Demir Adam Afganistan’da

Yanlış Müslüman temsillerini ön planda tutan birçok filmin içinde, süper kahra-
manları konu alarak genç izleyici kitlesine özel olarak hitap edenler İslamofobinin ye-
niden üretiminde etkin bir role sahiptir. İslamofobinin ve Müslümanların yanlış temsil-
lerini içeren en net süper kahraman filmlerinden biri de Demir Adam (Favreau, 2008) 
olarak görülebilir. 2008 yılında gösterime giren ve yeni Marvel evreninin başlangıcı 
niteliğinde Jon Favreau yönetmenliğindeki Demir Adam filmi, aynı kahramanın 2004 
yılında yayınlanan Extremis çizgi romanından esinlenerek hedefini Doğu kültürü ve İs-
lamiyet’e çevirmiştir. Önceki Demir Adam’ın çizgi romandaki ilk görünümü 1963 yılın-
da süper güçlü kötülere karşı olmuşken, filmde Extremis (Ellis, 2005) çizgi romanının 
da içine aldığı Afganistan meselesi ile üyelerinde doğu ve İslamiyet’ten izler taşıyan 
Ten Rings örgütü merkeze alınmış fakat İslamiyet üzerinden terörizm algısı yaratılmış-
tır. Örgüt bu filmde ilk kez görüldüğünden İslam ile ilişkilendirilmiştir. 

Örgütün bayrağında daha çok doğu toplumlarında kullanılan iki adet şemşir kılıç, 
on adet halka ve içlerinde Arap harflerine benzer şekiller vardır. Raza ve Abu Bakaar 
tarafından yönetildiği varsayılan Ten Rings örgütünün Afganistan kolu filmde radikal 
eylemlerde bulunan İslamcı ve Amerikan karşıtı bölücü bir terör örgütü olarak belir-
tilir. Örgütün neredeyse tüm mensuplarında Müslüman doğu toplumlarına ve İslami-
yet’e ait izler mevcuttur. Ten Rings örgütü tarafından Afganistan’da Amerikan asker-
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lerine kurulan bir pusu sonucunda kaçırılan Tony Stark veya daha bilindik adıyla Iron 
Man hayatını kurtarmak için terör örgütü Ten Rings’e bir silah yapmak zorunda bıra-
kılır. Askeri araçların bombalanması ve Stark’ın kaçırılmasına açıkça yer verilmektedir.

Filmde Amerika Birleşik Devletleri’nin üstünlüğünü ve Afganistan’daki İslam te-
rörizmini vurgulayan söylemlere de yer verilmektedir. Tony Stark’ın hayatını kurta-
ran Afganistanlı bilim adamı Yinsen köyünde daha önce de onunki gibi yaralanmalarla 
karşılaştığını belirtmektedir. Yinsen Batı'da eğitim almış, batı kültürünü benimsemiş 
aydın bir Afganistanlıyı temsil etmektedir fakat doğu ve İslam kültüründen hiçbir ögeyi 
üstünde taşımamaktadır. Filmde Doğu ve İslam kültüründen izler taşıyan her bir ka-
rakter ise terörist olarak izleyiciye sunulmaktadır.

Tony Stark’ın Ten Rings üyeleriyle karşılaştığı ilk sahnede, Müslüman Doğu’ya ait 
ve yanlış algılara yol açabilecek birçok öge mevcuttur. Terörist’in Arapça konuşması 
ve onu Arapça “Ehlen ve Sehlen” şeklinde selamlaması bu kasvetli sahnede Arapça ko-
nuşan insanlara karşı bir ön yargı oluşmasına neden olabilmektedir. Güven veren bir 
karşılama ifadesi sayılabilecek bu karşılama kalıbı güveni, kolaylığı ve bağlılığı vurgu-
lamak için kullanılmaktadır (Milliyet, 2021). Filmde bu kalıbın terörist grubun lide-
ri tarafından yaralı Tony Stark’ı karşılamak için kullanılması İslam kültürünün yan-
lış değerlendirilmesine yol açabilmektedir. Lider Abu Bakaar’ın arkasındaki üyelerin, 
Müslümanların çoğunlukla namaz kılarken kullandığı beyaz takkeyi taktıkları ve aynı 
zamanda silahlı oldukları da sahnenin diğer dikkat çekici unsurlarından sayılabilir. 
İbadet edilirken kullanılan sembolik bir gerecin, silah ile bağdaştırılması, yanlış Müslü-
man temsilleri oluşturulmasına ve Müslümanların silah ile bağdaştırılıp stereotipleşti-
rilmesine neden olmaktadır. Sonraki sahnelerde sakal, yelek ve yine takke ile stereotip-
leştirme yoğunlaştırılmaktadır. Grubun konuştuğu diller belirtilirken, batı toplumuna 
ait dillerden yalnızca Rusça’nın sayılması ve geri kalan dillerin hepsinin doğu toplum-
ları tarafından konuşuluyor olması bir diğer dikkat çekici unsurdur.

Tony Stark’ın örgütün elinden kurtulduktan sonra silah üretmeyi durdurmasın-
daki neden, genç Amerikalı askerlerin öldürülmesini görmesinden kaynaklanmakta-
dır. Yıkım için silah üretip satışını yapan iş adamı yine doğu toplumlarında işgalci bir 
politika güden Amerikan askerleri üzerinden masumlaştırılır. Amerikalı bir silah ima-
latçısı olan Tony Stark aklanırken, Müslümanlar ve doğu kültürü ise bir terör grubu 
üzerinden canavarlaştırılarak İslamofobinin yeniden üretiminde büyük bir rol üstlenir. 
Film süresince Stark’ın izlediği haber kanallarında İslam’a mensup doğu toplumları 
terörün pençesinde ve diktatörler tarafından yönetiliyormuş gibi gösterilmektedir. 
2008 yılında birçok ülkede kapalı gişe oynayan filmin ön planında Amerika’nın içinden 
çıkan ve adaleti sağlayan bir süper kahraman mevcutken, arka planında ise Doğu top-
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lumlarındaki terörizm algısı, İslamofobi ve Afgan savaşı vardır. Ten Rings örgütü, film 
yapımcıları tarafından herhangi bir ırk, din veya ideolojiye mensup olmadığı şeklinde 
savunulmaktadır fakat örgütün filmdeki temsilleri Doğu toplumlarını karalamakta ve 
İslam’a karşı nefret yaratılmasına öncü olmaktadır.

6.2. Süpermen ile Gelen Adalet: İslamofobinin Şafağı

İslamofobinin süper kahraman filmlerinde yeniden üretiminin diğer bir örneği ise 
Zack Synder yönetmenliğindeki Batman v Superman: Adaletin Şafağı (Synder, 2013) 
olarak belirtilebilir. Detective Comics’in ünlü karakterlerinden Batman ile Süpermen’in 
mücadelesini anlatan filmde olay örgüsü, Süper kahramanlara karşı olan Lex Luthor’un 
maşası görevi gören bir terör örgütü ile sağlanmıştır. Süpermen’in sevgilisi gazeteci 
Louis Lane, kendilerine özgürlük savaşçıları adını takmış örgütün lideri ile görüşmeye 
gider. Örgütün liderinin başında yine İslam için önemli simgelerden olan takke vardır. 
Louis Lane lideri gördüğünde ona “ Siz terörist misiniz?”  şeklinde bir soru yöneltir. 
Lider ise ona bir kadın ile röportaj yapacağımı söylemediler şeklinde cevap verir. Fil-
min bu diyalogları üzerinden İslam’da kadının yeri sorgulanarak ön yargı kurulmaya 
çalışılır ve İslam inancında kadının ikinci planda olduğu algısı yaratılır. İslam toplum-
larında kadına bakış açısı bu diyaloglar ile bir terörist üzerinden sorgulanır. Sahra Çö-
lü’nün ortasında bir Tuareg köyünde geçen bu sahnede takkeli, sarıklı, sakallı ve silah-
lı terör üyelerinin varlığı üzerinden temsil yanlışlığı mevcuttur. Terörizmin evrensel 
bir sorun olduğunun vurgulanmasının aksine terör ve şiddet algısının İslam ve doğu 
toplumu üzerinden verilmesi; 11 Eylül saldırıları sonucunda yükselen İslam nefreti-
ni körüklemekte, Batı’da yaşayan İslam dinine mensup kişiler üzerinde ağır bir baskı 
kurmaktadır. Terör sinemada evrensel ve din, dil, ırk gözetmeksizin bir sorun olarak 
gösterilmelidir fakat filmde göçebe ve çoğunluğu Müslüman bir kavim olarak belirtilen 
Tuareglerin adı sık sık vurgulanmakta ve hedef açık olarak gösterilmektedir. Teröristin 
hem siyahi olması hem de İslam ögelerini üstünde taşıması, Hollywood sinemasının 
temsil politikasını açıkça ortaya koymaktadır. Siyahilerin sinemadaki temsil yanlışlık-
larının üzerine bu kez Müslümanlık imgesinin de konulması, nefret tutumunun açıkça 
İslam’a döndüğünün bir kanıtı niteliğinde olmaktadır.  Filmde bir Amerikan askerinin 
terörist lideri tarafından infaz edilmesi de dikkat çeken unsurlardandır. Ayrıca şiddet 
eylemlerinde; doğu toplumları, Amerika’yı bölmek isteyen kişiler ve kötü adamlarla 
birlikte gösterilmektedir. Amerika’nın adaletli kahramanlarına karşı olan kötü adam-
lar, İslam’dan ve doğudan izler taşıyan insanlar ile birlikte Amerika’nın adaletine karşı 
durduğu şeklinde gösterilerek izleyicinin tepkisini üzerine çekebilmektedir. Sahnenin 
sonunda Süpermen, sevgilisini kurtarmak için terörist liderini etkisiz hale getirir. Ame-
rika’nın adalet timsallerinden olan bu süper kahraman, ülkesini temsilen Doğu toplum-
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larına adalet götürür. Eylemini bu şekilde meşrulaştıran Süpermen, Tuareg köyünden 
yerli bir kadının iftirasıyla sorgulanır ve Amerikan hukuku üzerinden sorgulanır fakat 
en sonunda ülkeyi kurtararak ülke menfaatleri gereğince aklanır. Terörist eylemleri 
gerçekleştiren gurubun film süresince yalnızca asıl bölücülerin maşası olduğu da film 
sonuna doğru yinelenir.

6.3. Mistik Doğu’dan Temellenen Şiddet: John Wick 3: Parabellum

Sinemada şiddetin yeniden üretimlerini doğu toplumları üzerinden işleyip İsla-
miyet ile bağdaştıran bir diğer film ise John Wick evrenini bağlayan ve serinin üçüncü 
filmi olma özelliğini taşıyan John Wick Chapter: 3 Parabellum (Stahelski, 2019) olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bir anti-kahraman, intikamcı niteliği taşıyan suikastçi John Wick’in 
hayatta kalma mücadelesini konu alan film serisinin, çoğunluğu Fas’ta geçen bu filmin-
de Wick evreninin mitolojisi Bâtınilere ve haşhaşilere dayandırılarak, şiddet eylem-
lerinin doğu toplumlarından temellendirildiği söylenebilmektedir. Devam filmi olarak 
New York’ta başlayan ve karakterin Fas’a yolculuğu sonrasında orada devam eden fil-
min Fas’ta geçen sahnelerinde ve bu kısımdaki karakterlerde oryantalizm ve doğunun 
gizemi ön plana çıkartılmıştır. Mekân tasvirlerinde Fas’ın modernlikten ve gerçeklik-
ten uzak gizemli bir şekilde ele alındığı söylenebilmektedir. Şehri betimleyen çekimler-
de New York’un modernize gri atmosferinden ziyade sarı ve kahverengi tonlarda bir 
mekân tasvirine yer verilerek, geçmişten beridir Hollywood’da kullanılan Oryantalizm 
unsuru ön plana çıkartılmıştır. Gerçekte modern sayılabilecek bir liman şehri olan Ka-
sablanca, filmde daha karmaşık nitelikte bir çöl şehri olarak lanse edilmiş, doğunun 
renkli, gizemli atmosferi seyirci nazarında ön plana çıkartılmıştır. Avrupalı seyyahların 
oryantalizmi temellendiren güncelerinde de yer alan bu temsiller, kavramın Hollywo-
od’da hala etkisini gösterdiğinin bir kanıtıdır.

Filmin bu bölümünde, John Wick’e karşı olan karakterler daha çok sarıklı, sakallı ve 
şalvarlı olarak öne çıkmaktadır. Şalvarlı insanların arasında, Wick’in imzası niteliğinde-
ki siyah takım elbisesi kontrast oluşturduğundan mekandaki diğer renklerden kolayca 
ayrışabilmekte ve modernizm ile Batı unsurunu bir tutmaktadır. Şeytanlaştırılan Do-
ğulu Müslüman’ın, modern ve izleyici tarafından benimsenen kiralık katile karşı dur-
ması, Batılı nazarında 11/9’dan beri zaten kötülüğüyle ünlenmiş Müslümanlara karşı 
yapılan algıyı pekiştirmektedir. Mekânlarda karakterlerin etraflarında nargile gibi haz 
unsularının bulunması, doğu toplumlarının hayat görüşlerini izleyiciye sorgulatmakta-
dır. Edward Said’in Oryantalizm düşüncesinde Batı, İslam’a mensup doğu toplumlarını 
statik ve gelişmemiş olarak özümsemektedir. Bunun nedeni ise aslen emperyalist gü-
cün hizmetinde incelenebilecek ve tasvir edilebilecek bir doğu kültürü görüşü üretmek 
olarak görülebilir. Oryantalizmden temellenen ve 11 Eylül saldırısı sonucu güçlenerek 
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varlığını ortaya koymuş İslamofobinin bu tarz doğu temsillerinden beslenmiş olduğu-
nu da dile getirmek yanlış olmayacaktır. Yine bu düşünce temelinde, filmi oluşturan ana 
imgelerden olan şiddet de filmin hikâyesine göre Doğu’dan temellenmektedir. Kiralık 
katiller evreninde geçen filmdeki evren yapısının kurulumu Bâtınilere dayandırılarak, 
Wick’e karşı duran karakterlerden biri yine Doğu imgeleri taşıyan Elder karakteridir. 
Elder karakteri, Wick’in kurtuluş yolunda ondan insani duygularından vazgeçmesini 
ve yeniden katil olmaya dönmesini öğütleyen bir karakter olarak ortaya çıkan sakallı, 
sarıklı esmer bir karakter olarak Doğu’yu şiddet bazında temsil etmektedir.

6.4. Filmler Üzerine

Göstergebilim yöntemiyle incelenen, ortak unsur olarak süper güçlü kimselerin 
ana karakterler olarak antagonistlere karşı savaşarak izleyiciyle yoğun özdeşleme kur-
duğu bu filmlerde İslam’ı, Müslümanları ve İslam coğrafyasını doğrudan kötüleyen söy-
lemlere yer verilmemiş olsa dahi, çarpıcı sahnelerde çeşitli göstergelerle İslamofobi 
unsuru yeniden üretilmiştir. Demir Adam’da Afganistan, Batman v Superman: Adalet’in 
Şafağı’nda Kuzey Afrika, John Wick 3: Parabellum’ da ise Kasablanca üzerinden İslam 
üzerine negatif bir algı oluşturulmuş ayrıyeten filmlerde neredeyse tüm Müslümanlar 
terör örgütlerine mensup, silahlı ve tehlikeli kişiler olarak temsil edilmişlerdir. İslam 
dini ile özdeşleştirilen imgeler ve anlatıların çarpıcı sahnelerde geri planda dahi olsa 
kullanılmaları, zor durumda bulunan ana karakterlerle özdeşleşen alıcı tarafından 
algılanmakta ve alıcıda bir İslam nefreti oluşmasının önünü açmakta, olumsuz algıyı 
körüklemektedir. Filmlerdeki İslam dinini niteleyen ve olumsuz olarak kullanılan bu 
sembollerin saptanarak analiz edilmesi, imgelerin kullanımlarının tersine çevrilerek 
İslam üzerinde olumlu bir imaj kurulması ve sinema izleyicisinin bilinçlendirilmesi hu-
susunda önemli bir nokta olarak ortaya çıkmaktadır.

7. Sonuç

Genç kitle tarafından yoğun olarak ilgi gören ve tercih edilen öncesinde çizgi ro-
manlar ve sonrasında sinema ile gelen süper kahraman filmlerinde şiddetin, düşman 
kavramının ve kötülüğün evrensel olarak verilmesi gerekmektedir fakat incelediğimiz 
filmlerde önde olmak üzere şiddet, terör ve karmaşa İslami ögeler üzerinden veril-
mekte ve Müslümanlar Süper Kahramanlara karşı durmaktadır. Bu karşı durmadaki en 
büyük pay, küresel etkisi bulunan Hollywood sinemasında bulunmaktadır. Filmlerinde 
Müslüman ülkeleri gizemli, mistik, karmaşık; Müslümanları ise kötü adamlar olarak 
gösteren Hollywood sinemasının süper kahraman filmlerindeki temsil yanlışlıklarının 
İslamofobiyi körüklediği net olarak görülmektedir. 



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

1217

İslamofobinin körüklenmemesi, yaygınlaştırılmaması ve etkisinin büyük alanlara 
yayılmaması için Amerika Birleşik Devletleri’nin evrensel iyilik için çalıştıkları iddia 
edilen süper kahramanlarının, dinlere veya ırklara karşı durmamaları ve öne çıkarıl-
dıkları evrensellikte kötülere karşı durarak sinemada işlenmeleri gerekmektedir. Kah-
ramanlar ancak bu şekilde işlendiklerinde evrensellik çerçevesinde savunulabilirler. 
Özellikle gençler üzerinde yoğun etkileri bulunan süper güçlü kahraman anlatılarının, 
İslamofobi ve Müslümanların yanlış temsillerine karşı olması, ön yargıları ve kavramın 
dünyadaki etkilerinin yoğunluğunu azaltabilmektedir. Yakın dönemlerde öne çıkan 
bazı çizgi roman sinema ortaklıkları, İslamofobiye karşı duruşlar sergilemeye başla-
mıştır. Kavrama karşı duruşların artması, hâlihazırda barış ve hoşgörü dini olan İsla-
miyet’e yönelik yanlış anlaşılmaların giderilmesi sonucunu doğurabilmektedir. Bu du-
rumu örnekler ile açıklamak gerekirse Marvel sinematik evreninde Hulk karakterine 
hayat veren Mark Ruffalo’nun; İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırıları kınaması, karakterin 
sevenleri tarafından büyük takdir görmüş ve saldırılara karşı kitlesel bir tepkiyi bera-
berinde getirmiştir. Fakat bu karşı duruş yine Amerikan medyası ve toplumun bir kesi-
mi tarafından eleştirildiğinden oyuncu, açıklamalarında geri adım atmak durumunda 
bırakılmıştır. Bu durun İslamofobinin özellikle Batı'da ne denli yoğun olduğunu vurgu-
lamaktadır. Bu örneğin yanında Pakistan kökenli Müslüman bir süper kahraman ola-
rak yakın zamanda çizgi roman sinema evrenine inecek olan Ms. Marvel, yine Amerika 
Birleşik devletleri başta olmak üzere tüm çizgi roman-sinemaseverler tarafından ilgi 
ile karşılanmıştır. Detective Comics ise henüz sinema projelerinin içine almadığı, ger-
çek ismi Selma Tolon olan Yeniçeri mahlaslı Türk bir süper kahramanı bir çizgi roman 
serisinde işlemiş, yakın zamanda ise ünlü çizgi roman karakterlerinden olan Batman’i 
Ankara’da işleyerek bu bölümdeki çizerleri Türk sanatçılardan seçmiştir. 

Dünya’nın dört bir yanında meşhur olan süper kahramanların sinema ve medya-
da Müslümanların karşısında olmaktan ziyade yanında olarak temsil edilmeleri; terö-
re, karmaşaya ve kötülüğe karşı birlik olarak evrensel bir şekilde savaş vermelerinin 
gerekliliği, ırklara ve dinlere karşı olan şiddet eylemlerinin artarak devam ettiği son 
yıllarda önemi yadsınamaz bir şekilde öne çıkmaktadır. Bu bağlamda özellikle dok-
sanlı yıllardan sonra yükselişe geçen İslamofobi düşüncesinin etkisinin küresel olarak 
yoğunlaşmasının önüne geçilmesinde Müslümanların ve Doğu’nun yanlış temsillerine 
karşı durulması ve Müslümanlığın özellikle küresel sinemada izleyiciye doğru ve açık 
bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Gerçek hayattan kaçışın bir yolu sayılan fantas-
tik sinemada önemli yer tutan süper kahraman filmlerinin, gençler ve çocuklar arasın-
da popüler olan süper kahramanlarından İslam’a karşı saldırıda bulunanlara ve İsla-
mofobinin yayılımında etkili olanlara açıkça tepki gösterilerek, izleyici kitlenin temsil 
yanlışlıkları bulunan bu filmlere karşı bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
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Medyada İslam Temsili ve Gruplar Arası İlişkiler Üzerine 
Teorik Bir İnceleme

Aylin ÇAM1

Giriş

Müslümanlara karşı ayrımcı tutum ve davranışlara kaynaklık eden bir korkuyu ifa-
de eden İslamofobi kavramı, bir kavram olarak modern zamanda ortaya atılmış olsa 
da İslam ortaya çıktığı günden bu yana İslamofobik söylem ve eylemler olmuştur ve 
olmaya devam etmektedir. İslam ilk ortaya çıktığı coğrafyada baskın gruplar -çoğun-
lukla- politik, ekonomik ve sosyal statülerini kaybetme kaygıları nedeniyle o dönemin 
Müslümanlarına ayrımcı tutumlar sergilemiş, Müslümanları aşağılama, damgalama, 
dışlama, saldırgan eylemler vb. şekilde davranışlarda bulunmuşlardır. Geçmişin med-
yası olarak ifade edebileceğimiz iletişim ağını sağlayan; ticaret ve şölen vb. gibi sosyal 
etkileşim ağı sağlayan kanallar Müslümanlara karşı ayrımcı tutumları yayan platform-
lar olmuşlardır. O dönemde görülen Müslümanların toplumdaki temsillerini zedeleye-
rek ötekileştirme davranışları günümüzde de devam etmektedir. Bu gibi ayrımcı tutum 
ve davranışlar benzer kaygılarla fakat tarihsel süreçte araç değiştirerek devam edegel-
miştir. İletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasından bu yana kitleler üzerinde yadsına-
mayacak güce sahip olan medya, uzun zamandır devam eden bu ayrımcılıkta kullanılan 
en önemli araç haline gelmiştir. İslamofobik medya sistemli bir şekilde Müslüman ve 
İslam kavramlarını, tehdit edici ve aşağılık algısı oluşturacak anlam ve kurgularla kit-
lelere takdim etmiştir. Kelimelerin anlamı kullanıldıkları bağlamda üretilir. Medyada 
İslam ve Müslümanlara yönelik söylemler, kavramlarının anlamlarını tekrar üretilerek 
toplumlarda yayılmıştır. Medyanın nefret, korku, tehdit oluşturucu Müslüman söylemi 
haberlerde, dizilerde, sinema filmlerinde, dijital oyunlarda, çizgi filmlerde, sosyal med-
yada vb. çeşitli platformlarda inşa edilmiştir ve inşa edilmeye devam edilmektedir. Söy-
lemin tutum oluşturmak ve bir eyleme yöneltmek gibi güçlü etkileri vardır. Bu sebeple 
ürettiği İslamofobik söylemlerle medya, Müslümanlara yönelik nefret suçlarının en 
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büyük müsebbiplerindendir. İslamofobinin inşasına yönelik değişen araçlarla birlikte 
İslamofobiye karşı pozisyonda gerçekleştirilen yeni faaliyet ve inceleme yöntemleri or-
taya çıkmıştır. İletişim, sosyoloji ve psikoloji biliminin modern zamanda daha da geliş-
mesi ile birlikte İslamofobiyi daha sistemli ortamlarda inceleme ve önlemeye yönelik 
daha stratejik eylem geliştirme imkânı doğmuştur. Bu çalışma medyada İslamofobiyi, 
psikoloji bilimindeki kavramlarla incelemeye odaklanmaktadır.

Medyanın bireyleri ve toplumu etkileme şekli ve gücü, iletişim teknolojilerinin 
yaygınlaşmasından itibaren çeşitli bilim dalları tarafından farklı yönleriyle incelen-
mektedir. Gerbner ve arkadaşları yetiştirme kuramı kapsamında ortaya koyduğu ça-
lışmalarda medyanın ekrana yansıttığı mesajları yaygın görüş haline getirdiğinden 
bahsetmektedir. Medyada sunulan temsiller izleyicilerdeki tutumu etkilemekte ve bu 
temsillere maruz kalan bireylerin tutumları arasındaki farkın azaldığı görülmektedir 
(Ercan ve Demir, 2015, s. 128-129). Tutumlar, bir objeye ilişkin tüm verilerin düzenlen-
miş bir çıktısı olmakla birlikte bireylerin davranışlarına yön veren düşünsel durumlar-
dır. İnsanların bir objeye olumlu veya olumsuz davranışta bulunma eğilimi objeyle ilgili 
tutumuyla ilişkilidir. Kişinin kendi deneyimleri kadar toplumdaki yaygın görüşler de 
tutumlara kaynaklık eden önemli etkenlerdendir. Sosyal psikolojide yapılan toplumsal 
normlara uymayı araştıran deneylerde de bireylerin toplumdaki normlara uyma eğili-
mi olduğuna yönelik bulgular saptanmıştır. Bu nedenle bireylerin toplumu hakkındaki 
en önemli bilgi edinme yollarından olan medyanın sunduğu yaygın görüşlerin, bireyle-
rin tutumlarına kaynaklık ettiği açıktır. 

Sinirbilim çalışmaları da medyada özellikle reklamcılık alanında kullanılmakla 
birlikte ayna nöronlar hakkındaki güncel gelişmeler insanların medyada maruz kal-
dığı ifade, görsel ve kurgulardan nasıl etkilendiklerini açıklamaya destek olmaktadır. 
Ayna nöronlar beynin ön tarafında bulunan ve hedefe yönelik hareketlerimizi kontrol 
eden nöronlardır. Ayna nöron sistemi sadece biz bir hareketi yaptığımızda değil aynı 
zamanda o hareketi yapan bir insanı gördüğümüzde, gözlemlediğimizde de aktif hale 
gelir. Bir başka deyişle ayna nöronlar gördüğümüz davranışların birer kopyasını beyi-
ne kaydeder. Deneyimin insanların gördüklerinden elde ettiği çıktı olduğu tanımıyla, 
ayna nöronlar aracıyla gözlemlediğimiz hareketlerin; daha aynı davranışta bulunulma-
dan insan zihninde deneyim olarak işlendiğini çıkarabiliriz. (Uzbay, 2015) Medyada, 
birçok hareketi içeren davranış kalıbı sürekli olarak ekrana taşınır. Ekran karşısında 
bu görüntülere maruz kalan birey, ayna nöron sistemi vasıtasıyla yansıtılan görüntüle-
rin içeriğine paralel olarak bir takım zihinsel deneyimler edinir.  Hatta son çalışmalar 
gösteriyor ki sadece görsel değil aynı zamanda yazılı ve sözlü ifadeler de beyinde aynı 
aktivasyonu gösteriyor. Örneğin şiddet görüntülerine maruz kalınması ile bu tarz bir 
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görüntünün sözlü ya da yazılı ifadesine maruz kalınması beyinde benzer aktivasyonlar 
göstermektedir. Birey kendi deneyimlememiş olsa bile bu deneyimler, ayna nöronlar 
marifetiyle beyinde tıpkı kendi davranışları ile oluşan deneyimleri gibi işlenir. (Rama-
chandran, 2009)

Sosyal Temsiller Kuramı Bağlamında İslamofobi

Hayatını devam ettirme içgüdüsüyle donatılmış olan insan, varlığını sosyal ilişki-
lerle birlikte sürdüregelmiştir. Kan bağı, ortak amaç, çıkar birliği, karşılıklı fayda ve 
daha birçok yönden benzerlik taşıyan insanların bir araya gelerek oluşturduğu gruplar, 
bireylerin sosyal ilişkilerini işlevsel yönde daha düzenli sağlamalarına imkân sağlamış-
tır. Her birey, kişiliğinin yanı sıra kendini “sosyal kimliğiyle” de tanımlamaktadır. Grup-
taki bireylerin süreklilik arz eden dinamik etkileşimleri sayesinde gruplar; ortak şema, 
toplumsal hafıza, temsil ve tutumlara sahiptir ve her grup diğer gruplarla kendisini 
karşılaştırma eğilimi göstermektedir (Sosyal karşılaştırma). Ulus,  cinsiyet, din, kültür 
vb. gibi sosyal kategorilerden biriyle ya da birkaçıyla birlik sağlamış gruplardan biri-
ne aidiyet hisseden birey, bu grubun bir üyesi haline gelir. Bireyin kendini ait olduğu 
grupla tanımlaması, gruptaki birtakım özellikleri kendine atfetmesi sosyal kimlik kav-
ramına tekabül eder. Bireyler bilişsel dünyalarını inşa ederken kendi deneyimlerinin 
yanında grubun bilgisine de başvururlar (Sözen, 2011). Ayrıca sosyal kimlik, ait olunan 
gruba uygun davranış kalıplarını da içermektedir. (Arkonaç, 2010:14)

İnsanlar gerçekliğin ne olduğuna dair hazır kavramların mevcut olduğu hâlihazır-
da var olan bir semboller dünyasının, sosyal sistemin içine doğarlar. Bu sosyal sistemin 
içinde de kolektif hafıza, kavramlar, temsiller, şemalar vb. nesilden nesile aktarılır. Sos-
yal temsiller, insanların birbirleriyle iletişim sağlamalarında kullandıkları ortak kav-
ramların içini doldurur, topluluktaki her bireyin belli bir kavramda aynı şeyi algılama-
sını sağlar. Yani ortak bir “zihin” oluşmasında rol alırlar.  Sosyal temsillerin üretilmesi 
ve yaygınlaşmasında medyanın çok önemli bir rolü vardır. Moscovici’ye göre anlamada 
rol alan sosyal temsiller fikir ve imajları ihtiva eder ve medya ile iletişim vasıtasıyla 
yayılır. Bilinmeyeni bilinir hale getiren sosyal temsiller dinamik bir yapıya sahiptir ve 
sürekli olarak üretilir (Arkonaç, 2010:183-185). Sosyal temsiller, bireylerin sosyal çev-
relerini öğrenmelerinde ve kolektif hareket etmelerinde etkilidir (Bilgin, 2014). Sosyal 
dünyada yeni karşılaşılan bir nesneyi bilinir hale getiren sosyal temsiller şeyleştirme 
(nesnelleştirme) ve demirleme mekanizmalarıyla işler. Şeyleştirme soyut olanı somut 
hale çevirme iken demirleme yeni bilgiyi eski anlamsal yapı içinde anlamlandırma ola-
rak ifade edilebilir (Cirhinlioğlu, 2011). 
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Bilhassa Müslümanların azınlıkta oluğu ülkelerde “İslam” ve “Müslüman” kavram-
ları toplumdaki bireyler için sosyal dünyalarında bilinmeyenler kategorisindedir. Top-
luluktaki bireylerin yabancı bir nesneyi, bilinmeyen bir kavramı bilinir hale getirme-
de sosyal temsillerin önemli bir rolü vardır. Sosyal temsilleri yeniden üreten ve yayan 
medya, Müslüman temsilini yıllar içerisinde yeniden üretip, sonucu “İslamofobi” ile 
neticelenecek bir korkuyu yaymıştır. Tehlikeli uyaranların algılanması hayatî değere 
sahip olduğundan bununla ilişkili olan korku duygusunun, diğer duygulara göre ey-
lem aldırıcı rolü yüksektir. Bu ihtivası nedeniyle “korku” toplulukları manipüle etmek 
ve kitle hareketini sağlamak amacıyla medya tarafından sistemli ve kasıtlı olarak kul-
lanılan bir araç olmuştur. (Lean, 2015:47) 11 Eylül saldırıları sonrası medyada İslam 
karşıtlığı daha da belirgin seviyelerde görülmeye başlamıştır. (Akıner, 2004) İslam’ı ta-
nımayan, Müslüman bireylerle etkileşime geçmemiş insanların zihninde, demir atma 
mekanizmasıyla; medya marifetiyle “Müslüman” bilinmeyeni öteki çatısında, düşman 
kategorisinde sınıflanmıştır. Medya Batı toplumunda Müslümanların adeta bir prototi-
pini oluşturmuştur. Bu prototipin bazı özellikleri: cahil, kadın düşmanı, terörist, yobaz, 
gerici, barbar (Samur, 2017) (Kaplan, 2020); aciz, şehvet düşkünü, barbarlar, tembel 
(Yazıcılar, 2018)  şeklindedir. Batı medyasında, Müslümanların olumlu imajları yok 
edilmeye çalışılırken, Müslümanlar; ürkütücü, terörist, sapkın, medeniyetsiz, baskıcı 
vb. gibi imajlarla birlikte sunulmaktadır. Ayrıca Sözgelimi, Göksu ve Saygılı tarafından 
Amerikan medyasında İslam’la ilişkili yayınlar incelenerek İslam’ın hangi imajlarla bir-
likte ekrana yansıtıldığı araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre İslam ile ilgili ya-
yınlar çoğunlukla; “11 Eylül”, “terörizm”, “hoşgörüsüz”, “baskıcı”, “sapkın”, “gayri mede-
ni”, “El-Kaide” “Taliban”  ifadeleriyle birlikte sunulmuştur. (Gölcü ve Çuhadar, 2018) Dr. 
Travis Dixon’un yaptığı araştırmada ABD haberleri taranmış ve ekrana taşınan terörist 
görüntülerinin  %81’inde “Müslüman” imajının ekrana yansıtıldığı ortaya konulmuş-
tur. Hâlbuki gerçekte FBI dosyalarındaki teröristlerin sadece %6’sı Müslüman kimli-
ğine mensuptur. (Biçer, 2015:86) İngiltere’deki haberlerin incelendiği bir araştırmada 
ise Müslümanlara dair haberler “terörist”, “aşırıcı”, “İslamcı”, “intihar bombacısı” ve 
“militan” ifadeleri ile bir araya getirilerek yayınlanmaktadır. (Moore, Mason ve Lewis, 
2008).İslam, terör, El Kaide, intihar bombacısı, rehine, Müslüman kelimelerinin belirli 
bağlamlarda kasıtlı olarak birlikte kullanılarak İslam karşıtlılığı normalleştirilmekte-
dir. (Yel, 2018)  Ayrıca Hollywood sinemasında Müslümanlar “çok zengin”, “seks man-
yağı”, “barbar” ve “terörist” olmak üzere çoğunlukla 4 temsil üzerinden yapımlarda 
yer almaktadır. (Alalawi, 2015, s.59) Yorulmaz (2018) ise Müslümanların Hollywood 
sinemasındaki temsilleri ile ilgili olarak “Arap Müslümanlar genelde 3B ile tasvir edil-
mektedirler: Billinaire (Milyoner), Belly dancer (göbek dansçısı) ve Bomber (Bombacı). 
Hollywood’un Müslümanı ayrıca kâfir, şeytani, medeniyetsiz, modern karşıtı, zalim, düş-
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man, takıntılı, namussuz, barbar, acımasız, kana susamış, hain, sefih, öfkeli, paragöz, şeh-
vet düşkünü, çok eşli, ata erkil ve beceriksizdir.” ifadelerini kullanmıştır. The Promise 
filminde sunulan Müslüman temsili ise kadın, çoluk, çocuk demeden saldıran, öldüren, 
yağmalayarak soykırım yapan bir kurguda sunulmaktadır (The Promise, 2020). Dik-
tatör adlı komedi filminde ise baş karakter “General Aladeen” adındaki Müslüman bir 
yöneticidir. Bu Müslüman karakter; saçma sebeplerle idam emri yağdıran, cahil, şehvet 
düşkünü, kaba, bencil, cinsiyetçi, zalim, ırkçı, aptal, hileci vb. gibi olumsuz temsillerle 
yansıtılmaktadır. Edward W. Said (2017) ise medyada İslam’ın temsili için “Günümüzde 
İslam temsillerinin çoğu, İslam dininin Batı’nın yanında ne kadar aşağı seviyede oldu-
ğunu, Batı’ya muhalefet etmekte, rakip olmakta ve hınç duymakta kararlı olduğunu ve 
Batı’nın da ona öfke duyduğunu gösterecek şekilde tasarlanmaktadır” demiştir.

Diziler de “Müslüman” temsilini yeniden kurgulayıp yaymada ve böylece İslamo-
fobi’nin inşa edilmesinde çokça kullanılan manipülasyon kanallarından biridir. İslamo-
fobi’yi kurgulama sürecini incelemek için “Homeland” dizisi, temelde işleyen mekaniz-
mayı anlamada güzel bir örnektir. Terörizmi ve ABD’nin orta doğudaki faaliyetlerini 
konu edinen Homeland dizisinde El Kaide adlı terör örgütü dini motivasyonlarla batılı 
ülkeleri ve İsrail’i yok etmeye yönelik çeşitli şiddet eylemlerinde bulunmaktadır. Dizide 
Müslüman olan taraf; nefret, intikam, tehdit gibi sözlü şiddet ve bombalama, işkence, 
öldürme, çevre ile insanlara zarar verme vb. gibi fiziksel şiddet unsurlarıyla “batılı top-
lulukları” hedef alan eylemleri ihtiva eden;  izleyicisinde korkuya yol açacak sahneler 
ekran yansıtılmaktadır (İlhan ve Bağcı, 2018).  İnsanların ayna nöronlar marifetiyle 
izlenilen şeyi nöronsal ortamda deneyimlediği bilgisine binaen; bu diziyi izleyen, ken-
dini “batılı” sosyal kimliğiyle tanımlayan bireyin algı dünyasında “Müslüman” kimliği 
tehdit edici, tehlikeli kategorisinde algılanacaktır. Özellikle günlük hayatında Müslü-
manlarla teması olmamış ya da çok az teması olmuş bireyler için “Müslüman” kavra-
mı bir bilinmeyenden ibarettir. İnsanın zihin mekanizmaları çoğu bilinmeyeni sosyal 
dünyanın kategorileriyle anlamlandırdığı gibi bu bilinmeyen, bu dizinin izleyicisinin 
zihninde; dizide gösterildiği üzere tehdit edici Müslüman sosyal temsiline demir ata-
caktır. Bunun yanında fobilerin oluşmasına kaynaklık eden uyarıcı ve tepkinin (duygu) 
eşleşmesini içeren klasik koşullanma yoluyla da dizinin bölümlerinde defalarca tekrar-
lanan Müslüman temsili – şiddet eylemlerini içeren görüntüler – korku koşullanması 
akabinde korku ve tehdit hissettiren “Müslüman” fobisinin meydana çıkması bu süreç-
ler sonucunda muhtemeldir.

Çeşitli ülkelerde çocukların büyük kısmının ilgiyle izlediği Bugs Bunny çizgi di-
zisinde de islamofobik temsillere rastlanmaktadır. Bugs Bunny’nin “A Lad His Lamp” 
bölümü Bağdat’ta geçmektedir. Çocukların sevdiği çizgi film karakteri Bugs Bunny bu 
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bölümde kendisine zarar vermek isteyen Müslüman düşmanlarına karşı mücadele 
vermektedir. Animasyondaki Müslüman çizgi karakterler; tembel, kılıçla Bugs Bunny’i 
kovalayan, onu timsahlara yem etmek isteyen, aptal, yüzü abartılı bir şekilde kıllarla 
kaplı, geri kalmış olarak ekrana yansıtılmaktadır (Sensoy, 2010, s. 113-121). Bir başka 
çizgi filmde Arap karakterlerin yer aldığı Aladdin’in başlangıç şarkısında “Eğer yüzünü 
beğenmezlerse kulağını kesecekleri ve bunun barbarca olduğu” nu içeren ifadeler yer 
almaktadır (Alalawi, 2015, s.59). Bireyler içinde yaşadığı toplumu ve toplumdaki dav-
ranış kalıplarını çocukluktan itibaren öğrenmeye başlarlar. Çocukların ekranda maruz 
kaldığı şeyleri yorumlama becerileri tam olarak gelişmediğinden yetişkinlere kıyasla 
daha kolay manipüle edilebilmekte ve ekranda gördüğü davranış kalıplarını içselleşti-
rebilmektedirler. Müslümanlarla teması olmamış bir çocuğun “Müslüman” şemasının 
oluşmasında izleyeceği bu vb. yayınlar etkili olmaktadır. Müslüman bir bireyin neye 
benzediği, hangi özellikleri taşıdığına dair bir sosyal temsil oluşturan çizgi filmlere ma-
ruz kalan çocuk için “Müslüman” kavramı tehdit kategorisinde sınıflanacaktır.

Ayrıca T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının İslamofobik yapımları araştırdığı çalışma-
da İslamofobik temsillerin içeren yayınlar incelenmiştir. Araştırmada 13 sinema filmi, 
9 çizgi film, 13 oyun ve 3 müzik yapımı tespit edilmiştir. İslamofobik temsilleri içeren 
yapımlar arasında olan “Family Guy” ve “24” adlı dizilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba-
kanlığının (2018) tespitleri şu şekildedir: “1999 ABD yapımı ‘Family Guy’ isimli çizgi 
dizinin 11. sezon 15. bölümünde Müslümanlar, kadını metalaştıran, günlerini boş işler-
le geçiren insanlar olarak tasvir edildi.”, “2001 - 2014 yılları arasında ABD yapımı ‘24’ 
isimli dizide, hayal ürünü İslam kökenli teröristlerle anti-terör örgütlerinin mücadelesi 
işlendi.”

Bir objeye ya da bir kavrama ilişkin bilgilerin gruplandığı bir yapı olarak tanımla-
yabileceğiz şemalar, içinde var olduğumuz sosyal yapıyı anlamlandırmamızı sağlar ve o 
yapı içinde davranışlarımızın yönünü etkiler (Dönmez, 1992). Kişilere yönelik olan ya-
pıları ifade eden bilişsel sosyal şemalar mekanizmasıyla “Müslüman” bir kimsenin na-
sıl göründüğü, amaçları, yaşayışı, davranışları hakkında ekran aracılığıyla edindiğimiz 
bilgiler de gruplanarak “Müslüman” şemasını oluşturur. Şemalar bir kez oluştuğunda 
değişmeye dirençli yapıya sahiptirler. Bu çizgi film ve benzerlerine maruz kalan birey 
günlük hayatında karşılaştığı Bu tarz yapımların katkısıyla oluşan Müslüman şema-
sı dediğimiz bilişler grubuna yüklenen tehdit edici bilgiler, bireyin günlük hayatında 
Müslümanlardan korkmasına ve savunma mekanizmasıyla saldırgan davranışlara yol 
açacak tutumların oluşmasına zemin hazırlamaktadır.

Müslümanların azınlıkta olduğu bir ülkede ya da Müslümanlarla etkileşimin az ol-
duğu bir çevrede büyümüş bir insan için Müslüman şemasının oluşumunda medyadan 
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gelen temsillerin rolü oldukça fazladır. Müslümanların bahsi geçen olumsuz temsillerle 
yansıtılması sonucu, Müslüman’ın kendisi için bir bilinmez olduğu bir bireyin zihnin-
de; terörist, yobaz, cahil, medeniyetin gerisinde, şiddet yanlısı, kadına şiddet gösteren, 
zorba, potansiyel suçlu, barbar, batılı toplumları yok etmeyi hedef alan olumsuz sosyal 
temsillerin kümelendiği bir şema oluşacaktır. Üstelik yapay olarak üretilen bu şemada 
günlük hayattaki Müslüman çeşitliliği ile çelişmektedir. İslamofobik medya Müslüman-
ları tektipleştirmektedir. Bunu da Müslümanların günlük hayatın gerçeklerine uygun 
olan temsilleri yansıtmayarak, olumlu temsillere oldukça az yer verip izleyenleri olum-
suz temsiller bombardımanına maruz bırakarak sağlamaktadır. İslamofobik medya, 
Müslüman bireylerin olumsuz temsilleri ile olumlu temsillerini gerçeğe uygun oranda 
yansıtmamaktadır. Batılıyı üstün, mağdur, zeki, medeni, vb. temsillerle sunduğu bağ-
lamlarda Müslümanlar aşağılama, tehdit ve korku hissettirecek konumdadır.  Müslü-
man kavramı bu bilgiler kümesinde kategorize edildikten sonra artık Müslüman birey-
leri tehdit olarak görmek kaçınılmaz hale gelmektedir. Bunun sonucunda birey, tehdit 
algısının atfedildiği “Müslüman”la etkileşime girmekten kaçınacaktır. Günlük hayatta 
Müslümanlarla etkileşime girmeyen birey ise Müslüman’ın ne olduğu neler yaptığı, ne 
düşündüğü, amaçları vb. kimliğine dar özelliklerini ancak ait olduğu toplumdaki sosyal 
temsillerden ve o sosyal temsilleri oluşturmakta önemli rol oynayan medya aracılığıyla 
öğrenecektir. Oluşan bu kısır döngüde Müslüman’ı öğrenme kaynakları medya ve onun 
manipüle ettiği toplumla sınırlanacaktır. Sosyal temsiller kuramının açıkladığı bireyin 
sosyal dünyayı anlama sistemine göre birey hayatında karşılaştığı Müslümanları med-
yanın oluşturduğu bahsi geçen olumsuz kavramlarla anlamlandırma eğiliminde ola-
caktır. 

Gruplar arası İlişkiler Kuramı Bağlamında İslamofobi

Günlük hayatta Müslümanlarla etkileşime girmemiş grup üyesi, Müslüman’ın ne 
olduğu neler yaptığı, ne düşündüğü, amaçları vb. kimliğine dair özelliklerini ancak ait 
olduğu gruptaki sosyal temsillerden ve o sosyal temsilleri oluşturmakta önemli rol 
oynayan medya aracılığıyla öğrenecektir. Bunun sonucunda, İslamofobik medya ma-
rifetiyle “Müslüman” bilinmeyeni öteki çatısında, düşman kategorisinde sınıflanan bir 
sosyal temsil haline gelmiştir. Bireylerin toplumda var olabilmesi için grup ile ilişkileri 
hayati derecede önemidir. Her birey tutum ve davranışlarında grubun ortak tutum ve 
davranışlarına uyum sağlama eğilimi göstermektedir. Aksi halde bireyler gruptan dış-
lanma riski ile karşı karşıya kalacaklardır. Gruptan dışlanmanın da psikolojik, sosyal, 
ekonomik vb. dezavantajları vardır. İnsanlar gruptaki varlığını sürdürebilme motivas-
yonuyla, gruplarının başka gruplara olan tutumunu ve davranış kalıplarını öğrenerek 
uygulamaya meyillidirler. İslamofobik medya aracılığı ile bazı gruplarca “düşman grup” 
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olarak algılanan Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin yayılma mekanizmalarından 
biri de gruba uyma eğilimidir.

Sosyal kategorizasyon Müslümanlara yönelik ayrımcalığın temelini oluşturan ön 
yargının birinci aşamasıdır. İslamofobik gruplar kendi grup üyelerine iyi özellikleri 
atfederken Müslümanlara kötü özellikleri atfetme eğilimi gösterirler. Dış grubu tek-
tipleştirme sonuçlarından birisi “hayali ilişkisellik” adı verilen olgudur. Bu olgu ara-
larında aslında bir ilişki bulunayan iki durum arasında bağlantı kurmak olarak ifade 
edilebilir. Müslüman gruplar da tıpkı diğer gruplar gibi heterojen bir yapıya sahipken 
bireyler medya yoluyla terör haberlerinde maruz kaldığı Müslüman temsilleri gördüğü 
için Müslüman toplumlarda teröristlerin fazla olduğu, Müslümanların genelde terörist 
olduğunu düşünme eğiliminde olurlar. İslamofobik medyada uyumsuz ve saldırgan 
gösterilen Müslümanların diğer gruplarca algılanış biçimi bu minvalde etkilenmekte-
dir. Aslında Müslümanlık ile saldırganlık ve terör arasında son derece zayıf bir ilişki 
varken medya aracılığı ile hayali ilişkisellik olgusu kapsamında bu ikisi arasında yapay 
bir ilişki kurulmuştur. 

İnşa edilen İslamofobik sosyal temsiller yalnızca Müslüman olmayan grup üyele-
rinde değil aynı zamanda Müslüman grup bireylerinde de çeşitli etkilere yol açabil-
mekte ve tutum ve davranışsal değişimlere zemin hazırlamaktadır. Müslüman birey-
lerin bazıları kendi gruplarından uzaklaşmaktadır. Bu fiziki olarak görülmekle birlikte 
bireylerin Müslüman kimliğinin işaretlerini azaltmaya eğilim göstermesi şeklinde izle-
nebilmektedir. Birey Müslüman kimliğini çağrıştıran sakal, giyim vb. görünümlerden 
ya da davranışsal olarak ibadetleri sürdürmekten kaçınması da görülebilen etkilerden 
birisidir. Kimliği koruma stratejisi olarak Müslümanların bazılarında İslam’ı, Müslü-
manlığı ve bunlara dair kavramlara yönelik İslamofobik ifadelere yönelik yeni söylem-
ler üretme eğilimi ortaya çıkabilmektedir. Örneğin medyaya sıklıkla yansıtılan “İslam 
savaş dinidir.” İslamofobik İfadesine yönelik “İslam barış dinidir.” İfadesinin yer bul-
ması gibi.  (Bazen dezenformasyon kirliliğine yol açabilmektedir.). İslamofobik grup-
lar ile mücadele etmek ve rekabet etmek de Müslüman grupların İslamofobiye karşı 
gösterdiği reaksiyonlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. İslamofobik medyaya 
karşı İslam’ı doğru ve gerçekçi tanıtan yapımların artması, 1. Uluslararası Medya ve İs-
lamofobi Sempozyumunun düzenlenmesi, çeşitli yayınlarda İslam’ın gerçek anlamına 
dair verilen ifadeler ve İslamofobik medyayı ifşa eden çalışmalar bu Müslümanların 
İslamofobiye karşı gösterdiği önemli reaksiyonlardır.
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Sonuç

Sonuç olarak Müslüman temsilinin İslamofobik medyada olumsuz kavramlarla 
ilişkilendirilerek üretilmesi Müslüman gruplar ve Müslüman olmayan grupların ara-
sındaki etkileşimi azaltmaktadır. Sosyal psikolojideki ön yargı ve ayrımcılığın önlen-
mesine karşı çözüm yollarına yönelik geliştirilen teoriler kapsamında İslamofobi ile 
mücadele önerileri aşağıda sıralanmıştır.

• Müslüman grup üyelerinin olumsuz yargılarla tektipleştirerek ekrana getiril-
mesine karşı; gerçekte olduğu şekliyle, Müslüman bireylerin çeşitliliğini vurgu-
layacak yapımların ekrana getirilmesi Müslümanlara karşı ayrımcılığa zemin 
hazırlayan kalıp yargıları önlemeye yarayacaktır.

• Sosyal psikolojideki çoklu kategorizasyon yöntemi kullanılarak Müslüman bi-
reylerin kültürel kimlikleri odaklı değil çok daha fazla çeşitli kimlikle birlikte 
ekranlarda sunulması da ön yargıyı dolayısıyla ayrımcılığı azaltacaktır. 

• Gerçek çatışmalar teorisi kapsamında gruplar ortak bir problem olduğunda ve 
iş birliği yaptığında birbirlerine yaklaşır, aralarındaki çatışma azalır. Bu bağ-
lamda ekranlarda, grupların ortak problemlerinin sıklıkla dile getirilmesi ve 
çeşitli gruptan bireylerin birlikte ortak insanlık sorunları için iş birliği yaptığı 
yayınların ekrana getirilmesinin etkili olacağı öngörülmektedir.

• Sosyal temas teorisine göre, Müslüman ve Müslüman olmayan bireyler arasın-
daki etkileşimler ön yargıyı kırabilir. Buradan hareketle Kurgusal yayınlarda 
Müslüman olan ve Müslüman olmayan grup bireyleri arasında olumlu temasla-
rın yer aldığı senaryolara yer verilmesi gerçek hayatta Müslüman olmayan bi-
reyin Müslüman bireylerle temasını artırabilir. Çünkü insan beyninde yer alan 
empati nöronları olarak da bilinen ayna nöronlar mekanizmaları sonucu izle-
diklerimiz hatta okuduklarımız beyinde sanki kendimiz yapmışız gibi aktivite-
ye neden olmaktadır, bir nevi benzer deneyimleri zihin ortamında ediniyoruz 
da diyebiliriz.
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Gayr-i Müslimlerin Geliştirdiği Stratejik Silah: 
Tefrika ve İslamofobi

Nimetullah ARVAS1

1. Giriş

Allahü Teâlâ’nın geçmişte, şimdiki zamanda ve gelecekte de kabul ettiği ve razı ol-
duğu dinin adı İslam’dır. İslamiyet hak ve hakikat bilgisi, saadet ve selamet yolu, beka 
ve huzur duygusudur. Asr-ı saadeti haliyle kailiyle yaşamaktır. İslamiyet hicri 1. asırda 
3 kıtaya yayılmıştır. İslamiyet kaynak itibariyle rabbani olup vahiyle bildirilmiştir akla 
uygun nakil dinidir. Allah’ın koruması altındadır. İslamiyet’i Hz. Muhammed aleyhis-
selâm tebliğ etmiş, açıklamış aynı zamanda tatbik etmiştir. Sabit hakikatlerden iba-
rettir. Herhangi bir teorinin, doktrinin, ideolojinin ürünü değil, kapsayıcıdır. Hayatın 
bütün yönlerini kapsar. Bu başka hiçbir dünya görüşünde yoktur. İklim, bölge, ırk ve 
sınıfa göre değil hedef kitlesi bütün insanlıktır.

Fetihler sonucu İslam coğrafyası genişlemiştir. İhtida edenlerin yanı sıra İslam 
toplumuna münafıklar da girmişlerdir. Gayri Müslimlerin İslam karşıtı faaliyetleri hiç 
durmamıştır. Allah’ın dosdoğru yolu olan sırat-ı müstakimden sapmalar meydana gel-
miştir. Aşırılık, taassup, ilmi ve fikri yetersizlik neticesinde ötekileşme oluşmuştur. 
Müslüman adını taşıyan şahıs, grup ve tekfirci zihniyete sahip teşekküller katliamlar 
yapmışlardır. Yapılan araştırmalara göre gün geçtikçe Hristiyan nüfusu azalmakta 
Müslüman nüfusu artmaktadır.

Batının ılımlı İslam, radikal İslam gibi İslam’a yönelik faaliyetleri yanında dinler 
arası diyalog, İbrahim’i dinler gibi projeler ile “vasat ümmet” (aşırılıktan uzak) olan 
Müslümanların itikatlarını tahrif için faaliyetlerini yürütmektedirler. Bu emellerine 
ulaşmak için medya dahil her türlü vasıtaları kullanmaktadırlar. İslamofobinin arka 
planında kültürel ırkçılık yatmaktadır. İslamofobiyle etkili bir mücadele için mutlaka 
güçlü bir medyaya ihtiyaç vardır.

1 Van Emekli İl Müftüsü, narvas@hotmail.com
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1.1. İslam Bütün Peygamberlerin Dinidir

İslam, Hz. Muhammed sallallahü aleyhi vesellem’e Hz. Cebrail vasıtasıyla vahyedi-
len ilahi kanunların muhtevasıdır. Bütün peygamberlerin insanları davet ettiği Allahü 
Teâlâ’nın razı olduğu ve beğendiği din İslamdır. İman esaslarında, bütün peygamberler 
ittifak etmişlerdir. Çünkü kaynakları birdir, o da vahiydir. Din de birdir. “Şüphesiz Allah 
katında din İslâm’dır.” (Âl-i İmrân 19) Allahü Teâlâ’nın zatı ve sıfatları hakkında kelime-
leri tektir. Filozoflarda fikri ittifak söz konusu değildir. Öldükten sonra dirilme, haşır, 
peygamberlere iman, meleklere iman, vahyin hak olduğu, cennet nimetleri, cehennem 
azabı, cehennemin ebedi olduğu hususlarında sözleri birdir. Hz. Muhammed’in kendin-
den önceki peygamberlerin iman esaslarını aynen tebliğ etmiş olması tesadüf olamaz. 
“Onlar (peygamberler) Allah’ın hidayet ettiği kimselerdir. Öyleyse sen de onların git-
tikleri yola tabi ol.” (En’am 90) Bu ayet-i kerime peygamberlerin aynı iman esasına 
tabi olduğuna işaret etmektedir. Kur’an-ı kerim önceki peygamberler tarafından tebliğ 
edilen dini insanlığa hatırlatmıştır.

Allahü Teâlâ’nın bütün elçileri adaletle hükmetmekle, helal kazanmakla, Allah’a 
ibadet etmekle, iyi işler yapmakla emrolunmuşlardır. Emrolunduğumuz ibadetler de 
daha önceki peygamberlerden bize intikal etmiştir. İbadetlerimizde meleklerin iba-
detleri de mevcuttur. Namaz ve zekât Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. İsmail (En-
biya 73) Hz. Musa (Taha 13), Hz. İsa (Meryem 31) aleyhimüsselama da farz kılınmıştır. 
Oruç da daha önceki milletlere emredilmiştir. Hac ibadeti Hz. İbrahim’le başlamıştır. 
Dünyaperestlik, düşmanlık, ahlaksızlık Hz. Lut ve Hz. Salih tarafından kınanmıştır. Hz. 
Lut halkının ahlaksızlığına, Hz. Şuayb da ticarette hile yapılmasına karşı çıkmıştır. Hz. 
Lokman toplumu ayakta tutan mutluluğu sağlayan ahlaki kuralları emretmiştir.

1.2. İslamiyet, Sırat-ı Müstakim – Kurtuluş Yoludur

Sırat-ı müstakim hakkında dini ve ahlaki hükümlere uygun bir hayat sürme, her 
türlü aşırılıktan sakınma, Allah’a itaat edip Hz. Muhammed’in sünnetine uyma şeklinde 
açıklamalar yapılmıştır (TDV İslam Ansiklopedisi c.23 348-349).

“İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yok-
sa o yollar sizi parça parça edip O’nun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakı-
nasınız diye emretti” (En’âm 153). Bu ayeti Peygamber Efendimiz; “Dosdoğru bir 
çizgi çizdikten sonra işte bu Allah’ın dosdoğru yoludur.”

Daha sonra doğrunun sağından ve solundan çizgiler çizer, “Bu da sırât-ı müstakim-
den ayrılan yollardır. Her yolun başında bir şeytan durmaktadır” şeklinde tefsir etmiştir. 
(İbn-i Hanbel, III-397) Necip Fazıl Kısakürek Doğru Yolun Sapık Kolları adlı kitabında sı-
rat-ı müstakimden ayrılan itikadi mezheplerden bahsetmektedir (Kısakürek, 22. basım).
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“Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet ver-
diği peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle, salihlerle birliktedir. Bunlar ne güzel arka-
daştır!” (Nisa, 69) Müfessirler bu ayet ile sırat-ı müstakimi tefsir etmişlerdir. Bu yoldan 
sapmak icma-i ümmetten ayrılmaktır. İstikamet üzere olmak asr-ı saadeti haliyle ka-
liyle yaşamaktır. Kuşeyri bu istikamete, “Sözde istikamet; gıybeti terketmek, fiillerde 
istikamet; bidati terketmek, amelde istikamet; gevşeklik ve tembelliği atmak, hallerde 
istikamet; hak ile arasında perdeyi atmaktır.” demiştir (El-Ensari, s. 228).

“Benim ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Birisi dışında hepsi ateştedir. O 
hangisidir diye sorulduğunda, o da benim ve ashabımın sahip olduğu dinî anlayışa sa-
hip olandır şeklinde diye cevaplandırdı” (Tirmizi, İman, 18.). Ümmetin 73 fırkaya ay-
rılacağı şeklinde rivayet edilen bu hadis itikadi ayrılıklarla alakalı olup fer’i hükümleri 
muhtevi değildir (El-Bağdadi, s. 8).

2. Tefrika (İtikâdi Bölücülük)

İslam toplumunda fırkaların oluşmasının temelinde hiç şüphesiz İslam düşmanla-
rının tesiri vardır. Bununla birlikte Müslümanlar arasında tefrikaya sebep olan etken-
leri aşağıda maddeler halinde ele alacağız.

1.1. İnsi ve Cinni Şeytanlar

“Biz böylece, her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık” (En’âm 
112).

Şeytan dedi ki: “(Öyle ise) beni azdırmana (rahmet-i ilahiyyenden mahrum 
bırakmana) karşılık, yemin ederim ki, ben de onları saptırmak için senin dosdoğ-
ru yolunun üzerinde elbette oturacağım.” “Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, 
arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şük-
reden kimselerden bulamayacaksın.” Allah, dedi ki: “Yerilmiş ve kovulmuş olarak 
çık oradan. Andolsun, onlardan sana kim uyarsa sizin, hepinizi cehenneme doldu-
rurum” (A’râf 14-18).

“İblîs, “Senin kudretine andolsun ki rabbim, içlerinden ihlaslı (samimi) kulların 
hariç, insanların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım” dedi.”

1.2. Münâfıklar

Münafık: İtikadî olarak küfrünü gizleyen sözlü olarak imanını izhar eden kişi (Cür-
cani s. 254). İslam coğrafyası genişledikçe ihtida edenlerin yanı sıra münafıklar da İslam 
toplumuna karışmışlardır. Münafıkları sayı olarak tespit etmek mümkün olmamıştır ve 
olamamaktadır. Allahü Teâlâ’nın dışında hiç kimse münafıkları bilmez. Ancak Allahü 
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Teâlâ münafıkları Hz. Peygambere bildirmişti. Kur’an-ı kerimde birçok ayeti kerimede 
ve hadisi şeriflerde münafıkların sıfatlarından haber verilmiştir. Bundan hareketle de 
hevâ ve hevesine göre kişilere nifak hükmünü vermek ancak sağlıklı ve güçlü delillerle 
mümkündür. Kur’an-ı kerimin yaklaşık 300 ayetinde münafıklardan bahsetmektedir. 
İlk dönem İslam toplumuna giren münafıklar İslam toplumu içinde kaybolmuşlardır. 
Münafıklarla ilgili iki ayetle iktifa edeceğiz.

“Onlar iman edenlere rastladıkları zaman: “İnandık” derler. Fakat şeytanlarıyla 
yalnız kaldıkları zaman: “Biz, sizinle beraberiz, biz sadece (onlarla) alay ediyoruz.” der-
ler (Bakara 14). Bu ayeti kerime münafıkların davranışlarından haber vermiştir.

“Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, Mü’minler arasına ay-
rılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye 
bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, “Bizim iyilikten başka hiçbir kasdımız yok” diye de 
mutlaka yemin ederler. Ama Allah şâhitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar” (Tevbe 
107). Bu ayet- i kerimede münafıkların Müslümanlar aleyhinde yaptıkları zararlı faa-
liyetler sıralanmıştır. Dini ve ahlaki görünümlü müesseseler adı altında bu zararlı 
faaliyetlerini legal veya illegal icra etmektedirler.

1.3. Müsteşrikler (Oryantalistler)

Bu grup Müslüman olmadığı halde İslami ilimlerin her dalında yetişmiş ve yaz-
dıkları kitaplarla İslam toplumunu itikadi ve ahlaki yönden ifsad etmeye çalışmakta-
dırlar. Çeşitli medya kuruluşları vasıtasıyla itikad, ibadet, ahlak ve muamelat ile ilgili 
İslam ümmetinin âlimlerinin icmaına muhalif söylemleri herkes tarafından müşahade 
edilmektedir. Müslümanları dinlerinden uzaklaştırmak için Kur’an-ı kerim, Hz. Mu-
hammed ve onun üstün ahlakıyla alakalı şüpheye düşürecek eserler yazmakta ve ço-
ğaltmaktadırlar. Bazı Müslümanlar onların bu faaliyetlerinden etkilenmektedir. Bunlar 
hiçbir zaman bu faaliyetlerinden vazgeçmeyeceklerdir. “Hâlbuki kâfirler istemeseler 
de Allah nurunu tamamlayacaktır” (Saff 8).

Tarih boyunca Yahudiler iki şeyin üzerinde çok durmuşlardır. Birincisi dünyanın 
ekonomisine iktisadına yön vermek ikincisi de felsefe vasıtasıyla ilahiyat, nübüvvet ve 
semiyyat konularında müminlerin imanlarında şüphe ve teşviş meydana getirmek... 
Çağımızda gençlerin müptela olduğu bâtıl ve hurafeye dayalı düşünceler kuruntular 
bu tür faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Müspet ilmi gelişmeler, keşifler ve buluşların 
hiçbirisinin vahyin eseri olan Kur’an ve sahih sünnetle çatışmadığı, bilimsel olarak da 
tespit edilmiştir.

Özet olarak İslam toplumunda meydana gelen bâtıl itikadi tefrikalar (bölücülük) 
gayri Müslimlerin iç ve dış müdahaleleri ile tezahür etmiş ve çeşitli şer vasıtalarıyla 
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yayılmıştır. Maide suresinde “... Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Al-
lah, bozguncuları sevmez” (Mâide 64). buyrulmuştur.

İslamiyet ve son Peygamber Hz. Muhammed ve Müslümanlar her çağda olduğu 
gibi çağımızda da gayri Müslimlerin hedefi olmuştur.

Gostave Lebon, “İslamiyetten daha eski dinler insanların ruhları üzerindeki 
hâkimiyetlerini günden güne kaybetmekte oldukları halde Hz. Muhammed’in dini 
bütün kuvvet ve hâkimiyetini korumaktadır (Arvasi, s. 328).

3. Gayrimüslimlerin İslam Toplumunda Yaptığı Tahribat

Yahudi ve Hristiyan din adamlarının maddi bütün imkanları ile İslam ümmetinin 
itikadını bozmaya çalıştıkları, kütüphanelerin arşivleri incelendiğinde bu ihanetin ne 
kadar büyük boyutta olduğu görülecektir. Biz burada biri Yahudi diğeri Hristiyan olan 
iki kişinin tahribatlarından özetle bahsedeceğiz.

3.1. Abdullah İbni Sebe

İslam dünyasında ilk fitnenin ortaya çıkmasında önemli rol oynayan İbni Sebe’nin 
San’alı siyahi bir Yahudinin oğlu olduğu kaynaklarda geçer. Hz. Osman zamanında Müs-
lümanlığı kabul etmiş ancak bir müddet sonra Müslüman bölgelerde sapık fikirler yay-
maya başlamıştır. Hz. Peygamberin neden Hz. İsa gibi dünyaya dönmeyeceği düşünce-
si ile Müslümanlar arasında itikadi tefrika ve tezviratlarla Müslümanların bulunduğu 
merkezleri dolaşarak çalışmalarını sürdürmüştür. Gittiği her yerde orada bulunan mü-
nafıklarla temas kuran İbni Sebe, Şia’nın aşırı grupları içerisinde tahrif hareketlerinin 
temelini atmıştır. Yahudilik düşüncesi ve Hristiyanlık düşüncesinin İslama intikali İbni 
Sebe vasıtasıyla oluştuğu söylenmektedir (Öz, s. 124).

İbni Sebenin fikirleri etrafında toplanan kişiler İslam beldelerinde faaliyetlerini 
sürdürmüşlerdir. Hatta İbni Sebe’nin şahsında faaliyetlerini sürdüren insanlara da İbni 
Sebe denilmesi göz ardı edilmemelidir. Son dönem Şia yazarlar İbni Sebeyi inkâr et-
seler bile şia içerisinde Sebeiyye fırkası diye bir fırka mevcuttur. Üzülerek söylemek 
gerekirse Şia içerisine gayri müslim destekli üç tahrif sokulmuştur:

a. Hulul: Gulat-ı Şia, Allahü Teâlâ’nın Hz. Ali ve evlatlarına suret olarak cis-
mani bir şekilde hulul ettiğini kabul etmiştir (Haşiyetu Gelenbevi ala şerhi, 
Celal el-Devvani ala akaidi adudiyye, İsmail b. Mustafa Gelenbevi, h. 1305, 1. 
cild darul kutubul ilmiye).

b. Ricat: Geri gelmek anlamında recat fikrini de ortaya atan İbni Sebe’dir. Bazı 
Şii gruplarına göre imamın ölümünden veya gaybete girmesinden sonra 
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zuhuru olduğunu kaydetmektedirler (TDV İslam ansiklopedisi c.34, s. 504-
506).

c. İsmet: Şia’nın imamiye fırkası, imamların hem imam olmadan önce ve hem 
imam olduktan sonra masum olduğuna inanırlar. Bu ise peygamberlere ait 
olan sıfattır (Ebu Zehra, s. 63).

3.2. Yuhannâ ed-Dımışkî (Ö.749)

Daha önceleri Bizans imparatorluğunun emrinde görev yapanlardan olan Yuhan-
na Dımişkı Şam’ın fethinden sonra maliyede görevlendirilmiştir. Eserlerinin ana ekse-
ninde İslam’a yapılan eleştiriler yer almaktadır. İslam’a karşı fikri düşmanlığın öncüsü 
kabul edilmektedir. İslam aleyhinde yazdığı eserler Hristiyan batı dünyasında İslam 
aleyhindeki çalışmalara kaynak olmuştur. Hz. Muhammed, Kur’an ve İslamiyet’in kudsi 
değerlerine karşı sert eleştiriler yapmıştır. İslam ve Müslümanlar hakkında geniş ma-
lumata sahip olan Dımişkı gayrimüslimlerin İslamiyet’e saldırmasına neden olmuştur. 
Gayri müslimleri Müslümanlar aleyhinde kin gütmeye tahrik etmeye ve topyekün Müs-
lümanlar aleyhinde savaşmaya zemin hazırlayanlardan olmuştur. Özellikle Peygamber 
Efendimizin aleyhindeki sözleri ve yazıları bugünkü Hristiyan Avrupa’nın İslam’ın 
aleyhinde sergiledikleri fikirlerin oluşmasına da kaynaklığı bulunduğunu göz ardı et-
memek gerekir (TDV, c.43, s.582).

Yahudi ve Hristiyanların İslam dünyasında tohumu ekilen sapık düşüncelerin oluş-
masında, gelişmesinde ve İslam’a, İslam’ın kutsi değerlerine karşı kin ve nefretin kök-
leşmesinde, İslamofobiye kaynaklık etmiştir demek yanlış olmaz.

4. İki Aşırı Uç: İfrad- Tefrid

İslamiyet iki taraflı aşırılıktan kaçınmayı, orta yol üzerinde bulunmayı emret-
miştir. İster ferdi olsun ister içtimai olsun vasat ümmet olan Hz. Muhammed’in ümmeti 
için iki ayrı uç da yerilmiştir. Cürcani ifradı “kemal ve fazilette aşırı gidip haddi aşmak”, 
tefridi ise kusur ve noksanlıkta aşırı gitmek “şeklinde tarif etmiştir (Ta’rifat, s. 33). İs-
lam medeniyetinde ifrad ve tefridin yeri yoktur.

“De ki: “Ey kitap ehli! Dininizde haksız yere aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, 
birçoklarını da saptırmış ve böylece doğru yolu kaybetmiş bir kavmin heva ve he-
vesine uymayın” (Mâide 77).

İbn-i Abbasdan rivayet edilen bir hadiste “Sizden önceki kavimlerin dinlerindeki 
aşırılığı helaklarına sebep olmuştur” (Ahmed b. Hanbel, 1-215).
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Peygamberimiz üç kez; “Mutenattiun helak oldu” buyurmuştur. İmam Nevevi mu-
tenattiunu “Sözünde ve fiilerinde aşırı giden, hadde tecavüz edenlerdir” şeklinde izah 
etmiştir. (İmam-İman, Müslüm Şerhi, 16/221) İslam dini fıtrat dinidir. Fıtrata aykırı 
her şeyi men etmiştir. Allahü Teâlâ emretmediği halde Hristiyanlardan kendi nefisleri-
ne şiddet uygulayanlar fıtrata aykırı hareket etmişlerdir (Hadîd 27).

Fikri taassub, şahısların hizip ve cemaatlerin etkisinde kalmak, ilmi yetersizlik aşı-
rılığı doğuran sebeplerdir. Her iki aşırılıktan yani ifrad ve tefridden uzak durmak vasat 
ümmetin özelliklerindendir.

4.1. Haricilik ve Tekfir

İslam dünyasında aşırılıkları ile tarihte yerini bulan güruh hariciliktir. Fırak-ı dalle 
olarak belirtilen fırkaların başında gelen hariciler Hz. Ali ve Hz. Muaviye arasında çıkan 
ictihada dayalı mücadelenin sonucunda hakem olayıyla birlikte ortaya çıkmıştır.

“Şehristani, Hariciliği ümmetin ittifak ettiği Hulafa-i Raşidine veya daha sonra 
meşru bir halifeye veya devlet başkanlarına karşı baş kaldıranlar olarak belirtmekte-
dir” (TDV, c.16, s.175- 178).

Hariciler günah işleyenlerin kafir olduğuna inanırlar (Ebu Zehra, 77). İslam tari-
hinin en acı olaylarından Sıffın savaşında ve hakem olayından sonra hariciler tekfire 
başvurmuşlar ve başta Hz. Ali ve yanındakileri tekfir etmişlerdir. “Ve biz Allah’ın hük-
münden başka bir hüküm kabul etmiyoruz” diyerek hakemi reddettiler. Hz. Ali onların 
bu sözlerini “hak sözler ile batılı murad etmek” şeklinde izah ettiyse de kabul görmedi. 
Niyetleri bozuk olan bu güruhun İslam tarihinde tekfircilik hareketini başlattıkları aka-
id kitaplarında ittifakla belirtilmişlerdir. Hariciliğin günümüzdeki yansımaları kısmen 
de olsa devam etmektedir. İslam tarihinde ilk tekfir hareketi haricilik ile başlamıştır.

Ayrıca Şia içindeki aşırı zümreler de ashabın çoğunu tekfir etmişlerdir. Bu iki züm-
renin dışında olan ehl-i sünnet ise tekfir için bazı şartların gerekliliğinin elzem olduğu-
nu belirtmiştir (TDV, s.175-178).

“Lâ ilâhe illallah dediği halde nasıl öldürdün?” (Hadis-i şerif)

Tekfir, Hz. Muhammed’in vahiy yoluyla alıp insanlara tebliğ ettiği kesin delille sa-
bit olan dinî bir esasın doğruluğunu inkâr edenin kâfirliğine hükmetme anlamındaki 
kelâm terimidir (TDV, s. 350-356). Tekfirin şartları kelam ve akaid kitaplarında belir-
tilmiştir. Tekfirin tehlikeli itikadi bir davranış olduğu ve Ehl-i sünnet alimleri bundan 
kaçınılması gerektiğini belirtmişlerdir. Ehl-i sünnet, kendisinde küfür alameti ol-
madıkça kıble ehlini tekfir etmemeyi bir ilke olarak benimsemiştir. Bir Müslümanı 
küfür ile itham etmek itikadi yönden tehlikeli fıkhi muamele yönünden de haram olanı 
helal kılmaktır.
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Küfrüne hükmedilen birisi Müslümanlara tanınan haklardan mahrum kalır. Nikahı 
düşer, miras alamaz, cenaze namazı kılınmaz, Müslüman mezarlığına defnedilmez. Bu-
nun gibi birçok dini ve sosyal haklardan mahrum kalır. Bir Müslümanın küfrüne hük-
metmek için delile ihtiyaç vardır. “Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, 
bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğ-
ruluğunu araştırın” (Hucurât 6).

Kur’an-ı kerim, sünneti nebevi ve İslam ümmetinin müctehid alimleri Müslüma-
nın tekfirini caiz görmeyip yasaklamışlardır. “Ey iman edenler! Allah yolunda sefere 
çıktığınız zaman, gerekli araştırmayı yapın. Size selâm veren kimseye, dünya hayatının 
geçici menfaatine (ganimete) göz dikerek, “Sen mü’min değilsin” demeyin. Allah katın-
da pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyle idiniz de Allah size lütufta bulun-
du” (Nisâ 94). Bu ayetin sebebi nüzulü kaynaklarda şöyle ele alınır. Savaşa giderken 
Eshab-ı kiramdan Usame bin Zeyd bir çobanı yakaladı. Çoban “La ilahe illallah” dediği 
halde Usame onu öldürdü. Usame’nin durumu Peygamber efendimize izah edilince. 
Peygamberimiz, “Sen lâ ilâhe illallah dediği halde nasıl öldürdün?” dedi. Usame bin 
Zeyd, “Bence o korkusundan söyledi” deyince peygamber efendimiz “Sen onun kalbini 
yardın mı?” dedi (Buhari, 6872). 

“Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî olarak kalacağı cehennem-
dir. Allah ona gazab ve lanet etmiş ve onun için büyük bir azab hazırlamıştır” (Nisa 93).

Peygamberimiz “Herhangi bir kimse, din kardeşine ‘Ey kafir!’ derse, bu tekfir 
sebebiyle ikisinden biri muhakkak küfre döner. Eğer o kimse dediği gibi değilse 
sözü kendi aleyhine döner” (Müslim, 1/31).

Ehl-i sünnet alimlerinin çoğu heva ve hevesine uyarak tekfiri savunan bidat sahip-
lerinin bu itikadlarının caiz olmadığını bildirmişlerdir (Kamil, s. 43).

Hanefi mezhebinin muhakkik alimlerinden İbni Abidin, “Tekfiri gerektiren çeşitli 
vecih ve ihtimaller olsa bile müftinin (fetva verenin) Müslümanlara hüsn-ü zan se-
bebiyle tekfirle hüküm etmemesi gerektiğini belirtmiştir (İbni Abidin, 4 -408). “İmam-ı 
Azam (h.150): “Büyük de olsa bir günahı mubah görmedikçe işlediği günahtan dolayı 
bir Müslümanı tekfir etmeyiz. “Ona imansız demeyiz. Fasık mümin demek doğrudur 
ama kâfir değildir (Şerhu fıkh-ı ekber, s. 140). “Küfür mutlak anlamda kullanılan, kafir 
kavramının ise, Allah’ın birliğini, peygamberliği veya şeriatı ya da her üçünü inkar 
eden kişi anlamında kullanılması yaygındır” (İsfahani, s.919).

5. Tevhidin Bölünmesi Tecsim ve Tekfir

Tevhidi taksime tabi tutmak itikadi, çirkin bir bidattir. Asr-ı saadette sahabe ara-
sında tabiinlerde, tebe-yi tabiinlerde, ehl-i sünnet velcemaatin ameli ve itikadi mezhep 
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imamlarının hiçbirinde böyle bir taksim varit olmamıştır. Müşrikler peygamberimize 
gelerek “Bize rabbini tanıt” dediler. Bunun üzerine ihlas suresi nazil oldu. “De ki: O, Al-
lah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.” 
(İhlas 1) Tevhid tektir. Bölünmesi ile itikadi tahrifat meydana getirir. Mesela tevhidi 
uluhiyet ile Müslümanlarla müşrikleri aynı kategoriye tabi tutma anlamı çıkar. Bu ise 
tevhide aykırıdır. Bir kimsenin hem muvahhid hem müşrik olması mümkün değildir.

Tevhidin taksim edilmesini İbni Teymiye olarak meşhur olan (661-1263) Taki-
yeddin Harrani ilk defa ortaya atmıştır. İslami ilimlerin hemen her dalında eser ve-
ren hafız İbni Teymiye’nin kendisinden önceki Selef-i Salihin olarak meşhur olan İslam 
âlimlerine muhalefeti de olmuştur. Hafiz Veliyüddin Iraki “el-ecvibetil mardiyye alel 
esiletil mekkiye” adlı eserinde “İbni Teymiyyenin ilmi aklından daha fazladır” ve “icmaı 
delmiştir” tespitinde bulunmuştur. Ve yine “yetmiş meselede icmadan ayrıldığını açık-
lamıştır. Bu meselelerin bazıları usül, bazıları füru bazıları da yine üzerinde icma vaki 
olan akaid ile ilgilidir.” Onun çağdaşlarından çokça alim onun muhalif fikirlerini eleş-
tirmiş ve reddiyeler yazmışlardır. Bunlardan bir tanesi müctehid Hafız Takuyüddin Es-
sübkidir. (ö. 756/1355) Sübki İbni Teymiyye’nin akaid ilminde İslam erkanıyla alakalı 
birçok hususta kitap ve sünnetten kendince deliller getirerek hakka davet ettiğini ve 
insanları cennete hidayet ettiğini söyler. Tabiiyyet yolundan çıkmış bidate yönelmiştir. 
Müslümanların üzerinde icma ettiği hususlardan usüle aykırı kaideler oluşturmuştur. 
Tecsimi gerektiren söylemler söylemiş Allahü Teâlâ’nın mukaddes zatının mürekkeb 
olduğunu ve cüzlere (parçalara) muhtaç olduğunu söylemiştir (Hereri, s. 22).

Bunun gibi daha çok itikadi meseleler serdetmiş, büyük bir polemik yumağını 
oluşturmuştur. İbni Teymiyye, Allah için (hâşâ) had olduğunu söyleyen Ebu Muham-
med Mahmud B. Ebil Kasım Ed-Deşdi (ö. H.665) telif ettiği İsbatul haddi lillahi teâlâ 
biennehu calisün vekaidün ala arşihi adlı eserin zeylinde İbni Teymiyye’ye ait telbis 
adlı eserinden derlenerek “erreddu ala munkirul haddi” birlikte birinci baskısı yapıl-
mıştır. İbni Teymiyye ehl-i hakka (ehl-i sünnete) muhalif görüşlerinden “kendi el yazı-
sıyla hiçbir zorlama olmadan rızam ile demek suretiyle tövbe etmiştir” (Hereri2, s. 18) 
İbni Teymiyye’nin eserlerinin çoğunda tecsim, serpilmiş şekilde mevcuttur.

İbni Teymiyye’nin muharref tevrattan ve Yahudi bilginlerinden etkilendiği kay-
naklarda mevcuttur. “İbni Teymiyye cisim lafzını Allah’ın zatı hakkında uzak tutmaya 
çalışmışsa da, cisim lafzını Allah’ın zatı hakkında söyleyenleri de reddetmemiştir. Bu-
nunla beraber eserlerinin çoğunda cihet vardır demiştir. Kur’an’da ilahi altı günün ka-
dim olduğundan bahsetmiştir. Bu görüşü ile bazı felsefecileri taklid etmiştir. Hayatının 

2 “Sultan Abdülhamid Döneminde Mescidi Haram İmametini ve meşihatini devralmıştır.”
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çoğunu Yahudilikle geçiren ömrünün sonunda Müslüman olan Yahudi asıllı Hibetullah 
Ali bin Melka (ö.557) yaratılanların kıdemini savunmuş böylece kerramiye mezhebine 
tabi olmuştur” (Enamil, c.2, s.415-416-417). aynı eserin 118.sayfasında allame Tef-
tezani, hadisin (sonradan yaratılma) kıdemi hususunda İbni Teymiyye’nin kerramiye 
mezhebine tabi olduğunu belirtmiştir.

5.1. Tevhidi Uluhiyyet

Puta tapan müşriklerle Allah’a ibadet eden salih kulları tevhidi uluhiyyet teorisiyle 
aynı zümre içerisinde addedilmektedir. Müşriklere niçin puta tapıyorsunuz dediklerin-
de onlar “putların bizi Allah’a yaklaştırmaları için” şeklindeki cevaplarından hareketle 
Peygamberin ve salihlerin kabrini ziyaret eden bir kimse ile Allah’a şirk koşan bir müş-
rikin tevhidi uluhiyyete sahip olduğunu iddia etmektedir. Aşağıdaki ayet müşrikleri ya-
lanlamaktadır. Bizatihi putlara ibadet etmişlerdir. “Dikkat edin, halis din Allah’ındır; 
O’nu bırakıp da putlardan dostlar edinenler: “Onlara, bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye 
kulluk ediyoruz” derler. Doğrusu Allah ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm 
verecektir. Allah şüphesiz yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola eriştirmez” (Zümer 3). 
Bu ayet de müşriklerin bizi Allah a yaklaştırsınlar diye söylemlerinde yalancı ve inkarcı 
olduklarını belirtmekte ve putlara ibadet ettikleri, putları ilah gördükleri apaçık iken 
tevhidi uluhiyyet teorisiyle müminlerle müşrikler arasında bir kıyasa gidilmiştir. Bu 
kıyas mantık ilmine göre de batıldır. “Onların, Allah’ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin, 
sonra onlar da haddi aşarak, bilgisizce Allah’a söverler (En’âm 108).

5.2. Tevhidi Rububiyet

İbni Teymiyye ve takipçilerinin delili “Andolsun ki onlara: Gökleri ve yeri kim ya-
rattı? diye sorsan, elbette «Allah’tır» derler. De ki: Öyleyse bana söyler misiniz? Allah 
bana bir zarar vermek isterse, Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, O’nun verdiği zararı gi-
derebilir mi? Yahut Allah, bana bir rahmet dilerse, onlar O’nun bu rahmetini önleye-
bilirler mi? De ki: Bana Allah yeter. Tevekkül edenler, ancak O’na güvenip dayanırlar” 
(Zümer 38).

Onların kainatın yaratıcısının Allah olduğunu söylemeleri fıtridir. Yani bütün in-
sanlar fıtrat üzere doğarlar. İnanmayan insan dahi kainatın bir yaratıcısı olduğunu dü-
şünür. İnsan fıtratının Allah’ın varlığına delalet ettiğini ispatlayan büyük delillerden 
biri şu hadis-i şeriftir. Ebû Hüreyre”nin (radıyallahü anh) naklettiğine göre, Resûlullah 
(sallallahü aleyhi ve selllem) şöyle buyurmuştur:“Her doğan fıtrat üzere doğar. Sonra 
anne babası onu Yahudi yahut Hristiyan veya Mecûsî yapar. Tıpkı bir hayvanın sapa 
sağlam bir hayvan doğurması gibi. Siz hiç böyle doğan bir hayvanda kesik organ göre-
biliyor musunuz” (B4775 Buhârî, Tefsîr, (Rûm) 2; M6755 Müslim, Kader, 22)?
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Bütün insanlar biyolojik, sosyolojik birer varlıktırlar ve aynı zamanda İslam fıt-
ratı üzere dünyaya gelirler. Psikolojik yönden insan inanmasa bile bir sıkıntıyla karşı 
karşıya kaldığında daha güçlü bir varlığa sığınma ihtiyacı duyar. Mekke müşrikleri geç-
mişten kendilerine gelen bazı ıstılahları kullanmışlardır. Allah’ın varlığından haberdar 
olmakla birlikte Allahü Teâlânın dışında canlı ve cansız bazı varlıkları ilah edindikleri 
bilinmektedir.

Allahü Teâlâ insanlara acıdığından ve merhamet ettiğinden mükemmel olarak ya-
ratılan insanın yaradılışına aykırı ve zillete düşmemeleri için peygamberler göndermiş-
tir. Onların kim yarattı sorusuna Allah’dır demesine rağmen putlara tapan müşrikler 
ile Hz. Muhammed’in peygamberliğini tasdik eden müminleri aynı kategoride kabul 
etmek İslam'ın tevhid inancına da aykırıdır.

5.3. Tevhidi Esma ve Sıfat

Allahü Teâlâ’ya ait sıfatların bazılarını tevil etmeden anlaşılması muhal olduğun-
dan tevile ihtiyaç vardır. Ehl-i sünnet velcemaat âlimleri teşbih ve tecsim tasavvuru-
nu ortadan kaldırmak için tevil metodunu kullanmışlardır. Tevil gelişi güzel yapılmaz 
onun da şartları vardır. Ehl-i sünnet âlimleri bunu açıklamışlardır. “O’nun benzeri olan 
hiçbir şey yoktur. O, her şeyi işitir ve  görür” (Şûrâ 11).

Allahü Teâlâ’nın sıfatlarına tasavvur ile iman edilmez. Ancak iman tasdikle olur. 
Tevil Kur’an dili olan Arapçaya muvafık ve konuya tamamen uygun olmalıdır. Peygam-
ber efendimizin kendisi hakkında “Allah’ım onu dinde fakih kıl ve tevili öğret” şeklinde 
dua ettiği (Buhari, s.143), İbni Abbas’ın “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet 
etsinler diye yarattım” (Zariyat 56), Liyabudun yerine liyarifun beni bilsinler şeklinde 
tevil etmesi gibi…

İbni Teymiyyenin selef-i salihine muhalefet ettiği hususlardan bir tanesi de tevili 
reddetmesidir. Mutezilenin, “Rablerinden kendilerine gelen her yeni muhdesi hatırlat-
mayı hep eğlenerek dinliyorlar” (Enbiyâ 2). Kur’an mahluktur demeleri üzerine mute-
zile, Ahmet b. Hanbel’e işte bu ayette muhdes kelimesi geçiyor. Niye Kur’an’ı mahluk 
kabul etmiyorsunuz? Kur’an inmesi itibariyle muhdestir kendisi Muhdes değildir. Bey-
haki itikad adlı eserin 115. sayfasında “Ahmet bin Hanbel burada tevil yapmıştır” der. O 
halde tevili inkar etmek mümkün değildir. Bir kimse rububiyette tevhid sahibi olur da 
uluhiyette müşrik veya uluhiyette tevhid sahibi olursa esma ve sıfat ile tekfir edilmesi 
mümkün değildir. Ehl-i sünnet âlimlerinin veciz kaidesiyle “Tevil varsa tekfir yoktur”, 
konunun açıklığa kavuşmasında çok önemlidir.

Günümüzde tekfircilik hareketi tevhidin üçlemesi ile mücaserette bulunarak Müs-
lümanların katline cevaz verenleri duyuyoruz. Halbuki peygamber inanmayanlara, “Ey 
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insanlar! Lâ ilâhe illallah deyin, kurtuluşa erin!” (Ahmed, Müsned, IV/341). Müslüman-
lar asrımızda ölen de Lâ ilâhe illallah öldürülen de lâ ilâhe illallah dediği halde bu nasıl 
olur şeklinde şaşkınlık içerisindeler. Bu sorunun cevabı tevhidin taksimi ile namaz kı-
lan, oruç tutan, peygamberin risaletini kabul eden, mümin olduğunu ikrar eden kıbleye 
yönelen kimselerin öldürülmesinin esas sebebi tevhidin bölünmesinden kaynaklan-
maktadır. Bu da İslam akaidinin aslı olan Allah’a ve Resûlüne iman esaslarına aykırıdır.

5.4. Tevhidin Taksimindeki Amaç

Dünya Müslümanlarının kısmi ekserisi ehl-i sünnet velcemaat itikadına kaildirler. 
Tevili kabul edenler ehl-i sünneti tekfir etmektedirler. Ayrıca tevhidi uluhiyyet ve rubu-
biyyetle de kitap ve sünnet eksenindeki tasavvuf ehlini tekfir etmektedirler. Özet olarak 
nüfusu yaklaşık bir milyar üçyüz milyon olan Müslümanların kahir ekseriyeti ehl-i 
sünnet itikadına kaildir ve yine kahir ekseriyeti tasavvufu inkar etmemektedir. Tevhidi 
esma ve sıfat da Allahü Teâlâ’nın Kur’an’daki haberi sıfatlarını tevile cevaz veren Matu-
ridi ve Eşari Müslümanları tekfir etmeye yöneliktir.

5.5. Muhammed bin Abdülvehhab ve Vehhabilik

Camiul ezher şeriat fakültesi müdürlüğünü ve İstanbul İslam enstitüsü müdür-
lüğünü deruhde eden Ahmed Davutoğlu (1912-1983) Dini Tamir Davasında Din Tah-
ripçileri adlı eserinde birinci sırada İbni Teymiyyeyi zikretmektedir. İbni Teymiyyenin 
muasırları olan âlimlerin ona karşı reddiyeleri itikadi ve fıkhi yönden icmaa muhale-
fetine ve ayrıca Cemalettin Efgani, Muhammed Abduh ve Reşit Rıza’nın masonlukla-
rı ile alakalı genişce bilgi vermektedirler. Onun hakkındaki özet mülahazası şudur: 
“İbni Teymiyye vaktiyle ehl-i sünnetin hatırı sayılır büyük bir âlimi iken sonraları bir 
hayli yolunu şaşırmış ve ta eshab-ı kirama varıncaya kadar din büyüklerine dil uzat-
mıştır. Kendisi müçtehitlik iddasındadır. Güya asrında zuhur eden bidatlerle mücadele 
etmiştir. Evliya kabirlerini ziyaretle, onlardan hatta peygamberden sallallahü aleyhi ve 
sellem şefaat dilemeyi putperestlik sayar. Onlardan sonra gelen İbni Kayyim gibi bazı 
tilmizleri de onun yolunu tutmuştur. İşte bu zevat dinde serbestlik isteyen reformcu-
lara önder olmuşlardır. Bu münasebetle bizde söze İbni Teymiyyeden başlıyoruz” (Din 
Tahripçileri, s. 70).

Muhammed bin Abdülvehhab Vehhabiliğin kurucusudur. 1206-792 de Necd’de 
doğdu. Babası Abdülvehhab bin Süleyman tanınmış âlimlerdendir. Babasının ölümün-
den sonra bazı dini hususlarda kendisine göre tecdid-i islahat hareketini başlatmış-
tır. Ahmed Davutoğlu’nun tabiriyle icma-i ümmete muhalefetle dini tamir davasında 
din tahripçisidir. İbni Teymiyye’nin ortaya attığı tevhidin bölünmesi fikrini geliştirmiş 
tekfir kapısını sonuna kadar açmıştır. Kendilerini bu ıslah hareketi ile dinin aslına dö-
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nüşmesini hedefleyen bir hareket olarak gördüklerinden ehl-i tevhid veya ehl-i hadis 
ya da selefiyye adlarıyla anılmayı ve bu adla yayılmayı tercih etmişlerdir. Suud ailesi 
ile birleşerek İslam birliğinin sembolü olan hilafeti zayıflatmak ve yıkmak için İngiliz 
casuslarının devreye girmesiyle faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Mekke müftüsü Ahmed 
Zeyni Dehlan: “Abdülvehhab Deriye mescidinde okuduğu her hutbede “Kim peygambe-
re tevessül ederse muhakkak kafirdir” diye okurdu buyurmuştur.

Başta kardeşi Şeyh Süleyman bin Abdülvehhab gibi ilim ehli bu ve bunun gibi çir-
kin hareketlerine karşı çıkıyor ve reddediyorlardı. Birgün kardeşi Süleyman kendisi-
ne “İslam'ın rükünleri kaçtır ya Muhammed bin Abdülvehhab?” diye sordu. Kardeşi 
“Beştir.” diye cevap verince Süleyman bin Abdülvehhab “ama sen onu altıya çıkarttın. 
Çünkü sen sana tabi olmayanları Müslüman kabul etmiyorsun. Müslüman olabilmeleri 
için sana tabi olmaları gerekir. Böylece İslam'ın rükünlerini altıya çıkarmış oluyorsun.” 
demiştir. Onun ve kardeşi Süleyman arasında meydana gelen münazaralardan dolayı 
kardeşi kendisine ölüm emri vereceğinden korkarak Medine- yi münevvereye göçtü ve 
burada bine yakın mektup yazarak kendisine gönderdi, belki bu fikirlerinden döner 
diye. Çoğu Hanbeli âlimleri ve diğerleri de bâtıl düşüncelerini terketmesi için bu şekilde 
kendisine mektup yazmışlardır (Ed dürer, s.42-43).

Hanefi büyük fıkıh alimi, İbni Abidin, Reddül muhtar adlı eserinde özetle “Abdül-
vehhab’a tabi olanlar zamanımızın haricileridir.” tespitini yapar. Onları haricilere ben-
zeterek Necd bölgesinden çıkmışlar Haremeyn (Mekke-Medine) ehline galip gelmişler. 
Kendilerine tabi olanlara Müslüman tabi olmayanların müşrik olduklarına itikad eder-
ler. Böylece ehl-i sünnete tabi olanların katlini mubah görmüşlerdir” (Reddül muhtar 
aladürrül muhtar, 4/262, kitabül buğğad). “Şeytan onları hâkimiyeti altına alıp kendile-
rine Allah’ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, 
şeytanın tarafında olanlar ziyana uğrayanların ta kendileridir” (Mücâdele 19).

Merhum Ahmet Davutoğlu hoca Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri isimli kitabı 
günümüzde kendi heva ve hevesine uyarak dinin akidesini tahrif etmeye çalışan sele-
fi-vehhabi ve benzeri hareketler için efradını cami ağyarını mani bir tespittir.

6. Vehhabilerin Taifte, Harameyn’de Müminlere Yaptıkları İşkence ve Katliam

Vehhabilik Batı'nın hizmetinde din görünümlü siyasi bir mezhebdir. Babilik ve 
Bahailik Vehhabilik’in 17-18. yy arasında İslam dünyasında ortaya çıkmasını tesadüfi 
olarak nitelememiz mümkün değildir. Hindistan ve çevresi, Mısır ve Hicaz bölgelerinde 
baş gösteren bu faaliyetler incelendiği zaman İslam'ın ana omurgası olan ehl-i sünnete 
aykırı tahrif söylemleri ile doludur. İngiliz casusu Thomas Edward Lawrence Bilgeli-
ğin Yedi Sütunu adlı eserinde Arapların Türklere karşı başlattığı başkaldırı hareketinin 
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mimarı bir İngiliz gözüyle kitabını işlemiştir (Chivi yazıları Yayınevi, Bilal Çölgeçen, 
2014). Kendisinden efsanevi bir casus olarak bahsedilmiştir ve “Arabistanlı Lawrence” 
olarak da bilinmektedir. Arap milliyetçiliğini savunmuş Osmanlının bölgedeki egemen-
liğine son vermiştir. Tabii bu hareketi yalnız başına yapmamıştır.

İngiliz casusu Hempher “bizim için iki şey önemlidir” der.” Birincisi elimize geçmiş 
şeyleri elimizde tutmaya çalışmak, ikincisi elimize geçmemiş yerleri elimize geçirmeye 
çalışmaktır.” Müstemlekeler (sömürgeler) nazırlığı bu iki vazifeyi izah etmek üzere bu 
devletlerin her biri için birer komisyon teşkil etmiştir” (İngiliz Casusu Hempher’in İti-
rafları Hakikat Kitabevi, 1990 İstanbul, s. 5).

“Hicrî 1122 ve mîlâdî 1710 senesinde Müstemlekeler nâzırı beni, Müslimânları 
parçalamak için gerekli ve yeterli bilgileri toplamak ve câsûsluk yapmak üzere, Mısr, 
Irâk, Hicâz ve İstanbula gönderdi. Aynı târîhde ve aynı vazîfe ile nezâret, canlılık ve 
cesâret dolu dokuz kişiyi dahâ vazîfelendirdi. Bize lâzım olabilecek para, bilgi ve harîta-
nın yanında bir de, devlet adamlarının, âlim ve kabîle reîslerinin ismlerini ihtivâ eden 
birer fihrist verildi. Hiç unutamıyorum! Sekreter ile vedâlaşdığımızda, bize demişti ki: 
(Devletimizin geleceği başarınıza bağlıdır. Onun için, var kuvvetinizle çalışmalısınız)” 
(Hempher, s.10).

Büyük Britanya (Birleşik Krallık) İslam dünyasının birliğinin teminatı olan hila-
feti parçalamak ve hilafete bağlı kıtaları, bölgeleri, orada bulunan aşiretleri tanınmış 
kişileri yanlarına çekerek faaliyetlerini sürdürmüştür. İngiliz Casusunun İtirafları adlı 
eserde Hicaz yarımadasında yaptığı faaliyetleriyle cahil Arapları devleti aliyye aleyhin-
de nasıl kışkırttığını ve nasıl muvaffak olduğunu bizatihi itiraf etmektedir.

Hukukçu ve devlet adamı Ahmet Cevdet paşa (1822-1895) Vehhabiliği ehl-i sünnet 
dışı bir fitne hareketi olarak tespit etmiş ve bunu temellendirmiştir. Osmanlı hilafetine 
karşı çıkanlar ancak asi ve baği olarak nitelendirilir. Bu nedenle Ahmet Cevdet paşa 
Vehhabileri harici olarak tanıtmaktadır (Ebru Koçak, c.13 s. 2). Vehhabiler tekfirci bir 
hareket olduklarından gittiği her yerde Müslümanlara akıl almaz işkenceler yapmış-
lardır. Eyüp Sabri Paşa, Taif katliamından bahisle şu tespiti yapmıştır. “İşbu tepe üze-
rine çıkarılan biçarelerin sayısı tam belli değilse de ekserisi çoluk çocuk olup 12 gün 
kadar bu tepe üzerine aç biilaç bırakıldığı, çoğu naz, niyaz ve bolluk içerisinde yaşamış 
namuslu ve asil aileleleden olan bu biçarelere bazen silah bazen de taş ve sopalarla 
eziyet ve işkence ederlerdi. Bu kadar edepsizlik ve insafsızlık ile küfür ve kinlerini mal 
ve kıymetli eşyaların saklandığı yerleri haber almak bahanesiyle birer birer çağırıp dö-
verler söverlerdi.” Feryadu figanla af ve aman istirham edildikçe katliamlarına devam 
ettiğini Eyüp sabri paşa nakletmektedir (Tarih-i Vehhabiyyan s.29).
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Vehhabi hareketinin dayandığı esaslar İbni Teymiyyenin ehl-i sünnete ve Selef-i 
Salihine aykırı fikirleridir. Müslümanları katletmeyi mubah kılmaları ise daha önce 
izah ettiğimiz gibi İbni Teymiyye’nin tevhidin bölmesinden kaynaklanmaktadır. Mu-
hammed bin Abdülvehhab’ın fikirleri Suudi Krallığının doktrini olarak kabul edilmiştir. 
Bu fikirleri özellikle Balkanlarda, Kafkaslarda ve Orta Asya’da yoğunlaştırdıkları bi-
linmektedir. Ayrıca her yıl hacca ve umreye giden dünya Müslümanlarına ülkelerine 
dönerken uçağa binecekleri kapının önünde setler halinde her dile çevrilmiş eserleri 
dağıttıkları oraya gidenler tarafından müşahade edilmiştir.

Vehhabilerin ehl-i sünnete muhalif olan itikadları özetle: 1. Allahü Teâlâ sübhane 
ve Teâlâyı mahlukata benzetme. 2. Tevhidi uluhiye ve rububiyetle tevhidi esma ve sı-
fat ile taksimi 3. Peygamber efendimize karşı saygısızlık, ziyaretçilerini şirk ile itham 
etme. 4. Müslümanları tekfir etme (Bin Mezruk. s. 3).

Vehhabi-Selefilik

“İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunları takip eden-
lerdir, sonra da bunları takip edenlerdir.” (Buharî, Fezâilu’l-Ashâb); İbni Abdülber, 
(313- 463) “O halde hayır, bu üç asırda yaşıyan Müslümanları ihtiva eder. Hiç şüphesiz 
bu üç asırda hayırlılığın sebebi nübüvvet ve risaletin kaynağından kana kana isti-
fade etmelerindendir. İslam akaidini birinci ağızdan Peygamberden rabbani bir tesir-
le almış ve tertemiz kalplerine yerleştirmişlerdir. İkinci kuşak da nübüvvetin ziyasıyla 
birinci kuşağa tabi olmuşlardır. Üçüncü kuşak ise tabiinleri örnek almış, İhlasla İslam 
fıtratını şaibesiz özümsemişlerdir. Ve Allahü Teâlâ’nın “işte bu benim dosdoğru yolum 
buna tabi olun” ayeti mucibince amel etmişlerdir. Selefilik ile alakalı bir kitap yazan 
Prof. Dr. El-Buti selefiliğin tarifini aynı zamanda kitaba isim olarak da vermiştir. “Selefi-
lik mübarek bir zaman dilimi olup, İslami bir mezhep değildir” (Buti, s. 10).

İslami kaynaklardan öncekiler anlamına gelen selef için selef-i salihin ibaresini 
kullanmışlardır. Veciz bir sözde “Her hayır selef-isalihine tabi olmaktır. Her kötülük 
sonradan gelen bidatçıların bidatındadır.”

“Ben sizi gecesi gündüzü gibi parlak/apaydın (mehacetül beyza) bir din üzerinde 
bıraktım. O dinden kim saparsa helak olur” (İbni Mace, 43) Bu hadisi şerifte de sıratı 
müstakim, kurtuluş yolu üzerinde olmayı, o çizgiden sapmanın helak sebebi olacağını 
bildirmektedir. Caddeyi kübra üzerinde olmak Peygambere tabi olanlara tabi olmakla 
mümkündür.

Neo-Selefilik

Neo selefilik ise her ne kadar son zamanlarda kendilerini selefe nispet etseler de 
daha çok Vehhabiliğin hariciliğe evrilmiş şekliyle özdeşleşen fanatik, dışlamacı, öteki-
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leştirici, tekfir edici bütün gruplara verilen ortak isimdir. Buna göre neo selefiye tek 
bir grubun adı değil uçlarda dolaşan bir din dilini benimseyen ve şiddeti tecviz eden 
bütün grupların şemsiye adıdır” (Selefiye İle Neo Selefiliğin Kesişen Ve Ayrışan Yönleri, 
s. 128).

Ehl-i sünnetin kullandığı ıstılahları kendilerine mal ederek bu çatı altında faaliy-
letlerini sürdüregelmişlerdir. Mesela ehl-i sünnet kavramını sık sık kullanmaktadırlar. 
Halbuki ehl-i sünnetin iki mezhepten birisi olan ve çoğunluğun tabi olduğu Eşari mez-
hebinin mensuplarını tekfir etmektedirler. Vehhabilerin kendilerine büyük imam ola-
rak ittihaz ettikleri Abdullah İbni Baz’ın (1912-1999) talebesi Salih bin Fevzan, “Mekke 
müşriklerinin yolunu takip ettiğinden bahisle bidatçılardan olan cehmiye, mutezile ve 
ehl-i sünnetin büyük çoğunluğunu teşkil eden eşarileri tekfir etmiştir” (Salih bin Fev-
zan, s.  138).

Hristiyan Batının İslam Ümmeti Aleyhinde Geliştirdikleri İhanet Projeleri

Hristiyan batı dünyası İslam ümmetine karşı çeşitli vasıtalarla harb teknikleri ile 
haçlı seferlerini başlattıkları bilinmektedir. Özellikle Hz. Muhammed’e karşı kin ve düş-
manlıkları hiçbir zaman dinmemiştir.  İslam'ın birliğini temin eden hilafeti yıkmak 
için çeşitli  entrikalar planlar, tuzaklar, ihanet planlarını Yahudiliğin cihan hakimiyeti 
için uygulacağı strateji Hristiyanlığın ihanet planlarından tarihi kaynaklar bize aktar-
maktadır.

Vatikan, projeler geliştirmiş ve hedefler belirlemiştir. Eylem planlarını devreye 
sokmuşlardır. Bu planların birinci derecede uygulama alanı ülkemiz olmuştur. Allahü 
Teâlânın İslam bayraktarlığı şerefini kendilerine bahşettiği Müslüman Türk milletini 
tarih sahnesinden silmek, dinden uzaklaştırmak, İslam'ın ahlak ve faziletinden mah-
rum bırakmak, itikadlarını tahrif etmek için uyguladıkları ve uygulamakta oldukları 
projeler şunlardır:

İbrahimi dinler, Dinler Arası Diyalog, Ilımlı İslam

1. İbrahimi Dinler

İbrahimi dinler adı altında yeni mesajlarla ortaya atılan ehl-i kitabın bu proje ile 
peygamberlerin babası Hz. İbrahim’i şemsiye yaparak bâtıl dinlerini meşrulaştırma 
projesidir.

Halbuki Kur’an-ı kerim de onların ortaya attığı bu planlarını reddetmektedir. 
Kur’an Yahudi ve Hristiyanların Hz. İbrahimle bir alakası olmadıkları Hz. İbrahim’in 
şirkten uzak, hanif, tertemiz Müslüman olduğunu bildirmektedir. “İbrahim, ne Yahudi 
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idi, ne de Hristiyan. Fakat o, hanif (Allah’ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir müslüman-
dı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi. Şüphesiz, insanların İbrahim’e en yakın ola-
nı, elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber (Muhammed) ve mü’minlerdir. Allah da 
mü’minlerin dostudur” (Âl-i İmrân 67-68).

Musevilik ve İsevilikte Hz. İbrahim’den kalan hiçbirşeyi takip etmemişlerdir. Kabe, 
hac, kurban gibi bedeni ve mali ibadetleri ihtiva eden ibadetleri yoktur. Dolayısıyla ib-
rahimi dinler ifadesi tevhid açısından ve batıl ibadet açısından da sahih değildir. Görül-
düğü gibi “ibrahimi dinler” anlayışı dinler tarihi bakımından da İslam dini açısından da 
yanlış bir anlayıştır ve kullanılan kavram yanlış bir kavramdır (Sezer, s. 24).

2. Dinler Arası Diyalog

Dinler arası diyalog bir ihanet projesidir. Asr-ı saadette Peygamber Efendimizin 
imparatorluklara, krallara gönderdikleri mektuplar elimizdedir. Heraklius’a gönderdi-
ği bir mektupta “Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla, Allah’ın ve Resulü olan Muham-
med’den Rum’ların büyük Reisi Heraklius’a… Hidayet’e ve hakka ittiba edenlere selam 
olsun. İlan ederim ki; seni tam bir İslami davetle İslam’a çağırıyorum. Müslüman ol, 
selamet bulursun. Müslüman ol ve Allah sana iki kat ecrini verir. Eğer yüz çevirirsen, 
tebaanın günahı senindir.” (Din istismarı, s.94) Dinler arası diyaloğun esas amacı Allah 
merkezli bir din etrafında insanları buluşturmak olup, Allah resulü Hz. Muhammed’i 
ve onun şeriatını dinden çıkartmaktır. Allahü Teâlâ; “Sen dinlerine uymadıkça, ne Ya-
hudiler ve ne de Hristiyanlar asla senden razı olmazlar. De ki: “Allah’ın yolu asıl doğ-
ru yoldur.” Sana gelen ilimden sonra, eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, 
bilmiş ol ki, Allah’tan sana ne bir dost, ne bir yardımcı vardır.” (Bakara 120) Bu ayet 
gerçeği apaçık bir şekilde beyan etmektedir. Avrupa birliğine alınmamanın altında da 
bu yatmaktadır.

Ve yine başka bir ayette Allahü Teâlâ ehli kitabı bir kelime etrafında toplanmaya 
çağırmıştır. “De ki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız 
Allah’a ibadet edelim. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz ki-
mimizi ilâh edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: “Şahit olun, biz müs-
lümanlarız.” (Âl-i İmrân 64)

“Bil ki Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur.” (Muhammed 19) Ve “Muhammed, Al-
lah’ın Resûlüdür.” (Fetih 29)

Geçmiş peygamberlere verilen en üstün sıfatlar Peygamberimizde toplanmıştır. 
Hz. Muhammed’e tabi olan bütün peygamberlere tabi olmuş olur. Kur’an bütün semavi 
kitapların özü ve özetidir. Semavi kitapların doğrularını tasdik etmiş yanlışlarını tashih 
etmiş (düzeltmiş) ağır hükümlerini tahfif etmiştir. Kur’an’ı tasdik eden bütün semavi 
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kitapları tasdik eder. Dolayısıyla dinler arası diyalog, dinlerin birleştirilmesi gibi pro-
jeler Kur’an’a aykırı kurulmuş bir tuzaktır. Allahü Teâlâ bütün ehl-i kitabı bir kelime 
etrafında toplanmayı Hz. Muhammed aleyhisselama tabi olmaya davet etmiştir. 

3. Ilımlı İslam

Ilımlı İslamdan esas maksat Müslümanları ruhsuz bir beden gibi hareketsiz yap-
maktır. Halbuki İslamiyette ruhbanlık yoktur. İslamdaki ruhbanlık cihaddır. “Her üm-
metin bir ruhbanlığı vardır benim ümmetimin ruhbanlığı ise Allah yolunda cihad et-
mektir.” (Ahmed b. Hanbel, 1380)

İslam ümmetine gerektiği zaman gerektiği yerde cihad farzdır.

A. Cihad-ı Ekber (Nefisle yapılan cihad): Gayesi, nefsin terbiye ve tezkiyesi olan 
cihad-ı ekber, Muhammed’i ahlakın güzellikleriyle insan-ı kamil, Kur’an ve Sünnet-
te bildirilen özelliklere sahip kılmaktır.

B. Mal, İlim, Beden ve Hikmetle Yapılan Cihad: Gayesi, bütün insanlığının mut-
luluğunu temin etmeye ve gönüllerini fethetmeye vesile olmak. Mal, beden, ilim ve 
gerekli vasıtalarla yapılan cihaddır.

Ilımlı İslam tabiri İslam'ın ruhuna aykırıdır. Çünkü o zaman radikal İslam ismiyle 
bir İslam var demektir. Böyle bir şey mümkün değildir. Allahü Teâlâ Hz. Muhammed’in 
ümmetini “vasat ümmet” olarak isimlendirmiştir. “İşte böylece sizin insanlığa şahitler 
olmanız, Resûl’ün de size şahit olması için sizi vasat bir millet kıldık” (Bakara 143).

Ilımlı İslam, İbrahimi dinler ve dinler arası diyalog gibi projelerin arka planında 
samimiyetten uzak İslam ümmeti ve özellikle Müslüman Türk coğrafyası için ihanet 
projeleridir.

İslamofobi

İslam kelimesi ve Yunan mitolojisinde korku tanrısı olan Phobos kelimelerinin bir 
araya getirilmesiyle İslamofobi terimi türetilmiştir. İslam düşmanları son asırda ki-
taplarda, dergilerde, görsel ve işitsel medyada, süreli ve süresiz yayınlarda, Facebook, 
Twitter ve benzeri sosyal medya aracılığıyla günden güne İslama karşı faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Gayrimüslimlerin bu korkuları yeni değildir. Efendimiz aleyhiselatü 
vesselamın Hira mağarasında olduğu sırada Allahü Teâlâ’nın kendisine vahiy yoluyla, 
“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı pıhtılaşmış kandan (alak’tan) yarattı. Oku! Ka-
lemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin, en büyük kerem sahibidir.” (Alak 1-5 
ayet) ayetlerinin inmesiyle başlamıştır. Bu ayetler nazil olurken başta Mekke müşrikleri 
daha sonra Hristiyan ve yahudi din adamların kalplerine lerze düşmüştür. İslam âlim-
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leri cebir, matematik, fizik, kimya, tıp alanında yaptıkları çalışma ve verdikleri eserlerle 
insanlığın önünü açarken, kalplerini fethederken İspanya’da gözleri kamaştıran ilmi 
çalışmalar ve sanat eserleri zirve yaparken batı dünyasında henüz hamamın ne olduğu 
bilinmiyordu. Orta çağda dünyanın döndüğünü söyleyen Galileo ve benzerleri için en-
gizisyon mahkemeleri kuruluyordu. Komünizmin çökmesiyle Avrupa yönünü İslam’a 
çevirmiştir. kimlerin tertibi olduğu henüz netlik kazanmayan 11 Eylül olayından sonra 
medyanın çeşitli kanallarıyla güçlü bir algı operasyonu ile İslam’a ve Müslümanlara 
karşı gün geçtikçe düşmanlıkları belirgin hale geldi.

Yahudiler kendi günahları kadar Hristiyanları sevmedikleri halde Müslümanla-
rın aleyhinde müttefiktirler. Çünkü küfür tek millettir. 2003 yılında ABD’nin önderli-
ğinde koalisyon güçlerinin Irak’ı işgal ettikleri bilinmektedir. Irakta yaptıkları katli-
am, tahrip ettikleri sanat eserleri noktasında haçlı ve Moğol işgalcilerden geri kalan 
bir tarafı olmamıştır. Bu katliam sonunda yine batının kontrolünde İslam görünüm-
lü ve İslami söylemlerle ortaya çıkan bazı grupların işledikleri fecaat ve cinayetleri 
medyada görüntüleyerek insanlık ve İslam âlemine servis ediyorlardı. Bu davranışla-
rıyla kendi piyonları vasıtasıyla bu çirkin faaliyetleri İslama mal ediyorlardı. İletişim 
vasıtalarıyla bütün imkanlarını kullanarak rahmet dini olan İslamı kötü göstermeye 
çalışıyorlar. Onların medya üzerinden hücumlarını defetmek için zayıf veya geç dav-
ranılmıştır.

Gayr-i Müslimlerin Müslüman Türk Milletine Karşı Düşmanlığı Tarihi Kro-
nikleşmiş Bir Hastalıktır

Müslüman Türkler’in fazilet bakımından tabiinden sonra, hizmet bakımından 
sahabeden sonra geldiğini söylemek yanlış olmaz. “Hizmetin siyasi ve askeri yönü 
yanında bizzat din  hayatında olan yardımı çok önemlidir. İslam dünyasında İmam-ı 
Azamlar, İmam-ı Maturidiler, İmam-ı Buhariler, büyük mutasavvuf Ahmet Yeseviler, 
İmam Gazaliler, Nizamül Mülkler, Mevlanalar, Hocazade efendiler, İmam Birgiviler, Ah-
met Cevdetler kitaplığımıza binlerce cild değerli eserler kazandırdılar. Türkler İslama 
hizmet eden en büyük millet sıfatını gerçekten haketmişlerdir”(Arvasi, c.1 s. 81).

Zira hicaz İslam'ın merkezi, Türkistan ise tarihte İslam'ın mektebi olmuştur. Hala 
Türk kelimesi ile Müslüman kelimesinin Avrupada eşanlamlı olarak kullanıldığı ma-
lumdur. Bu nedenle emperyalizmin hedefi özelde Anadolu genelde bütün dünya Müs-
lümanlarıdır. Hadis, tefsir, fıkıh, kelam, akaid, tasavvuf gibi ilimlerin gelişmesinde çok 
emekleri olduğu gibi Allah yolunda cihadda ise İslam ümmetinin önderliğini yapmış-
lardır.
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Hristiyan ve Yahudilerin tehditleri devam etmektedir.

Bu tehditleri özetle şöyle sırayabiliriz.

1. İdeolojik Tehdit

Yeryüzünde meydana gelen bütün savaşların temelinde ideolojinin olduğunu 
unutmamak gerekir. Batının İslam’dan korkmasının sebeblerinden bir tanesi günden 
güne kiliseye karşı ilginin azalması fikridir. Haçlı seferlerinin asıl muharrik düşüncesi 
müslümanları zayıf düşürüp etkisiz hale getirmektir. Müslüman nüfusunun artması da 
Avrupayı tedirgin etmekte ve İslam âlemindeki uyanış ve diriliş uykularını kaçırmakta-
dır.

2. Ekonomik Tehdit

Batılı devletler yıllardır sömürgeleri altında bulundurdukları İslam dünyasının II. 
Dünya savaşında kısmen de olsa bağımsızlıklarını kazanmaları batı âlemini korkut-
maktadır. Yeniden İslam dünyasını sömürgesi haline getirerek ve Orta Doğu'da zengin 
devletlere başta geliştirdikleri silahları satarak onları sömürmeyi hedeflemektedirler.

3. Medyatik Tehdit

Özellikle matbaanın keşfi neticesinde günden güne gelişen yazılı basın ile sesli ve 
görüntülü iletişim araçları vasıtasıyla başta Peygamber Efendimiz, Kur’an-ı kerim ve 
İslama ve Müslümanlarca kutsal kabul edilen değerlere karşı faaliyet göstermeleri te-
sadüfi değildir. İslamı yıkabilmek için en azılı düşmanlarıyla bile iş birliğine girmiştir. 
Kilise yetkilileri ile Siyonist güçler ittifakla Müslüman isimlerini taşıyan bazı piyonla-
rı kullanmaktadırlar. Mesela Selman Rüştü gibi ve İslamla bağdaşmayan İslam görü-
nümlü kişi örgüt ve cemiyetleri devreye soktukları apaçık bir gerçektir. Tabiri caizse 
Müslüman mahallesinin hırsızlarını devreye sokarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. 
İslamı temsil noktasında örnekliği hep bu tip kişilerle vermeye çalışmaktadırlar. “Gerçi 
Batı'dan yükselen birçok aydın ses, Avrupalının dikkatini İslam'ın davetine çekmeye 
çalışmıştı. Fakat bir taraftan taassub diğer taraftan emperyalist emeller bu samimi çığ-
lıkları duymaya engel oluyordu. Filozof Reimarus’un, Kont Boulainvelilers’in, Lyward 
Gibbon’un, Charles Mismer’in, Alphonse Lamartine’in, Goethe’nin, Cayrlyl’in, Bernard 
Show’un feryatları kilise tarafından bastırılıyordu” (Arvasi, s. 331).

Korkunun ecele faydası yoktur. Peygamberimiz gaybi mucizeyle buyurdular ki: “Alla-
hü Teâlâ hazretleri yeryüzünü benim için dürüp topladı, ben de doğusunu da batısını da 
gördüm. Ümmetimin mülkü, bana gösterilen yerlere kadar uzanacaktır” (Hadisler, İslam, 
c.7 s. 207). Gelecekle ilgili Peygamber Efendimizin söyledikleri bütün gaybi mucizeleri 
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gerçekleşmiş, henüz gerçekleşmeyenler de gerçekleşecetir. “İşte bunlar, sana vahyettiği-
miz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun, ne de kavmin. O hâlde 
sabret. Çünkü (iyi) sonuç, Allah’a karşı gelmekten sakınanların olacaktır.” (Hûd 49)

Sonuç

İslam'ın ilk emri okudur. İki türlü okuma vardır. Birinci okuma âlem-i halkta olan 
kainat kitabını okuma, ikinci okuma alem-i emirde olan Kur’an-ı kerimi okumaktır. Bi-
rincisine kitab-ı manzur, ikincisine kitab-ı mastur denilmiştir.

İslamiyet rahmet dinidir. Son peygamber bütün yaratılmışlara rahmet olarak gön-
derilmiştir. "(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik" (Enbiyâ 
107). Şanlı peygamberimiz, “Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündeki 
(ler) de size merhamet etsin” (Hadislerle İslam, c.3 s.87). İslam medeniyeti memleket-
leri bayındır hale getirmek, insanlığın mutluluğunu temin etmek üzerinde bina edil-
miştir. Tarih bunun şahididir.

Müslüman olmadıkları halde İslam toplumuna karışan Müslüman gibi görünen 
münafıkların, gayrimüslimlerden İslam toplumuna karışıp İslam'ın himayesini gören 
kişilerin ve İslam toplumunun itikadını, ahlakını tahrif etmeye yönelik özellikle Yahudi 
filozofların ortaya attıkları teoriler, şüphe uyandırıcı fikirler geçmişte olduğu gibi şim-
diki zamanda da Müslümanları kemirmeye çalışmaktadır. Bunlara karşı güçlü olmayı 
Allah emretmektedir.

“Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği her kuvvetten ve cihad için beslenen 
atlardan hazırlık yapın” (Enfal 60).

İslamda sırat-ı müstakimden ayrılan bütün itikadi mezheplerin oluşmasında gay-
rimüslim bilginlerin etkisi olmuştur. Kurucuları olanlar araştırıldığı zaman bu tesirler 
görülecektir. İslam'ın ana omurgası olan ehl-i sünneti zayıf düşürmek etkisiz hale getir-
mek her zaman müsteşriklerin konusu olmuştur. İslam dünyasındaki özellikle Müslü-
man Türk’lerin uyanış ve dirilişi sanayide gelişmeler elde etmesi batı dünyasını ciddi 
manada korkutmaktadır. Nüfus artış hızında ülkemizi örnek verecek olursak 1927’de 
13 milyon iken şimdi 83 milyona yaklaşmıştır. Komşumuz Yunanistan’ın nüfusu hala 
10 milyondur.

Son dönemde nevzuhur olan vehhabi-selefi hareketi asrın hariciliği olarak nitelen-
dirilmektedir. Tevhidin taksimindeki amaç tevhidüi rububiyet ve tevhidüi uluhiyet ile 
kendilerinden olmayan müminleri tekfir etmeye yöneliktir. Batının kullandığı tekfirci dü-
şünce ile Müslümanları katlettikleri, barbarca hareket ettikleri medya vasıtasıyla bütün 
dünyaya servis edilmektedir. İslamofobinin azmasına malzeme teşkil etmektedir.
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Başta ülkemiz ve diğer Müslüman ülkeler itikadi bölücüğe karşı ciddi tedbirler al-
malıdır. Müfredat programları zenginleştirilmelidir. İslam tarihinde tekfirci hareketi 
haricilik ile başlamış günümüze kadar devam etmektedir. Ayrıca ikinci tekfirci düşünce 
ise sahabeyi kiramın ekserisini tekfir eden şianın içerisindeki aşırı uçlardır. Toplumun 
tekfirci düşünce hususlarında aydınlatılması gerekmektedir.

Ehl-i sünnet velcemaatten maksat Peygamberin sünnetine tabi olmak, cemaat ise 
sahabenin yolunu takip etmektir. Ehl-i sünnet Ebu Mansur Maturûdî (ö. 333/944) ve 
Ebu Hasan Eşarî’nin (ö.324/925-36) bize naklettiği akideden ibarettir. Bütün dünya 
Müslümanları böyle bilirler.

Allah’dan başka galip olan yoktur.
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Necip Fazıl’ın “Aynadaki Yalan” Romanında İslamofobi’ye 
Karşı Oksidentalist Tavır

İbrahim BİRİCİK1

1. Giriş

Türk edebiyatının ilk dönem eserlerine ya da kurucu metinlerine nazar edildiği za-
man Kutadgu Bilig’ten Siyasetname’ye, Divan-ı Hikmet’ten Ziya Paşa’nın Terci-i Bend’i-
ne kadar çoğu eserin düşünce ile hemhâl olduğu görülür. Bu da kadîm edebiyat gelene-
ğimizin aynı zamanda fikrî fonksiyonlarının da mevcudiyetini gösterdiği gibi düşünce/
düşünme pratiklerinin ifade tarzlarının edebi eserler olduğunun da göstergesidir. Ah-
met Yesevi’den Namık Kemal’e, İbrahim Şinasi’den Nurettin Topçu’ya kadar her edebî 
metin üretenin aynı zamanda devlet felsefesi ve toplum üzerine de düşünmesi, poetik 
ile politiğin Doğu medeniyetinin kodlarında olmasındandır. Necip Fazıl da bu minval 
üzere ürettiği eserler ile gençlik, devlet, siyaset, toplum ve medeniyet üzerine teoriler 
sunarak Türk edebiyatında etkili olduğu gibi Türk düşünce hayatında da etkili bir yere 
sahiptir.

Necip Fazıl’ın, Türk modernleşmesinin serencâmını bizzat kendi şahsında yaşaya-
rak göstermesinde muhtemeldir ki imparatorluk döneminde doğmuş olmasının etkisi 
vardır. Cumhuriyet döneminde de devam eden yıkılan bir imparatorluğun melankolisi, 
kaybedilen kadîm kültürel kodların ve medeniyet değerlerinin acısının sıca sıcağına 
değil de sonrasından hissedilmesindendir. Bu hissiyat, “yazmasam çıldıracaktım” di-
yecek kadar naif ruhlu olan sanatkârların, eserlerinin kıvılcım noktasıdır. 9 şiir kitabı, 
15 tiyatro eseri, 5 hikâyesi, 5 hatıratı, 12 dinî ve tasavvufî, 22 siyasî-tarihî incelemesi 
ve denemesi bulunan Necip Fazıl’ın tek romanı, 1980 yılında yayımlanan “Aynadaki 
Yalan” romanıdır. 

Stendhal’a göre roman, her ne kadar sokağa tutulan bir ayna olsa da yazarın zih-
nine tutulan bir ayna da olduğu unutulmamalıdır. Bundan dolayı M. Orhan Okay, bu 
romanın Necip Fazıl’ın bir otobiyografisi olduğunu belirtir. M. Orhan Okay, (1987, s.81) 
“Eserin tezi, edebî değerinin çok üzerindedir ve âdeta her sayfasında varlığını hissettirir. 

1 Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, ibrahim.bd@hotmail.com



Necip Fazıl’ın “Aynadaki Yalan” Romanında İslamofobi’ye Karşı Oksidentalist Tavır

1254

Romanın bu tarafı, Necip Fazıl’ın siyasî, dinî ve sosyal fikirlerinin basit vak’a ve diyalog-
larla romanlaştırılmış hâlidir.” tespitini yapar. Durali Yılmaz (1983, s.424) ise, “yazar 
kendi düşüncelerini birinci şahıs anlatımıyla verebilseydi, roman bir makale yığını ol-
maktan kurtulabilir ve Türk romanı eşsiz bir “Naci” tipi kazanabilirdi.” görüşündedir. 
Selçuk Atay’a göre (2017, s.15) romandaki kurgusal dünyanın kahramanı Naci ile edebî 
dünyanın düşünce adamı Necip Fazıl, aynı mistik ve metafizik krizi yaşarlar.

Romandaki ideolojik yaklaşımının sosyolojiyi dizayn edici gücüne ve toplumsalın 
gücünün romanda ifadesini bulacağına Ziya Göklap’tan Şerif Mardin’e kadar çoğu sos-
yolog hemfikirdirler. Fethi Naci’nin de değindiği gibi Türkiye’nin gizli tarihinin roman-
larda aranılması gerektiği, muhakkak ki romanın tarihten psikanalitiğe kadar ulaşıla-
bilir olan kurgusal genişliği ve kavramsal derinliğinden kaynaklanmaktadır.   

Necip Fazıl, gerek romanları ile gerekse diğer eserleri ile olsun sanatı bir gaye uğ-
runa çile çekmek olarak gördüğü için kendi tabiriyle hohlayarak buz dağlarını eritme 
gayreti içine girer. Nitekim bu çabası da eserlerini okuyanlarda karşılık bulur. Cevat Öz-
kaya hatıralarında Necip Fazıl etkisini şu şekilde anlatır: “Üstadı nasıl dinleyebiliyorduk? 
Bana öyle geliyor ki, Necip Fazıl bizlere büyük bir özgüven duygusu kazandırdı. Batı’ya 
ve Batıcılara temelden bir başkaldırı imkânı sundu. Bize, adeta “Başınızı dik tutun!” 
diyordu Üstat. Necip Fazıl’ın üstatlığı düşünürlüğünden, âlim olmasından veya etkileyici 
nazmından değil, haksız bir sisteme haysiyetli isyanından geliyordu. Bunu da “Tohum 
saç, bitmezse, toprak utansın!” diyerek belirtmişti. İşte “başsız adamlar” toplumunda 
Necip Fazıl bize, biraz başımızı kaldırıp konuşmayı öğretti.” (Özkaya, 2018, s.30)

2. Necip Fazıl’a Göre Batı Medeniyeti

Ergün Yıldırım, onu anti-batıcı olarak değerlendirip Batı medeniyetine karşı düş-
manca bir tavır sergilediğini düşünür. Hatta Ergün Yıldırım, Necip Fazıl’ın antiliğini üç 
kategoride değerlendirerek onun anti-yahudilik, anti-komünizm ve anti-batıcı olduğu-
nu söyler. “Büyük Doğu düşüncesi ve hareketi öncelikle anti batıcı bir dünya görüşünü sa-
vunur. Doğu, Batı eleştirici ve reddiyesi ile beraber yeniden ikame edilmeye çalışılır. Doğu, 
nihayetinde Batı’nın modern zamanlarda dünya üzerine kurduğu hâkimiyete ve etkiye 
göre konumlandırılır. Doğu, Batı’ya göre tanımlanır bir bakıma. Özellikle siyasal anlamda 
bu oldukça belirgindir. Böylece Doğu, anti-Batıcı bir çerçeveye yerleşir.”(Yıldırım, 
2015, s.482) Buna paralel olarak Fırat Mollaer’e (2015, s.532) göre siyaset algısında 
Schmittyen bir tavırla dost-düşman ötekileştirmesine kadar giden Necip Fazıl, 1939’da 
“Avrupalı olmamanın şerefi bana yeter!” diyerek “bize düşen, kendi kendimize sahip ola-
rak, Amerika’nın ebedî müttefiki, Amerikalının da ‘Sen sensin, ben de benim’ tarzında 
dostu olmaktır.”(Mollaer, 2015, s.463-465)
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3. Necip Fazıl’ın Türk Modernleşme Algısı

Onun antiliği, Batı medeniyetinin pozitivist dönemini nazara alarak tüm inkılâpları 
bir mazi tasfiyesinde gören CHP zihniyeti iledir. Güneşin kırık aynadan yanlış yansıma-
sı gibi, yanlış algılara sebebiyet veren çarpık bir modernleşme anlayışı; fikir çilelerine 
ve ruh girdaplarına neden olduğu için CHP ile de arası limonidir. Kadim geleneğin tas-
fiyesinin ana nedeninin İslam dininin uygulanabilirliğinin toplumun tüm kesimlerinde 
görülmesi olduğundan lâfzen Osmanlı’yı hatırlatan her şeyin uzaklaştırılması, aslında 
dinden uzaklaşmayı ve bir nevi İslamofobik refleksleri gün yüzüne çıkarmaktadır. Bu 
minvalde Fahrettin Altun’a  (2015, s.325) göre onun Türk modernleşmesine yönelik 
eleştirisi, hem yanlış Batılılaşmanın hem de Kemalizm eleştirisi olarak algılanıp her bir 
denemesi, karşıt söylemin inşasında etkili bir unsuruna dönüşür. Elizabet Özdalga’ya 
göre, Necip Fazıl’ın bu karşıt söylemini etkileyici ve çekici kılan dört unsura değinir: 
Onun bohem hayatta ve modern ortamda varoluşsal bir kriz yaşaması ama aynı za-
manda buna İslâmî bir söylem içinden çözüm bulması; İslâmî değerlere dayalı ulusal 
bir kimlik inşa etmesi; iktidara boyun eğmeyen bir tutum takınması ve aktivist bir tavır 
içinde olmasıdır. (Akt.:Altun, 2015, s.327) 

Bu dört önemli unsurdan müteşekkil bir algı kendisinde Michel Foucault’nun 
(2005, s.79-81) “ebediyetin temsilcisi, yargıç ve dâhi yazar” kimliklerine sahip olan “ev-
rensel entelektüel” tasavvurunu oluşturur. O, bu tasavvur ve entelektüel kaygıyla İslam 
dünyasına ve özelinde Türkiye’ye Batı’nın üstünlüğü karşısında ve Kemalist modern-
leşmeye muhalif olarak sert bir ideolocya kurma gayretine girer. (Duran, 2015, s.524) 
Nitekim Rasim Özdenören’e (2004, s.138) göre de onu çağdaşlarından ayıran nokta, 
bu gayretindeki cesareti ve celadetidir. Bunun için de Doğu’nun kaynağına, dinine yö-
nelerek ahlaki bir seferberlikle tarih içinde kaybolan kadîm ruhun izini sürmek ister. 
(Altun, 2015, s.337) Necip Fazıl’ın gelecek olan nesle bu izi göstermesindeki amaçla 
Cumhuriyet’in reform hareketlerinde görülen bu izden uzaklaşatırma amacı, “kültürel 
korumacılık” perspektifinde bakıldığında Fırat Mollaer’e göre onları “düşman ikizler” 
konumuna sokar. (Mollaer, 2015, s.540) Çünkü kültürel özde farklı düşünseler de kül-
türel korumacılıktaki refleksleri ortaktır. (Altun, 2015:359)Bünyamin Duran da İslami 
ideologlarla Kemalist elitlerin halkı bilinçlendirmek, tarih ve kültürü araçsallaştırmak 
ve yeni bir toplum oluşturmakdaki çabalarını aynı olarak görür. (Duran, 2001, s.202)

Necip Fazıl’a göre Batılılaşma Tanzimat’tan itibaren yanlış algılanır. Osmanlı ay-
dınlarının alafranga tipleri eleştirisi gibi Necip Fazıl da Batılılaşmayı yanlış anlayanları 
eleştirmekten çekinmez. “Tanzimattan beri yolu açılan Avrupa’da, Batılıların marifetini 
devşirmek için gönderilip kabuk üstünde dört dönen böcekler gibi sürdüğümüz hayatın 
ne değeri olabilir?.. Kendi kendimizi büsbütün kaybetmek, Batı’ya da bir türlü uzana-
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mamaktan başka?..” (Kısakürek, 1989, s.87) Ayrıca romanda Belma’nın köşküne ziya-
fete davet edilen Naci, davetliler arasındaki kurt bir politikacının tarifini şöyle yapar: 
“Fransız sefiriyle konuşurken yüzünün cephesiyle değil de, profiliyle konuşuyor. Cepheden 
yüzü görünmeyen, yalnız iki profil taşıyan bu tip, profilinin biri gülerken öbürüyle ağlar.” 
(Kısakürek, 1989, s.26) Necip Fazıl’a göre de bu minvalde Türk modernleşmesi, asırlar-
dır Batı’ya gerçek cephesiyle muhatap olamaz. Batı ile eziklik psikolojesine giren Türk 
modernleşmesi, bu ikilikten dolayı muzdarip olmaya mahkûmdur. Başta da söylendiği 
gibi bunun müsebbebi ise CHP’dir.

4. Necip Fazıl’ın İslamcılığındaki Oksidentalist Tavır

İslamofobinin ürettiği tüm argümanlara karşı Kuran, İslam, şeriat ve tasavvuf an-
layışı muvacehesinde çözümler sunmaya çalışan Necip Fazıl; Batı medeniyetinin ideo-
lojilerinden olan oryantalizm, emperyalizm, modernizm vb. gibi ideolojilerin ön yargılı 
bir sonucu olan İslamofobiye karşı romanda kendi ideolojisinin taşıyıcısı olan Naci ka-
rakteri üzerinden mücadele yöntemlerini gösterir. 

Bu romanda da Necip Fazıl, ülkenin medyasının ve akademisinin şeriatın hakiki 
manasını bilmeden İslamofobik ön yargılardan hareketle onu değerlendirildiğini ve 
yine ön yargılardan müteşekkil bir şekilde kadının yerine ve önemine İslamofobik yak-
laşıldığını kendilerine göstermek ister. Necip Fazıl, bu roman ile diğer eserlerinde ver-
mek istediği tezleri kurguya sıkıştırarak şeriat ve tasavvufun İslam’da yerine değinir 
ve İslam-Batı medeniyeti mukayeseleri ile derinlikli bir Batı okuması yaparak “İslam’ın 
dünyaya verdiği yeni bir nizam” algısı ile bir medeniyet teorisi oluşturmaya çalışır. Bu 
gayreti, onu Hasan Hanefi’nin oksidentalizm yaklaşımındaki dinamikleri yansıtması 
bakımından bir oksidentalist hüviyetine büründürür. Nitekim bu hüviyet, İslam’ın iz-
zetini muhafaza ederek objektif bir Batı değerlendirmesi yapan Batıcı bir yaklaşım ve 
sentezci bir oksidentalizmin de habercisidir. 

Oksidentalizm, oryantalizm kadar kadîm bir bilgi geleneğine ve kurumsallaşma-
nın sistematiğine pek sahip olmadığı için genellikle tersine şarkiyatçılık olarak algıla-
nan bir tepkiselliğin ifadesi olarak görülür. Edward Said’in 1978’te basılan kült eseri 
“Oryantalizm/Batı’nın Şark Anlayışları” eseri ile oryantalizmin emperyalizm ile ilişki-
sini gözler önüne sermesi, Batı-dışı toplumlarda Batı’nın menfi algılanmasının da yo-
lunu açar. Bu menfi algı, zaten post-kolonyal süreçte ayyuka çıkmıştır. Edward Said, bu 
algının disipline edilmesine yardımcı olur. Genellikle intikam hissiyle hareket edilip bir 
tuzağa düşüldüğü yönünde kanaat oluşan oksidentalist tavırlarda son yapılan çalışma-
ların da ortaya çıkardığı gibi bir çeşitliliğe gidilir. Mevlana’nın “Fil ve Körler” kıssasın-
da anlatılan körün tuttuğu yere göre filin tarifini yapması gibi, tarihî süreçte Batı ile 
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etkileşeme geçen toplumların Batı tarifleri de Batı’ya göre, Batı’ya rağmen ve Batı’ya 
karşı ifadeleri gibi çeşitliliğe uğrar. Her ne kadar resmi ifadelerde “Batı bilimi” olarak 
tanımlansa da oksidentalizm sahasında çalışan uzmanlar, oksidentalizm üzerine üç 
farklı görüşü kategorize ederler: (i)oksidentalizmi, Doğu’nun kendi çıkarları doğrultu-
sunda Batı’yı incelemesi ve bir müdafaa yöntemi olarak ele alan görüşler, (ii) oksiden-
talizmi Batı düşmanlığı olarak ele alan görüşler, (iii) oksidentalizmi “nasıl (daha iyi) 
Batılı olunur” sorusunun cevabını verebilecek bir söylem olarak ele alan görüşlerdir.
(Metin, 2013, s.66) Nitekim bunlar, Hasan Hanefi’nin bir bilim olarak oksidental yak-
laşımı; Ian Buruma ve Avisha Margalit’in düşmanlarının gözüyle Batı olan oksidental 
yaklaşımı; diğeri ise Edward Said’in self-oryantalizasyonunu da çağrıştıran Couz Venn 
ve George Yong-Boon Yeo’nun iyi Batılı olmaya çalışma yaklaşımıdır.

Bizde Ahmet Midhat ile başlayan ve sentezciliği ifade eden oksidentalist/müstağ-
rip tanımı, Ercüment Ekrem Talu ile tepkici müstağripliğe ve Cemil Meriç'in tespitiyle 
Batı hayranı, Batı’nın yeniçerisi ve Truva atı olan meftun müstağripliğe dönüşür. Necip 
Fazıl’ın bir medeniyet teorisi üretmedeki tavrından yer yer Batı’ya karşıt bir oksidenta-
listlik gözlemlense de onda genel itibariyle cami minarisi ile fabrika bacasının yan yana 
olmasını siteyen sentezci bir müstağriplik göze çarpar. Mısırlı felsefe profesörü Hasan 
Hanefi’nin oksidentalizmi bir bilim olarak görmesindeki ısrarında bu sentezcilik yat-
tığı gibi Batı’nın her noktada iyi tahlil edilmesi ve Batı’nın bize karşı attığı iftiraları 
gerçekle izale edilmesi yatmaktadır. Nitekim Batı’nın yer yer bilmediğinden yer yer 
de sistemli olarak art niyetle attığı iftiralar, İslamofobik algının da kaynağı olmaktadır. 
Nitekim bu romanda Naci, bu İslamofobik yargıları gerçeklerle izale etmesini bilen ok-
sidentalist bir tavır sergilemektedir.

İdeolocya Örgüsü, hiç şüphesiz Necip Fazıl’ın İslamcı ve milliyetçi-muhafazakâr 
kesim üzerinde etkili olan bir eseridir. Nitekim Necip Fazıl, bu eseri için “Ben, arının 
peteğini hendeseleştirmeye memur kılınması gibi bu eseri örgüleştirmek için yaratıl-
dım”(Kısakürek, 1986, s.512) der. Ele aldığımız romanın yansımalarının da görülebi-
leceği “Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu” eseri ise “İdeolocya Örgüsü” eserine bağlı 
olarak değerlendirilmesi gereken Necip Fazıl’ın başa alınması gereken verimlerinden-
dir. (Kara, 2019, s.116) Romanda Naci’nin Batı medeniyetine karşı savunduğu İslam’ın 
değerlerini ve onların İslamofobisine karşı müdafaa ettiği tasavvufun inceliklerini İde-
olocya Örgüsü’nü nazara almadan değerlendirmek eksik kalır. Çünkü İdeolocya Örgü-
sü’nün ortaya koyduğu ideallerden birisi de İslam inkılâbı odaklı tüm insanlığın kur-
tuluşunu öncelemektir. M. Orhan Okay’a (2014, s.135) göre de bu eser, her ne kadar 
bir ütopyayı içinde barındırsa da eserde; Türkiye’nin kadîm tarihi, Batı ile ilişkilerle 
değerlendirilerek ideal bir nizam ana hatlarıyla ortaya konmaya çalışılır.  
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Romanda Naci’nin, tasavvuf yoluyla kendisini bulması ve kendisine gelmesinden 
sonra üzerinde uzun süre çalıştığı ve Batı medeniyetinin tüm derinliklerine vakıf ol-
maya çalıştığı tezi olan “Ruhçu ve Maddeci Yönlerden Batı Felsefesi” isimli yarıya kadar 
yazdığı tezi sobada yakar. Bu durum, bilinen mutasavvıflardan Bursa kadılığını bırakan 
Aziz Mahmud Hüdai’yi ve tacı, tahtı terk eden İbrahim Ethem Hazretlerinin fedakârlığı-
nı hatırlatır. Çünkü Necip Fazıl gibi romandaki Naci de bir dönüşüm içindedir. 

Necip Fazıl’ın Türk sosyoloji tarihinde önemli bir figür olmasını sağlayan olay, 
1934’te Abdülhakim Arvasi ile tanışmasıdır ve bu durum romanda Naci’nin Hus-
men Ağa ile tanışması olarak sembolize edilir. Husmen Ağa’nın onu hem torunu ile 
evlendirmesi hem de kitaplarını vermesi, Naci’nin eşi Hatçe’nin ölümü ile gerçek 
aşkla tanışmasına ve ölüm acısının gerçekliği ile yüzleşmesine hem de ilmî ve kalbî 
noktada gelişim göstermesine yardım eder. Tasavvuftaki insan-ı kâmil olma süreci-
ni Mevlana’nın “hamdım, piştim, yandım” felsefesini, Joseph Campell’ın “kahramanın 
sonsuz yolculuğu”nu, Otto Rank’ın “kahramanın doğuş miti”ni hatırlatan bir kurgu 
ile kemale eren Naci, artık geçmiş bohem hayatının arzularından ve dini noktadaki 
şüphelerinden kurtulur. Nitekim Necip Fazıl’dan otobiyografik unsurlar bulunabilen 
bu romanda Naci karakterin isim tahlili de “cehennemden kurtulan”dır. Nitekim Naci, 
romanın sonuna doğru nefis imtihanını da geçer. Hz. Yusuf-Züleyha olayını anımsa-
tan olayda konferans verdikten sonra otelde odasına çekilen Naci, kavuşamayacağını 
anlayıp intihar teşebbüsünde bulunmaya sebep olan sevdiği Belma Hanım’ın birlikte 
olma arzusunu geri çevirir ve otelden ayrılarak köhne bir pansiyonun odasındaki 
çekmecenin kuru ekmeğini yemeğe başlar. Kendisi de bunun bir imtihan olduğunun 
farkında olduğu için de mutludur. 

Husmen Ağa’nın, ilk tanıştıkları zamanda Naci’nin mesleğini öğrendiğinde “Felse-
fe ha!.. Göğü zıpkınlamak işi... Keşke işiniz toprağı bellemek olsaydı!” (Kısakürek, 1989, 
s.11) olarak verdiği tepkide kadîm bir iktibas vardır. Çünkü Kuran’da geçen Firavun’un 
“Ey Haman! Bana yüksek bir kule yap, belki yollara, göklerin yollarına erişirim.” (Ku-
ran-ı Kerim, 40:30) cümlesi modern zamanların tekebbür kültürünün dışa vurumudur. 
(Bergen, 2016, s.389)Firavunvari bir şekilde boş bir heves ve inançla o zamana kadar-
ki hayatını göğü zıpkınlamakla geçiren Naci, yeni nesillerin zihnine hakikat tohumları 
ekmek adına tasavvuf yardımı ile ulaştığı hakikati ve İslam medeniyetinin insanlığa 
sunduğu reçeteyi toprağı işlercesine bir gayretle insanlara ulaştırma gayretine düşer. 
Nitekim bu gayretinin neticesi ile ülke içinde kitabının tanıtımı için konferanslar verdi-
ği gibi Batı’dan kitabının özünü anlatan bir konferans teklifi alır.
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4.1. Ülke Akademisinin İslamofobik Yaklaşımına Karşı Oksidentalist Tavır

Naci, tasavvuf vasıtasıyla değişim geçirmeye başladıktan sonra eski tezini sobada 
yaktığı için “İslâm Tasavvufu ve İnsanlığın Beklediği Nizam”adında yeni bir tez hazır-
lamaya başlar. Üniversitede asistan olduğu için akademidekilerin de bundan haberi 
vardır. Üniversitede hocalarında olduğu bir muhabbet esnasında bir hocası Naci’ye 
“— Duyduğumuza göre garip bir doçentlik tezi hazırlıyormuşsunuz? Şeriatle iç içe İslâm 
tasavvufuna ait bir tez. Ve ona büyük bir eser çapında hazırlık yapıyormuşsunuz. Ne za-
mandan beri seriatçi oldunuz?”sorusunu yöneltir. (Kısakürek, 1989, s.85) Naci ise şeri-
atın hâlihazırda yanlış algılandığını, ona İslamofobik yaklaşıldığını, onun hakiki adaleti 
tesis ettiğini söyledikten sonra başka bir hoca anlattıklarını pek dikkate almaz ve ona 
“— Siz bu fikirlerinizle çağ dışı kalmaya mahkûmsunuz. Yazık, ne kadar da istidatlı bir 
gençsiniz! Kıymayın kendinize!..” (Kısakürek, 1989, s.85) tavsiyesinde bulunur. Bu du-
rum, tipik bir İslamofobik yaklaşımdır. 

Günü geldiğinde ise doçentlik savunması hazırladığı 320 sayfalık tezini jüri üyle-
rine dağıtır ve savunma gününü bekler. Oysa hocaların tez üzerine galip görüşü “sizin, 
büyük bir modernlik iddiası içinde, eskimis, posalaşmış fikirleri müdafaa eden bir gerici, 
tutucu olduğunuzdur. Ne dersiniz?” ön yargısı ile başlar. (Kısakürek, 1989, s.104) Naci,-
savunmada şeriatı, tasavvufu ve kadın mevzuunu İslami literatürdeki delillerle açıklar. 
Ancak karşı taraf zaten kararını önceden vermiştir. Naci, şaşkındır. “— Bunlar, dişsiz-
lerin ağrı çekmemesi gibi, idrak acısına yabancı, ne biçim insanlar?.. Allah ve Resulün-
den şüphe edebiliyorlar da kendi nefslerinden şüpheye düşemiyorlar.” düşüncesindedir. 
(Kısakürek, 1989, s.109)Nitekim tezi için nihai karar: “— Teziniz, ilim harici siyasi gö-
rüşlere yer verdiği ve çağ dışı dinî hükümlere baş eğdiği için ittifakla reddedilmiştir!” 
(Kısakürek, 1989, s.113)

Rasim Özdenören’in (2004, s.139) Necip Fazıl için yaptığı “felsefeyi, Batı edebiyatı-
nı, umumi tarihi, İslam tarihini, Türk tarihini biliyordu. Ayrıca fıkıh ve tasavvuf bilgisiyle 
ve zevkiyle mücehhez birikimi vardı” tespitleri, romanda Naci için de söylenebilir. Ni-
tekim Naci, bu geniş müktesebatından dolayı oluş sürecinde kafasında şekillendirdiği 
eseri ortaya çoktan koyar: “Defterinin kapağına özene bezene yazdı: İslâm Tasavvufu ve 
insanlığın beklediği nizam»...”(Kısakürek, 1989, s.97) Her biri üçer bölümlü 11 fasıllık 
ve tam kitaplaştırılsa belki 33 ciltlik külliyatın ana başlıklarını sloganı hatırlatırcası-
na Naci, şu şekilde atmaktadır: “1) Batı, işi maddecilikte bitirmiştir! 2) İsevilik soluğu 
safiyetini sürdürememiştir. 3) Rönesans, akün, çürütülmüş ruhtan intikam almasıdır! 4) 
Madde üstü dayanaksız madde keşifleri oyuncak seviyesini aşamaz! 5) Zulüm, dalâlet 
ve felâket sistemleri 6) Büyük buhran ve boşuna çırpınış 7) Ruhun vatanı Doğu 8) İslâm 
insanlığa rahmet müjdesi 9) Yükseltici, alçaltıcı ve yıkıcı devreleriyle Türk’ün elinde İs-
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lâm 10)Tasavvuf, İslâm’ın ruhu ve derinlik buudu Peygamberlik sarayının bâtın dairesi 
tasavvuf 11) İnsanlığın beklediği yeni nizam.” (Kısakürek, 1989, s.98) 

Naci’nin hem tezinin ismini değiştirmekle ortaya koyduğu hem de tezini kitaplaş-
tırıp toplumda ve zihinlerde yaptığı bu tarz bir İslam savunusu, akla Ahmet Midhat 
ve Namık Kemal ise “Niza-ı İlm-ü Din” ve “Renan Müdafaanamesini” getirir. Çünkü Jale 
Parla’nın (2016, s.28) da belirttiği gibi her iki yazar, döneminin İslam epistemolojisinin 
Batı karşısındaki savunucularıdır. Ayrıca Naci’nin saydığı bu ana başlıklara bakıldığın-
da, Hasan Hanefi’nin görüşleri akla gelir. Çünkü Hasan Hanefi gibi Naci de Batı medeni-
yetini, laboratuarda incelenen bir fare gibi her şeyine nüfuz ederek onu bir araştırma 
nesnesi yerine koyup sentezci ve terkipçi fikirlerle insanlığa dengeleyici çözümler su-
nar. 

4.2. Milletlerarası Felsefe Cemiyeti’nin İslamofobik Yaklaşımına Karşı Oksi-
dentalist Tavır

Naci’nin hem ülke içinde verdiği konferanslardan hem de Amerikalı ile yaptığı rö-
portajlardan haberdar olan Paris’teki bu cemiyet, Naci’nin eserini sunması için konfe-
ransa davet eder. Biletinden, oteline her şey hazırdır. Ancak bilinmelidir ki bu davet, 
cemiyetin Naci’nin fikirlerini kabulü anlamına gelmemektedir. Bu davette oryantalist 
bir söylem ve taktik saklıdır. Nitekim bunu cemiyet başkanı şu itirafla yapar: “Bu tezat 
ise bizim, eserdeki cesaretli iddiaları kabule hazır olduğumuzu değil, onları sadece me-
rak ettirici gördüğümüzü ve haysiyetli fikir cehdine kulak vermekten çekinmediğimizi 
gösterir.” (Kısakürek, 1989, s.175) Naci’nin Batı’da yapacağı bu İslam savunusu; Necip 
Fazıl’ın Büyük Doğu idealleri ile de örtüşür. 

Büyük Doğu; hem dergi hem marş hem de bir hareket olarak Necip Fazıl’ın hayat-
taki ideallerinin tezahürüdür. Elbetteki bu idealde, İslam-Osmanlı ve Türkiye modern-
leşmesinin akisleriyle ortaya çıkan Doğu-Batı meselesi önemli bir yer ihtiva eder. Her 
ne kadar bu ideal Doğu’ya ait bir vurgu taşısa da dar anlamıyla Osmanlı’nın geçmişteki 
misyonunu yürütecek Müslüman bir Türkiye’yi arzular. (Kara, 2019, s.132) Batı’ya kar-
şı Doğu’nun ve İslam’ın temsilcisi olma fikri konjonktürel olarak Türkiye sınırlarından 
taşmayacak şekilde dizayn edilir. 

“Büyük Doğu’nun kucakladığı ve bütünleştirdiği Şark, vatan sınırları dışında her-
hangi bir ırk ve coğrafya planına bağlı değildir. Biz BÜYÜK DOĞU’yu öz vatanımızdan 
başlayarak güneşin doğduğu istikameti kucaklayan bir madde ve kemiyet zemininde ara-
mıyoruz. Biz BÜYÜK DOĞU’yu vatanımızın bugün ki ve yarınki sınırlarıyla çevrili bir ruh 
ve keyfiyet planında arıyoruz. O, kendini mekan çerçevesinde değil, zaman çerçevesinde 
gerçekleştirmeye talip” (Kısakürek, 1986:8-9).
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Ancak Necip Fazıl, romandaki Naci’ye bunun bir istisnasını yaptırarak Paris’te onu 
adeta Büyük Doğu’nun ve İslam’ın temsilcisi olarak kurgular. Nitekim Naci’nin konfe-
rans için Paris’e gideceğini duyan Husmen Ağa: “— Kabul ettiğin için seni tebrik ederim. 
Mutlaka gitmeli ve içli dışlı bir fetih hamlesine girişmelisin!” İmam ise “İnşaallah İslama 
asrımızın beklediği büyük hizmeti edersiniz...”(Kısakürek, 1989, s.171) cümleleriyle 
uğurlar. 

Paris’te icrâ edilecek olan bu konferans, Naci’nin kendi kitabının tanıtımı ya da 
fikir teatisi boyutunu aşıp yıllardır bozgunda fetih rüyası gören bir milletin küfrün 
merkezinde imanın temsilciliğini yapmasının ve zafere ilerlemesinin bir fırsatı olacak-
tır. Romanda Naci’nin şahsındaki bu zafer ve Batı karşısındaki vakur duruş, kadîm za-
manlardaki Osmanlı duruşunu hatırlatmaktadır. Nitekim Necip Fazıl, Türk merkezli bir 
İslam fikrini şu cümlelerle dile getirir: “Türk gitgide bütün mecalini kaybeden Doğu’yu 
Arap’tan sonra İslam’ın bayrağı altında Batı’nın merkezine kadar ulaştırmak cehdi ve 
hâlâ Doğu’nun en canlı milleti olmak haysiyetiyle onun baş örnekliğini elinde bulundu-
ruyor.” (Akt.: Kara, 2019, s.132) Çünkü Necip Fazıl’a göre Türk milleti, bin yıla yakın 
İslam’ın kılıcını temsil etmektedir. Romanda da Naci’nin öne sürdüğü fikirler, mukaye-
seler ve deliller; Batı’nın zihnindeki İslamofobi de İslam kılıcıyla parçalanır. 

Necip Fazıl’ın İslam’ı önceleyen bir milliyetçilik algılamasına sahip olması onu aynı 
zamanda Türk düşüncesinde İslamcılık-Muhafazakârlık-Milliyetçilik akımları arasında 
da merkezî geçişken bir role büründürür. Nitekim Cemil Koçak (2004, s.609) da onun 
İslamcılığının muhafazakârlık ve milliyetçilikle daima dirsek temasında olduğu belirtir. 
Nitekim konferanslarında ülkücelerden imamhatiplilere kadar olan geniş seyirci yel-
pazesi bunun ispatıdır. (Öz, 2015, s.559) Ayrıca Türk siyasi hayatında da Necip Fazıl’ın 
Adnan Menderes, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel ve Alparslan Türkeş ile ilişki-
leri Büyük Doğu idealini gerçekleştirme girişimleri olarak ele alınabilir. (Çağan, 2015) 
B. Duran’a göre bu pragmatist tavrında Kemalist rejime karşı olan muhalifliği vardır. 
(Duran, 2015, s.529) Konuya bu minvalden bakıldığında 14 Kasım 1947 tarihli Büyük 
Doğu’dan aktaran Levent Cantek (2006, s.650), Necip Fazıl’ın Büyük Doğu düşmanla-
rını şu şekilde sıraladığını belirtir: “1. Bütün CHP, 2. Bütün muhalefet madrabazları, 3. 
Dönmeler, 4. Komünistler, 5. Dinsizler, 6. Sünnet ehline zıt sözde Müslümanlar, 7. Sanat-
kar ve mütefekkir kopyaları.”

Romanda Naci’nin oryantalizmin argümanlarını ve İslamofobik yaklaşımları, hem 
kitabında hem de konferansında delilleri çürütmesi; Şerif Mardin’in Necip Fazıl üzerine 
yaptığı şu tespiti akla getirir. Şerif Mardin’e göre Necip Fazıl’ın mütedeyyin ve milliyetçi 
kitleleri arkasından sürüklemesinde onun, Türk laik düşünürlerinin ön yargılarından 
hareketle İslam’ın özünde var olduğunu empoze etmeye çalıştıkları “modern olmayan”, 
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“ilkel”, “köhne”, “geri kalmış” iddialarını çürütmesinin etkisi vardır. (Akt.: Kara, 2019, 
s.139) Yani Necip Fazıl, ülke içinde kendi yaşamı boyunca İslamofobik yaklaşımlarla 
mücadele ettiği gibi romanda Naci’ye de hem ülke içinde hem de ülke dışında İslamo-
fobik yaklaşımlarla mücadele ettirir.

Romanda Naci, üç saat vereceği konferansında Batı’yı dört çığır halinde tahlil eder. 
Kapitalizm ve komünizm akımlarının topluma yansımalarını değerlendirir. Daha sonra 
Batı’nın teknikle ve düşünceyle aldığı ilerlemenin altında İslam’dan yapılan tercüme-
lerin önemine değinir. Konuşmanın ilerleyen bölümlerinde İslamofobik yaklaşımla-
rı izale decek şekilde İslam’da vicdanın önemine ve zorlamanın olmadığına İslam’da 
hürriyet ve devlet yönetimine, İslam’da kadın mevzuuna, İslam’da ahlak ve tasavvufun 
derinliğine değindikten sonra konuşmasını “Ve işte, eserine ve kaba akla mağlûp olmak-
tan doğan Batı buhranının aradığı büyük ruh müeyyidesi!.. İslâm!..”(Kısakürek, 1989, 
s.180) tespitiyle bitirir. 

Naci’ye göre Batı’nın zihniyetinde İslamofobik bir yargının oluşmasında sadece 
Batı’nın suçu yoktur. Bu algıda Naci, zamanın Müslümanlarında da hata görür. Nite-
kim Hilmi Yavuz’a göre Türk modernleşmesinin tarihi, aynı zamanda kendi kendisi-
nin oryantalize edilme tarihidir. Onların oryantalizmin tuzağına düşüp kendilerini or-
yantalize ettiklerine konferans için Paris’te bulunduğu sırada şahit olur. Naci, Batı’da 
kendi kimliğini muhafaza edemeyen ve asimile olan Müslüman’ın paradoksuna şahit 
olur. Naci, içinden haykırır: “Ey İslâmlık, ne hale düşmüş bulunuyorsun!.. Ben de buraya, 
senin topyekûn insanlıkça beklenen kurtarıcı rejim olduğunu savunmaya gelmiş bulu-
nuyorum!..”(Kısakürek, 1989, s.173) Müslümanların bu halini gören Naci, konferansta 
onları eleştirmeyi unutmaz: “Şehre hiçbir mâna üfleyemeden onun karanlık mânasına 
menfez vaziyetindeki câmiinizi gördükten sonra bir kere daha anladım ki, İslâm inkılâbı 
yepyeni bir nesle muhtaçtır ve sizin o nesilde payınız yoktur.”(Kısakürek, 1989, s.179) 
Necip Fazıl, bu cümleyle o zamanki İslam dünyasına da eleştirisini yapmaktadır.

4.3. Ülke Medyasının İslamofobik Tavrına Karşı Oksidentalist Tavır

Romanda Naci, tezinin jüri tarafından kabul edilmemesine karşı tezini kitap olarak 
bastırmaya çalışır. “Eserini birçok kitapçıya eliyle teslim etti ve camekânlarda sergilen-
mesini rica etti. Gazeteleri de tek tek dolaşarak, sahiplerine, muharrirlerine, yazı işleri 
müdürlerine imzasıyla sundu.”(Kısakürek, 1989, s.109) Naci’nin tezinin doçentlik jürisi 
tarafından kabul görmemesi, post-kolonyal eleştirinin en önemli kuramcılarından olan 
Frantz Fanon’un mücadelesi ile paralellik arz eder. Çünkü Frantz Fanon’un da doktora 
tezi jüri tarafından kabul görmez. O da kendi çapında kitap olarak bastırır ve verdiği 
konferanslarla “negritute” hareketinin yayılmasını sağladığı gibi Cezayir direnişine de 
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yardım eder. O da Batı medeniyeti tarafından istenmeyen adam kabul edilir. Kendi ça-
pında gayret gösteren Naci’nin en büyük engeli ise, ülkenin Batılı zihinlerce işgal edil-
miş medyasıdır. Cengiz Anık’a göre kitle imha silahına dahi dönüştürülebilen medya-
nın zihinlerin efendisi olma gibi bir istençte olduğunu belirtir. (Anık, 2018, s.261)

Medya; Naci’nin görüşlerinin yansıdığı kitabını ve vermeye çalıştığı konferansla-
rı sabote etmeyi kendine bir görev addeder. Böylelikle İslamofobinin dolaşıma sokul-
masında, tahkim edilmesinde ve zihinlerde kalıcı olmasında medyanın algı yöntemi 
etkilidir. Naci’ye göre ülke medyası Ali Kemal’in “lahana yaprakları” gibidir. Ne halkın 
vicdanından ne de değerlerinden haberdardır. Hiçbir zaman Türk ve Anadolu evladının 
eline geçmemiştir. Haksızlıkları, halka şırınga etmekle mükellef bu medya, ektikleri to-
humları yetiştirmekte de mahirdirler. (Kısakürek, 1989, s.116) “Renklerine de bakın!.. 
Büyük kısmı mor, şu mide bulandırıcı her rengin karışımı, çıban rengi... Gayesiz ve mez-
hepsiz hava-cıva basını... Bir kısmı da koyu kızıl veya açık pembe... Pembe renkte, kızılın 
olduğu gibi görünmesine karşılık, öyle görünmeye razı olmadan sırasına göre şu veya bu 
renge doğru (ton) değiştirmenin istidadı da yaşar.” (Kısakürek, 1989, s.116) 

Ülke medyasının tahlilini yapan Naci, tezi üzerinden de kendi düşüncelerine ülke 
medyasının İslamofobik yaklaştığının farkındadır. “Fakat bunlar o sapıklık soyundan 
adamlar ki, Türk’ün ruh köküne bağlı bir davranış gördüler mi, onu, ya korkunç bir ses-
sizlik külü altında gömerler yahut zayıf bir tarafını yakalamaları şartiyle, öksürüğü ho-
parlöre bağlayacak derecede ortalığı şamataya boğarlar... Hele Türk’ün ruh köküne bağlı 
bu davranış zorla göze görünmeye ve ne vesileyle olursa olsun, duman çıkarmaya başla-
yınca, hep birden arslan kesilirler ve ağız birliğiyle çığlığı basarlar... Eski Roma falanjları 
gibi kol kola kenetli oldukları birlik ve beraberlik yalnız İslama, yani Türk’ün ruh köküne 
karşıdır.” (Kısakürek, 1989, s.116) Bu cümleler, Naci’ye göre ülke medyasının zihniyeti-
ni gösteren kemikleşmiş ifadelerdir.

Nitekim Batıcı İslamofik medya, Batı’nın Naci’nin tezine, eserine rağbet göster-
mesini, aldatılmanın verdiği bir psikoloji ile karşılarlar. Bu tarz medya, paradoks için-
de kalarak bilinçaltlarında şu sorular yankılanır: “Onlardan öğrendiğimiz çağı, şimdi 
onların mı inkâr ettiğine şahit olacağız? Yoksa Batı fikir âlemi bizi yarı yolda bırakıp 
başka bir istikamete mi sapacak?..”(Kısakürek, 1989, s.125) Naci; bizce Edward Said’in 
oto-oryantalist olarak kategorize ettiği ve Batı’nın gözlükleri ile kendi toplumuna ba-
kan bu güruhu/medyayı ve  medyanın bu hali pür-melalini “Doğunun müflis kafaları” 
olarak görür ve  “Batının kendilerine ihanet ettiği, önce kendine inandırıp sonra kendin-
den caydığı iddiasını” düşündüğünü belirtir. Naci, bu tarz medya organlarını “ceplerinde 
kaybettikleri güneşi Batı’nın solgun ampullerinde ara”yanlar görmektedir. (Kısakürek, 
1989, s.125)



Necip Fazıl’ın “Aynadaki Yalan” Romanında İslamofobi’ye Karşı Oksidentalist Tavır

1264

Paris’te konferans verdikten sonra ve dinleyenleri etkiledikten sonra ülke medya-
sında hala çıt yoktur. “Davet edildiği kültür merkezinin fikir organları, Naci’ye sütunlar 
ayırırken, kendi basınında çıt yok…Zaten bu adetleridir.”(Kısakürek, 1989, s.188) Nite-
kim Naci’nin ülke medyasının bu tavrına karşı kendi imkanları ile kendi kültür ve me-
deniyetinin hakikatini anlatacak girişimlerde bulunmaktan geri durmaz.

4.4. Kadın Konusundaki İslamofobik Yaklaşıma Oksidentalist Tavır

Verdiği konferanstan sonra bir grup Batılı kadının oryantalist ön yargılarla sor-
duğu sorularla karşılaşan Naci, bu sorulara da cevap verir. İslam’da dört kadınla ev-
liliğin ve hatta evinde harem dairesi olup olmadığının sorulması, aslında bir Batılı 
kadının zihninde kendisine verilecek değere alternatifler çıkması anlamında olduğu 
için onların nazarında korkulacak bir durumdur ve bu düşünce; İslamofobik bir yak-
laşımdır. Naci; bu tarz İslamofobiyi izale edebilmek için onlara bu konuyu Don Juan 
ve Mecnun örnekleri ile anlatarak İslam’ın kadına verdiği değeri idrak ettirir. Çünkü 
“(Don Juan), kemiyet zenginliği içinde kadından yana fakirliğin, bulamayısın, ereme-
yişin ve elleri boş kalışın (melânkolik) örneğidir.” (Kısakürek, 1989, s.123) Fuzuli’nin 
Leyla ve Mecnun’unda ise “insan kadınını ne kadar sevmelidir ki nihayet onu aşacak 
ve Leylâ’yı Mevlâ ile değiştirecek hâle gel”mesinin sırrı vardır. Kendi ülkesinde ise İs-
lam’ın ortaya koyduğu medeniyet tasavvurunu anlamak istemeyen komünist ideolojiye 
mensup Mine’ye ise verdiği bir konferansta kadının değeri hakkında şu cevabı verir: 
“İslâmiyet kadını örter ve Hristiyanlık açarken, hakikatte biri onu mefkûreleştirmekte, 
öbürü de bayağılaştırmaktadır. Nitekim Hristiyanlığın ruh rejiminde kadından kesilmek, 
İslâmiyette ise ona doymak vardır. Kadından kesilmenin bâtıl dini, ahlâk ve hassasiyetini 
aşıladığı cemiyette kadını kasaplık bir et yığını gibi çengele asmak tezadına düşerken, 
İslâmiyet kadına gerçek mahiyeti veren hak din olarak onu örter. Böylece kadına gerçek 
değerini vermiş olur ve arada tezat diye bir şey bırakmaz.”(Kısakürek, 1989, s.130)

5. Sonuç

Sanatı, mutlak hakikat olan Allah’ı aramak gibi ulvi bir amaca hizmet etmek de gö-
ren Necip Fazıl düşüncesinde roman da fikre hizmet edecek bir forma dönüşür. Yüzler-
ce eseri arasında bu tek romanı, hayatından da izler taşıması hasebiyle otobiyografik 
bir esere dönüşür.

Türk edebiyatı gibi Türk düşünce hayatında da merkezi bir rol oynayan Necip Fa-
zıl, imparatorluk İslamcılığından sonraki süreç olan Cumhuriyet İslamcılığında da Türk 
düşünce hayatına etkisinde şekillendirici konumdadır. İslamcılık’tan muhafazakârlığa, 
muhafazakârlıktan milliyetçiliğe değin geniş bir nüfuz alanı ve geçişkenliğe sahip Ne-
cip Fazıl düşüncesinde Türk modernleşmesi, arızalı olduğu gibi Batı’ya karşı tavrı da 
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yeri geldiğinde karşıt yeri geldiğinde ise sentezci bir hüviyete bürünür ama hiçbir za-
man bu tavır bir hayranlığı içinde barındırmaz. Bu tavır alış, oksidentalizmin de tanım-
sal çeçevesini içinde barındırır. Oksidentalizmi bir bilim olma ve Batı’ya objektif bakma 
olarak disiplinize etmeye çalışan Mısırlı felsefe profesörü Hasan Hanefi’nin oksidenta-
list yaklaşımı, romandaki Naci karakterinin tavrıyla da benzerdir. Ancak Naci’nin bu 
tavrının; kendi kültür, medeniyet ve edebiyatımızdaki Ahmet Midhat Efendi’nin oksi-
dentalist tavrıyla benzer olduğu da gözden kaçırılmamalıdır.

Daha çok Batı’da gözlemlenen ve bir ön yargılar heyulasının ifadesi olan İslamofobik 
durumlara, Necip Fazıl’ın bu romanda ülke içinde rastlandığına dair kurgusal örnekler 
sunması, dikkate şâyandır. Tasavvufi yönelimlerle hidayete erdiği düşünülen Naci’nin 
doçentlik tezini İslam tasavvufu ve dünyaya verdiği nizam konusunda yapması, ülke 
akademyası ve medyası tarafından irticacı olarak sunularak önce görmezden gelinmesi 
sonra ise yaygara kopartılarak küçümsenmesi 70 sene öncesinin Türkiye’sinde de var 
olan İslamofobik tavrı gösterir. Naci’nin ise bu İslamofobik tavra karşı cevabı, İslam'ın 
izzetini muhafaza edercesinedir. Nitekim bu dik duruşundan dolayı Naci, Paris’teki or-
yantalist menşeli Felsefe Cemiyeti’nden kitaplaştırdığı tezini konferansta sunma daveti 
alır. Bu davet, ülke medyasını adeta çılgına çevirir. Çünkü ülke medyasının hali pür-
melâli Edward Said’in belirttiği self-oryantalizme güzel bir örnektir. Naci, burada da 
İslam-şeriat-tasavvuf-kadın konularında Batı’nın oryantalizm ile zihinlere nakşettiği 
ön yargıları sildiği gibi bu konulardaki öz bilgileri de dinleyicilere sunar. 

Sonuç olarak bu romanda ülke akademisinin, ülke medyasının ve ülke-dışı şarki-
yatçı bir cemiyetin tüm İslamofobik yaklaşımlarına, Naci’nin ilmî ve tarihî delillerle 
sunduğu cevaplar dikkat çeker. Bu aynı zamanda Necip Fazıl’ın da düşüncesidir. Bu da 
Ahmet Midhat-Hasan Hanefi yaklaşımlı bir oksidentalist yaklaşımın teorik ve pratik 
unsurlarının Naci’de bulunduğunun göstergesidir. 
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Alman Medyasında Sözde İslâm Eleştirmenleri ve 
İslâm-Müslüman Düşmanlığına Etkileri

Fatih ŞAHAN1

Giriş 

Almanya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1950’li yıllardan itibaren bazı ülkeler-
le işçi alımı anlaşmaları yapmıştır. İlk işçi anlaşması İtalya (1955), İspanya (1960) ve 
Yunanistan (1960) ile yapılmıştır. Daha sonra Türkiye (1961), Fas (1963), Portekiz 
(1964), Tunus (1965) ve Yugoslavya (1968) ile işçi göçü anlaşmaları imzalanmıştır 
(Hunn, 2005, s. 29). Bu süreçle birlikte 1950 ve 1960’lı yıllarda Almanya’nın işçi göçü 
anlaşmaları ile Federal Almanya Cumhuriyeti için İslâm’ın politik bir öneminin tarihi 
olarak kaydedilebileceği belirtilmiştir (Hanna, 2019, s. 36). 

Alman devleti yukarıda da belirtildiği üzere öncelikli olarak Hristiyan olan ülkeler 
ile işçi anlaşmaları yapmıştır. Bazılarına göre Türkiye ile yapılan işçi anlaşması, kül-
türel mesafe ve dini farklılıktan dolayı gecikmiştir. Türkiye’nin NATO üyesi olmasıyla 
birlikte Alman İş ve İşçi Bulma Kurumu, Türkiye ile işçi anlaşmasını gündeme almıştır 
(Beilschmidt, 2015, ss. 15-16). İkinci dünya savaşı sonrasında Almanya’ya gelen göç-
men işçileri, siyaset ve ilim çevresi, doğulu veya Müslüman olarak değil işçi olarak gör-
müştür. Bu amaçla Almanya’ya davet edilmişler ve ülkeye gelmelerine izin verilmiştir. 
Alman toplumunda ve siyasetinde göçmen işçiler, geldikleri ülke ve etnik kökenden 
ziyade bağımsız işçi, dahası misafir işçi (Gastarbeiter) olarak konu edinilmiştir (Attia, 
2007, ss. 5-31). Attia, 80’li yılların başından itibaren ise bu algıda değişikliğe dikkat 
çekmiş ve artık Almanya’da kalıcı olan misafir işçiler kültürel yabancı olarak sunuldu-
ğu ve algılandığını belirtmiştir (Attia, 2007, s. 8). 

İslâm düşmanlığı, Müslüman karşıtı ırkçılık, İslamofobi gibi kavramlar son yıllarda 
ilmi çevrelerde Müslümanlara karşı olumsuz tutumları, söylem ve davranışları, onla-
ra yönelik toplumsal dışlamaları, kurumsal ayrımcılığı ortaya koymak için geliştirilen 
söylem ve konseptlerdir. 

1 Doktora Öğrencisi, Tübingen Üniversitesi, shnfatih@gmail.com
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İlmi anlamda bütün dinlerin eleştirilebileceği aydınlanmanın getirdiği bir değer 
olarak görülmektedir. Buna karşın sözde İslâm eleştirisi adı altında İslâm’a yönelik 
düşmanlık onu yapanlar tarafından Müslüman karşıtı ırkçılığı körükleyen, bunun top-
lumsal anlamda kabul görmesini ve yerleşmesini sağlayan bir araç olarak kullanılması 
sorun olarak değerlendirilmelidir. Belirli bir dinin müntesiplerini değersiz kılan, ras-
yonel olmayan korkuları ve tutumları hedef alan her türlü nefret söylemleri ilmi kritik 
kılıfında sergilenmektedir. 

1. Medya ve İslâm 

Medyanın Almanya, Avrupa ve Batı'daki negatif İslâm algısında büyük etkisinin 
olduğu farklı kesim ve çevreler tarafından dikkat çekilen bir konudur. 1990’lı yılların 
sonunda Almanya Yahudiler Merkezi Konseyi Başkanı Ignatz Bubis, Alman kamuoyun-
daki İslâm algısının bir zamanların Yahudiler hakkındaki imajı gibi yanlış bilgilere da-
yandığı tespitinde bulunmuştur. Hafez, farklı enstitülerin Avrupa ve Alman medyasın-
daki İslâm imajına dair yaptıkları araştırmalar sonucu Avrupa medyasının İslâm’a ve 
İslâm dünyasına yönelik aşırı derecede olumsuz bir imajı farklı tarzlarda sunduğunu 
tespit ettiklerini ifade etmiştir (Hafez, 2013, s. 7).

Batı'da İslâm geri kalmış, şiddet yanlısı, kadın düşmanı gibi klasik ön yargılarla 
tasvir edilmekte ve Müslümanlar açık bir şekilde “Terörist” olarak tanımlanmamakta-
dır. Ancak büyük ölçüde terörizm kontekstinde ve başka olumsuz konularla ele alın-
maktadır. 90’lı yıllarda Körfez Savaşı sonrasında Alman kamuoyunda İslâm “Düşman 
İmgesi” (Feinbild) tekrar aktive edilmiştir. İslâm monolotik bir blok olarak sunularak 
çoğunlukla fanatizm ile eş tutulmuştur. Müslümanların kendi içerisindeki mezhepsel, 
etnik ve kültürel farklılığı dikkate alınmaksızın ve sıradan, basit tanımlamalarla Batı-
nın İslâm tehdidi korkusu beslenmiştir (Lueg, 2002, ss. 16-35). 

Kamuoyu oluşturmada medyanın etkisi şüphesiz tartışılmaz. Hafez, Almanya’da 
medyanın ırkçılık alanındaki etkisinin ise daha büyük olduğunu belirterek bunu II. 
Dünya savaşından sonrasında Antisemitizmin medyanın da aydınlatma çalışmalarıyla 
gerilediği örneğiyle açıklamaktadır (Hafez, 2015, ss. 42-45). Hafez medyadaki İslâm 
imajını mikro ve makro olmak üzere iki düzeyde ele almaktadır. Ona göre medyadaki 
mikro düzeydeki İslâm resminde kullanılan kavramları, dil ve görsel klişeleri zikret-
mek mümkündür. İnsanlar için bağlamının açık olmadığı kavramların yanlış kullanıl-
ması subliminal olarak İslâm düşmanlığını teşvik etmektedir. Kamuoyunda ve med-
yada çok sıkça kullanılan “İslâmcı Terör” (Islamischer Terror) örneğinde olduğu gibi, 
İslâm ve terör bir araya getirilmektedir. Zira bu kavramın benzeri diğer dinler için söy-
lenmemekte ve kullanılmamaktadır (Hafez, 2015, ss. 42-45). 
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Alman ulusal basının İslâm algısına dair yapılan uzun süreli bir araştırmasına 
göre, İslâm 1950-1990’lı yıllarda olumsuz olaylarla ve konularla gündeme getirilen 
Orta Doğu haberlerinin en güçlü ikinci konusunu teşkil etmekteydi (Hafez, 2013, s. 
8). Türkiye’den Almanya’ya iş göçü döneminden 1970’li yılların ortasında kadar Al-
man medyasının İslâm’a olan ilgisi neredeyse yok denecek kadar azdı. 1979 yılında 
İran’daki İslâm devrimi ve 1989 yılında Salman Rüşdi’ye karşı çıkarılan fetva ile medya 
el-Menouar’ın ifadesiyle bir dalga hareketi olarak İslâm’ı keşfetti (El-Menouar, 2019, 
ss. 169-189). İslâm bir din ve inanç öğretisi olarak değil, siyasete olan etkisi bakımın-
dan ele alınmaya başlandı (Saif, 2008, s. 61). 1990’lı yılların ortalarına gelindiğinde 
ise medya, sosyal bilimler ve siyaset, İslâm’ın göçmenler için bir “Uyum Freni” olduğu 
konusunda geniş ölçüde hem fikirdi (El-Menouar, 2019, ss. 169-189; Pinn, 1997, ss. 
215-234). İslâm konulu haberlerin en başından beri neredeyse tamamı olumsuz çağ-
rışım sergilemekteydi. 11 Eylül 2001 terör saldırılarının sonrasında ve 2005 yılındaki 
Danimarka’daki çirkin karikatür provokasyonu medyada İslâm’ı en üst sıralara taşıdı. 
İslâm aynı zamanda terör, savaş ve çatışmalarla hep ilişkilendirildi. Müslüman karşıtı 
ırkçılık (Antimuslimischer Rassismus) kitle iletişim araçları tarafından da yoğun bir 
şekilde transfer edildi (Kuhn, 2015, s. 69). Tek taraflı olumsuz İslâm algısı halk nezdin-
de İslâm düşmanlığını körükledi ve aşırı sağ popülizmin ve aşırı sağcı ırkçı partilerin 
toplumun merkezinde yer edinmesine katkı sundu.  

Şimdilerde 2001 yılından sonra daha çok gündeme gelen ve medyadaki İslâm 
algısına ideolojik anlamda adeta destek veren sözde İslâm eleştirmenlerinin sıkça 
kullandığı ve dile getirdiği gibi, Batı kitle iletişim araçlarında İslâm uzun yıllardır bir 
“Din” olarak değil, aksine İslâm bir “siyasî konu” olarak ilgi gördü (Hafez, 2013, s. 8). 
Özellikle günümüzde Müslüman dini cemaatlere yönelik onların toplumsal anlamda 
söylem güçlerini ve hak taleplerinin önüne geçmek için ve birçoklarının ifade ettiği 
gibi bir “Kültür Savaşı” (Medeniyetler Çatışması) kavramı olan “İslâmismus”, İslâm-
cılık kavramıyla yapılmaktadır. Müslüman dini cemaatler dini cemaat olmaktan kay-
naklanan ve Alman anayasasının ve kilise hukukunun kendilerine ön gördüğü hak-
ları (İslâm din dersinin okullarda verilmesi, İslâm ilahiyat merkezlerinde söz hakkı, 
Müslüman manevî rehberlik hizmetleri, çeşitli kamu kuruluşlarında temsil, karar 
hakkı ve kamu tüzel kişiliği vb.) daha güçlü talep ettikçe, sözde İslâm eleştirmenleri 
onların bu taleplerini bastırmak, dini cemaat olarak toplumda algılanmasının önüne 
geçmek için Müslüman dini cemaatleri “Siyasal İslâmcı” olarak yaftalamakta bu an-
lamda medyada kendilerine fazlasıyla yer bulmaktadır. Alman medyasında yukarıda 
da belirtildiği üzere uzun yıllardır İslâm ve Müslümanlara dair ön yargılarla dolu, 
cehaletten beslenen bir tutumun varlığından söz edilebilir. Kai Hafez’e göre İslâm 
Batı’da 1400 yıldır kötü bir basını, medyası var ve modern medya toplumu bu gelene-
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ği terk etmedi, aksine bunu günümüzde sürekli bir şekilde eski Doğu-Batı karşıtlığı 
üzerinden tekrar canlandırdı (Hafez, 2013, s. 215).

İslâm ve Müslümanlara dair konularda medyada sıklıkla kendilerine söz verilen söz-
de İslâm eleştirmenleri ve toplumun genelinde hâkim olan İslâm’a karşı ön yargının art-
masında ve toplumun merkezine yerleşmesinde büyük bir etken olmuşlardır. Medyada 
ve toplumda hâkim olan İslâm ve Müslüman tartışmaları, Müslümanların dışlanmasına 
sebebiyet verdiği çeşitli araştırmacılar tarafından da dile getirilmektedir (Dirk, 2006).

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden FAZ’in Allensbach Enstitüsüne 2006 yı-
lında yaptırmış olduğu araştırmaya göre, Almanların İslâm’a dair düşüncelerinde son 
yıllarda olumsuz bir durum söz konusudur. 2006 Mayıs ayında yapılan araştırmaya 
katılanların yüzde 91’i İslâm kelimesinin kadınlara yönelik ayrımcılığın, 2004 yılında 
ise katılanların yüzde 85’i bu şekilde bir kanaate sahipti. İslâm’ın fanatizmi ifade etti-
ğini düşünenlerin oranı yüzde 75, 2006’da bu oran yüzde 83’tü. İslâm’ın gerici oldu-
ğunu söyleyenlerin oranı 2006’da yüzde 62 ancak bu oran 2004 yılında yüzde 49’du. 
İslâm’ın hoşgörüsüz olduğunu düşünenlerin oranı daha önceki yüzde 66 oranına göre 
yüzde 71 oldu. İslâm’ın demokratik olmadığı görüşünü savunanlar ise yüzde 52’den 
yüzde 60’a çıkmış durumdadır. İslâm’ın barışçıl niteliğinin olduğunu kabul edenlerin 
sayısı ise yüzde 8’de kalmaktadır. Araştırmaya katılanların yüzde 42’si “Almanya’da 
çok Müslüman yaşadığını, bazen aralarında birçok teröristin de olduğundan korkuyo-
rum” cümlesine katılmıştır.2 

2. İslâm Düşmanlığı, İslâmofobya, Müslüman Karşıtı Irkçılık…! Kavramsal 
Çerçeve

Almanya’da İslâm’a ve Müslümanlara yönelik nefreti tanımlamak için farklı kav-
ramlar kullanılmaktadır. İlmi çevrelerde de bu kavramlardan hangisinin kullanılması 
gerektiği yönünde bir tartışma da yürütülmektedir. “İslâmofobya”, (Islamophobie), 
“İslâm Düşmanlığı” (Islamfeindlichkeit), “Müslüman Karşıtı Irkçılık” (Antimuslimis-
cher Rassismus), “Muhammedilik Karşıtlığı” (Antimohammedanismus), “İslâmcılık 
Karşıtlığı” (Anti-Islamismus) veya “Müslüman Karşıtlığı” (Antimoslemismus) (Bühl, 
2010, s. 11) vb. farklı kavramlar adı altında alınsa da İslâm ve Müslümanlara kar-
şı nefret, düşmanlık toplumsal anlamda bir gerçeklik olarak Almanya’nın toplumsal 
barışını tehdit etmekte ve Wolfgang Benz’in ifadesiyle Alman Demokrasisi için de bir 
tehlike oluşturmaktadır (Bielefeld, 2010, ss. 173-207). Heiner Bielefeldt, İslâmofo-
bya (Islamophobie) veya İslâm Düşmanlığı (Islamfeindlichkeit) kavramları yerine, 

2 https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/allensbach-analyse-eine-fremde-bedrohlic-
he-welt-1328270.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
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Müslümanlara karşı olan nefretin bütün yönleriyle ortaya koyması bakımından Müs-
lüman Düşmanlığı (Muslimfeindlichkeit) kavramını kullanmayı tercih ettiğini zira 
bu kavram en başından bundan mağdur olan insanları ilgilendirmekte, onların ait 
olduğu dini ise dolaylı olarak ilgilendirmektedir. Diğer taraftan Almanya Protestan 
Kilisesi’ne bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, halkın 
yüzde 54’ünün İslâm’ın Alman toplumuna uymadığı görüşüne sahip olduğunu orta-
ya koymuştur. Bununla birlikte yüzde 69’unun Müslümanların Almanya’da günlük 
hayatın bir parçası olduğunu kanaatine sahip olduğu tespit edilmiştir.3 Araştırma 
kamuoyunda “Müslümanlara Evet”, “İslâm’a Hayır” başlığı ile paylaşılmıştır. Aynı 
araştırmada Müslümanlarla iletişimde olanların İslâm’a karşı kabulünün daha fazla 
olduğunu, Müslümanlarla iletişimi olmayanlarda ise bu kabulün daha az olduğunu 
araştırma sonuçları ortaya koymuştur. Buradan hareketle Alman toplumunda İs-
lâm’a karşı genel olarak, birçok araştırmacının da ifade ettiği üzere, tarihi, kültürel 
ve dini ön yargıları bulunmaktadır. Müslümanlara evet, İslâm’a hayır olarak ortaya 
çıkan araştırma sonuçlarından hareketle de Alman toplumunda Müslümanlara karşı 
olan, ön yargı, klişeler (Sterotypen), nefret ve saldırıların aynı zamanda İslâm düş-
manlığından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Genelde Avrupa’da özelde Almanya’da 
aşırı sağcı ırkçı hareketler ve siyasi partiler toplumsal anlamda kabul görmek için 
halkın nezdinde eski düşman imajını, Avrupa’nın ötekisi olarak kurgulanan İslâm’ı 
söylemlerinde ve argümanlarında kullanmaktadır. Bununla kendilerini yenilemekte, 
modernize etmekte ve tekrar canlandırmaktadırlar. Böylelikle İslâm ve Müslüman 
düşmanlığı Avrupa’da etkin olan aşırı sağ ırkçı partiler için siyasi bir sermaye haline 
gelmiştir (Bax, 2015, s. 101). Aşırı sağcı ırkçı hareketlere ve siyasi partilere İslâm’ın 
bizatihi kendisini sözde din eleştirisi adı altında problem olarak gösteren, gerçekte 
toplumsal anlamda İslâm’a ve Müslümanlara karşı ön yargı, kin ve nefreti körükleyen 
sözde İslâm düşmanları da aynı şekilde hareket etmektedirler. 

İslâm ve Müslümanlara yönelik genellemeci İslâm eleştirisi, İslâm’ın çeşitliliğini ve 
Müslümanların barışçıl oluşunu yadsımaları ve bunun nihai hedefi olan Müslümanla-
rın topluma katılımının (uyumunun) engellenmesi olarak değerlendirilmektedir.

Sözde İslâm eleştirmenlerinin çok sıkça başvurduğu argümanların başında komp-
lo teorileri de gelmektedir. Avrupa’da aşırı sağın toplumsal merkezde kabul görmesini 
bir nevi normalleşmesini sağlayan sığınmacı krizi ile çok sıkça dile getirilen “Başka 
ırktan insanların Avrupa’yı istila etmesi ile beyaz ırkın” yok edildiğine dair düşünce 
bunun sığınmacılarla birlikte doğrulandığı görüşünü savunmaktadırlar. 

3 https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Islambefragung-SI-EKD-f%c3%bcr%2024-09-18.pdf
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3. Müslüman Karşıtı Irkçılık: Antimuslimischer Rassismus

Batı'daki öncü kültüre göre İslâm Almanya’ya ait değildir. Avrupa’nın Hristiyan-Ya-
hudi kimliği gibi tartışmalar suni olup daha çok Müslümanları dışlayan, ötekileştiren, 
bütünün bir parçası olarak görmeyen bir yaklaşımı sergilemektedir. Avrupa’nın baskın 
kültürünün Hristiyan-Yahudi arka planına dayandığı tartışmalarının çoğunluk toplumu 
ile azınlıklar arasındaki çatışmaları önlemek amacıyla yapılmadığı, belirli bir yaşam 
tarzını doğru ve ötekine karşı aşağılayıcı tutum ve davranışı ve birtakım ayrıcalıklara 
sahip olmanın meşruiyetini onaylamak için yürütülen tartışmalar olarak yapılmakta-
dır (Attia, 2012, ss. 6-10).  Iman Attia Müslüman karşıtı ırkçılığın, bu mekanizmanın 
nasıl işlediğini şu şekilde açıklamaktadır: “Kültürel alametler, özellikle temel öz bir ni-
telik olarak gösterilmekte ve hiyerarşik bir düzende ele alınmaktadır. Buna göre belirli 
kültürel özellikler “Doğu'ya” daha doğrusu “İslâm’a” özgü olarak tanımlanmakta (ka-
dınlara değer vermemek, tembellik, gaddarlık, bireysel ihtiyaçlara ve özgürlüğe önem 
vermeme vb.). Ötekine izafe edilen ve onun asli bir niteliği olarak görülen bu özellik-
lerin yanında, kendi kültürünün temelini teşkil eden unsurlar olarak da ilerleme, akıl, 
özgürlük, eşit haklar, vb. görülmektedir. Böyle bir özselleştirmede kültürlerin doğasın-
da olan asli özelliklerin sıralanması ile kültürler arasında bir fark oluşturulmakta ve 
böylece kültürler arasındaki hiyerarşi meşrulaştırılmaktadır (Attia, 2012, ss. 6-10). 

İslâm ve Müslüman düşmanlığını ifade etmek için Almanya’da literatürde daha çok 
İslâm düşmanlığı (Islamfeindlichkeit), Müslüman düşmanlığı (Muslimfeindlichkeit) ve 
Müslüman karşıtı ırkçılık (Antimuslimischer Rassismus) kavramları daha sık kulla-
nılmaktadır. Müslüman olmak herhangi bir ırk aidiyeti olmadığı halde Müslümanlara 
karşı düşmanlık, ırkçılık konteksinde ve retoriğinde gerçekleşmektedir. Irkçılıkta kö-
ken olarak yabancı olan ırka izafe edilen olumsuz nitelikler Müslüman karşıtı ırkçılık-
ta kültürel olarak görülmekte ve dini olarak yeniden şekillendirilmektedir (Häusler, 
2013, ss. 155-176).  Almanya’da ön yargı araştırmalarında ve antisemitizm konusunda 
saygın bir bilim adamı olan Wolfgang Benz İslâm düşmanlığını şu şekilde tanımlamak-
tadır: “Aktüel İslâm düşmanlığı fenomeni, Alman toplumunda yaşayan vatandaşların 
dini, kültürel, etnik ve siyasi argümanlarla ayrımcılığa tabi tutulması ve dışlanmasıdır 
(Benz, 2019, ss. 141-149).”  Ona göre bir grubun kökenleri, kültürel gelenekleri, din-
leri, ekonomik ve sosyal durumları vb. ötekileştirilmekte daha doğrusu yabancı olarak 
görülmekte ve bundan dolayı düşman olarak, toplumda onları reddeden ve dışlayan 
bir tutumu kolaylaştırmaktadır (Benz, 2019, ss. 141-149). Aynı zamanda bu tutum, ço-
ğunluğun azınlığı dışladığı bir davranış olan kendine olan öz güvenini arttırmaktadır. 
Almanya’da antisemitizm konusunda uzman olan Wolfgang Benz, İslâmofobya (Isla-
mophobi) kavramının tam olarak tanımlanmamasına ve dolayısıyla kabul görmemesi-
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ne rağmen sosyal bilimlerde giderek yerleştiğini iddia etmektedir (Benz, 2012, s. 39). 
Almanya’da Benz’in de ifade ettiği üzere “İslâmfeindlichkeit” (İslâm Düşmanlığı) kav-
ramını Das Bielefelder Institut für Konflikt und Gewaltforschung (Bielefeld Çatışma ve 
Şiddet Araştırmaları Enstitüsü) adlı kuruluş, belirli bir gruba aidiyetten dolayı yapılan 
insan düşmanlığı kategorisine İslâm düşmanlığı kavramını da dahil etmiştir. Buna göre 
Müslümanlara dair olumsuz tutum ve dini daha doğrusu kültürel ve sosyal bir referans 
sistemi olarak İslâm’a karşı olumsuz tutumları tanımlamak için İslâm Düşmanlığı kav-
ramını kullanılmaktadır. (Benz, 2012, s.39)

4. Islamkritik- İslâm Eleştirisi

Yasemin Shooman’a göre Batı Avrupa’daki İslâm söylemleri sabit bir repertuara 
sahip anlatılardan faydalanmaktadır. Bu temel söylemler, Müslümanların, Müslüman 
köken veya kökene ait etnik niteliklerle bağlantılı olan dinleri ve kültürleri nedeniyle 
Batı toplumlarına entegre edilemeyeceği varsayımına dayanmaktadır. Bununla birlik-
te, toplumsal cinsiyet rollerinin arkaik ve baskıcı anlayışı, Müslümanın yanı sıra İslâm 
kültürüne özgü homofobik ve bireyin özgürlüğünün reddedilmesi aşılamaz bir engel 
olarak sunulmaktadır (Shooman, 2015, ss. 47-59). Bu tür İslâm ve Müslüman söylem-
leri ırkçılığın yapısında olduğu gibi biz ve öteki üzerine inşa edilmektedir. 

Aydınlanmanın bir mirası ve tutumu olarak din eleştirisi ilmi anlamda kabul gör-
se de Islâmkritik Wolfgang Benz’in de ifade ettiği üzere Müslüman düşmanlığı eksenli 
nefreti ve İslâm düşmanlığı içeren tutumları kamufle etmek için kullanılan bir kavram 
haline dönüşmüş durumdadır (Benz, 2012, s. 40). Sözde İslâm eleştirmenlerini popü-
ler yapan ve etki alanlarını genişleten hususlardan birisi de kullandıkları retorik ve 
dildir. Patrik Bahners’in ifadesi ile bu durum onların dünyadaki olayları son derece 
radikal bir basitleştirmeyle sunmalarından ileri gelmektedir (Bahners, 2011, s. 262). 
Sadece bir savaş, sadece bir düşman ve bir cephe vardır. Sözde İslâm eleştirmenleri 
için İslâm’ın kendisi bizatihi problemin kendisini oluşturmaktadır (Gerald-Schneiders, 
2010, ss. 417-447). Dolayısıyla Almanya’da yaşayan Müslümanlar ve onların kurmuş 
olduğu teşkilatlar da uyum ve Müslümanlarla ilgili problemlere çözüm sunamazlar. 
Bahners, aynı yer) Sözde İslâm eleştirmenleri Müslümanların her türlü saldırganlığı İs-
lâm’ın agresif doğasının bir ifadesi olarak yorumlamaktadırlar (Bahners, 2011, s. 263). 
İslâm eleştirisi toplumsal ve siyasi anlamda bir kapital haline dönüşmüş durumdadır 
(Bahners, 2011, s. 269). Herhangi bir inanca karşı meşru bir eleştiriden farklı olarak 
Müslüman düşmanlığı bundan mağdur olan insanı hedef almaktadır. Heiner Bielefeld 
bu tür bir düşman yapısı, yorumu buna ek olarak ırkçı nefretler ile argüman getire-
rek beslendiğinde Müslüman karşıtı ırkçılıktan söz edilebileceğini ileri sürmektedir 
(Bielefeldt, 2010). Kavram olarak Müslüman karşıtı ırkçılık Müslümanlara karşı olum-
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suz-klişe tutuma odaklanmaktadır. Irkçılık, Arap veya Türk göçmen kökeni olan veya 
kendisini böyle tanımlasın ya da tanımlamasın ailesinden dolayı Müslüman olarak gö-
rülen insanları hedef almaktadır (Bielefeldt, 2010). 

2001 yılından sonra medyada daha çok görünmeye başlayan kendi alanları ol-
madığı halde medyada “İslâmı Tanıyan” (Islamkenner) ve İslâm Eleştirmenleri olarak 
yer edinen, söz de İslâm eleştirmenleri, tamamen farklı alandan gelmelerine rağmen, 
medyada İslâm ve Müslümanlara dair konularda kendilerine yer buldular ve bu alan-
da ikinci bir kariyer yaptılar (Rommelspacher, 2010, ss. 447-471). Gazeteci, muhabir 
yazar veya entelektüel gibi farklı alanlardaki ünlerini radikal İslâm eleştirisi için kul-
landılar (Hafez, 2013, s. 256). Ali ve Necla Kelek gibi Müslüman arka planından gelen 
kişiler medyada ve kamuoyunda doğuştan İslâm uzmanı olarak kabul gördüler (Hafez, 
2013, s. 256). 

11 Eylül 2001 sonrasında Müslümanların Avrupa ve Almanya’ya uyumu konusu 
İslâm ve Müslümanlara karşı onları reddeden, dışlayan ve ötekileştiren düşüncelerin 
toplumda geniş çapta yer bulmasına ve yayılmasına etki etti. Bütün bu tartışmalar İs-
lâm’ın batı demokratik değerleriyle ve toplumsal düzeniyle uyuşmadığı gibi kültürel 
öteki üzerinden sürdürdü. Toplumun genelinde İslâm ve Müslümanları ülkenin yaban-
cılaşmasında bir tehdit korkusu gelişti. Naika Foroutan’a göre bütün bunlar farklı ya-
şam şansları ve eğitim başarıları göçmenlerin ki bilhassa Müslüman kökenli göçmen-
lerin biyolojik ve genetik farklılığı ile ilişkilendiren toplumsal tartışmalarla daha da 
güçlendi (Foroutan, 2012, s. 6). Necla Kelek, Sarrazin’in ırkçı kitabının tanıtım toplantı-
sında kitabının değerlendirmesini yapıp, Sarrazin’in biyolojik, genetik ırkçı tezlerini İs-
lâm dünyasında Osmanlı’nın uzun yıllar Müslüman toplumları cahil bıraktığı ve bunun 
insanların genetiğine nüfuz ettiği yönüne ona ideolojik anlamda destek verdi. 4 Klaus 
Bade, sözde İslâm eleştirmenlerinin kültürle, ırkçı düşünceler ile destekli İslâm karşıtı 
bir hareket olarak nitelendirmekte ve Sarrazin tartışmaları ile aynı argüman çizgisinde 
devam ettiğini belirtmektedir (Bade, 2013, s. 12). Bade, bir göç ülkesi olduğu gerçeğin-
den hareketle Sarrazin tartışmaları ve sözde İslâm eleştirisi tartışmaları çoğunluğun 
kendisini göç etmiş azınlıktan dışlayan bir kimlik inşa eden, kendi resmini güçlendi-
ren, toplumu bölen, olumsuz bir uyum tartışmalarını kamufle ettiğini ileri sürmektedir 
(Bade, 2013, s. 13). Tam da bu noktada uyumu eleştiren, yabancı düşmanı ve bilhassa 
İslamofobik Sarrazin tartışmaları ve Almanya’daki kaba rasyonel İslâm tartışmaları 
birbirinin yerini tutmaktadır (Bade, 2013, s. 12-14). Bade, Sarrazin tartışmalarının çı-
kış noktasının, yıllardır alarm seviyesinde yürütülen İslâm eleştirileri ile daha da şid-
detlendiği tespitinde bulunmaktadır. Sözde İslâm eleştirmenlerinden bir grup olarak 

4 https://youtu.be/nQnSfxlsUsw
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bahsedilip bahsedilmeyeceği dikkate alındığında, onların çok sıklıkla birbirlerinden 
alıntı yaptıklarını, birbirlerini referans gösterdiklerini, aynı konuları, aynı dil, üslup ve 
retorik ile ele aldığı birçok farklı çalışmalarda dile getirilmektedir.5

İslâm eleştirisi aynı zamanda Avrupa genelindeki aşırı sağcı hareketlerin ve 
siyasi partilerin kendilerini gizledikleri ve toplumsal anlamda meşruiyet kazanma 
aracı olarak siyasi bir sermayeye dönüşmüş durumdadır. Belçika Vlaamse Belang, 
İsviçre Halk Partisi (SVP), Avusturya aşırı sağ parti FPÖ, Fransız Front National gibi 
Avrupa’daki cami karşıtı hareketlerin (pro-Bewegung gegen Moscheebauten) tama-
mı 2008 yılı Eylül ayında Köln’de “İslâmlaşma Karşıtı Konferans” (Anti-Islamisierun-
gskonferenz) adı altında bir araya geldiler (Schiffer & Wagner, 2009, s. 123). Köln’de 
İslâmlaşma Karşıtı Konferans düzenleyen gruplar sosyal bilimciler tarafından aşırı 
sağcı ve demokrasi düşmanları olarak nitelendirilmektedir. Bu grupların kullanmış 
oldukları ajitasyon ve argümanlar sözde İslâm eleştirmenlerinin sıklıkla kullandık-
ları argümanlar olup, çıkarmış oldukları popülist eserlerle ve önemli gazetelerdeki 
yazı ve röportajları ile aşırı sağcı, ırkçı hareketlere ve siyasi partilere sadece ide-
olojik zemin hazırlamaktadırlar. Her iki grubunun bütün argümanlarını İslâm düş-
man ve öteki imgesi üzerine inşa etmektedirler.6  Terör ve toplumda aşırı derecede 
yabancılar olduğu (Terror-Überfremdung), Avrupa’nın ve Almanya’nın İslâmlaştığı 
(Islamisierung Europa & Deutschland), yabancıların suç oranın fazla olması (Aus-
länderkriminalität) aynı zamanda zorla evlilik (Zwangsheirat), homofobi (Homopho-
bie) gibi kavramlar ve argümanlar aşırı sağcılar7 ve aşağıda ele alınacağı gibi sözde 
İslâm eleştirmenleri tarafından işlenmekte ve böylece toplumda korku, ötekileştirme 
ve kutuplaştırma inşa etmektedirler. Wolfgang Benz’e göre İslâm’a ve Müslümanlara 
dair toptancı, onları genel şüphe ve zan altında bırakan İslâm eleştirisi, Müslümanla-
rın çeşitliliğini ve çoğunluğun barış yanlısı olduğunu yadsımaktadır. Bunun da İslâm 
eleştirisinin ilk amacı olduğu ve nihai hedefin de Müslümanların uyumunun engel-
lenmesi, toplumda öteki olarak konumlandırılmasıdır (Benz, 2012, s. 48). Benz’in 

5 Necla Kelek’in 2005 yılında piyasaya sürmüş olduğu kitabına Hans-Peter Raddatz tam da onun 
kitabında yer verdiği cümleden hareketle Almanya’nın önde gelen gazetesinde “Wie der Islam 
die Städte erobert.” Adlı bir değerlendirme yazdı. Beck-Gernsheim, Elisabeth (2006): Türkische 
Bräute und Migrationsdebatte in Deutschland. In; Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur 
Wochenzeitung Das Parlament, 1-2/2006, 2. Januar 2006, S. 32-38.) Bkz. https://www.welt.de/
print-welt/article424379/Wie-der-Islam-die-Staedte-erobert.html

6 https://www.bpb.de/lernen/themen-im-unterricht/mit-satire-gegen-rechtsextremismus/224335/
pro-koeln-der-anti-islam-kongress

7 https://www.bpb.de/lernen/themen-im-unterricht/mit-satire-gegen-rechtsextremismus/224335/
pro-koeln-der-anti-islam-kongress
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ifade ettiği bu İslâm eleştirisinin kullandığı araçlar ise yabancı düşmanlığı ve Müslü-
man düşmanlığının kültürel ırkçı yapısıdır (Benz, 2012).

5. Sözde İslâm Eleştirmenleri 

Almanya’da İslâm, entegrasyon ve aşırılık yıllardır aynı kontekste ele alınan bir 
terimler topluluğu haline gelmiştir. Entegrasyon/uyum esas olarak Müslümanlar tara-
fından talep edilmektedir ve uyuma temel engel olarak da Müslümanların dinlerinin 
aşırılığa olan sözde yatkınlığı ileri sürülmektedir. 

Almanya’da İslâm ve Müslümanlara dair medyada, kamuoyunda ve toplumsal tar-
tışmaları etkin bir şekilde yönlendiren ve daha çok İslâm ve Müslümanları ötekileş-
tiren bir retorik, söylem ve argümanlarla hareket eden ve kendilerinin de isteyerek 
kullandığı bir tanımlama olan İslâm eleştirmenleri veya İslâm uzmanları olarak bilinen 
bir grubun varlığından söz edilebilir. Bunların bir ağ (Network) olduğu ve medyadaki 
tartışmalarda birbirlerine bilinçli bir şekilde atıf yaptıkları dile getirilmektedir (Schne-
iders, 2015, s.1; Klaus, 2013, ss. 184-185). 

Bu durum 11 Eylül 2001 tarihinden sonra Almanya’da medyada, televizyon ekran-
larında sıkça boy gösteren Mina Ahadi, Henryk Broder, Ralph Giordano, Necla Kelek, 
Alice Schwarzer, Udo Ulfkotte gibi isimlerin yanında ayı zamanda çeşitli internet say-
faları ve internet blogları için de söylenebilir (Schneiders, 2015, s. 1).  İslâm ve Müslü-
manlar hakkında homojen bir grup olarak bahseden ve onları en baştan bir din insanı 
olarak dini aidiyetleri üzerinden tanımlayan bu kişilerin en belirgin bariz özelliklerin-
den birisi hiç birisinin ilahiyat veya İslâm bilimi ile ilgili bir arka planının olmamasıdır 
(Schneiders, 2015). Bu isimlerden bazıları Müslüman bir kültür veya Müslüman bir 
aileden ve çevreden olsalar da  herhangi bir ilahiyat eğitimine sahip değillerdir. Bura-
dan hareketle onların bir din olarak İslâm’a dair söylemlerinin objektif olduğunu iddia 
etmek ebetteki güçtür. Zira bu İslâm eleştirmeni grubuna giren veya medyada bu isimle 
adlandırılan kişiler kendilerini din eleştirisi (Religionskritik) yaptıklarını iddia etmek-
tedir.8 Medyanın kendilerine sürekli platform sunması ve yayınlamış oldukları polemik 
türü kitaplarla sürekli gündemde kalabilmekteler. Bilhassa 11 Eylül 2001 yılından son-
ra İslâm ve Müslümanlara dair konularda bir endüstri oluştuğundan ve buradan en çok 
faydalananların da medyanın ve toplumun beklentileri doğrultusunda onların duymak 
istediklerini söyleyen sözde İslâm eleştirmenleri olduğunu iddia edebiliriz (Klaus, 2013, 
s.115). Diğer taraftan bu tanımlamanın getirmiş olduğu avantajlardan olsa gerek kendi-
leri de İslâm Eleştirmenleri tanımlamasını kabul etmekte ve bunu Müslümanları bulun-

8 https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/integration/kritik-der-islamkritik-ihr-ha-
bt-mit-hass-gekocht-16687-p2.html
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dukları durumdan (dinin ve kültürün esaretinden) kurtararak normal vatandaş olmala-
rını sağlama anlamında ilmi, entelektüel ve fikri bir tartışma olarak kabul etmektedirler.9 
Bunun dışında aşağıda da ele alınacağı üzere bazıları siyasete ve devlete Müslümanlara 
yönelik bir takım ayrımcı yasa ve kanunların çıkmasında öncülük etmişlerdir.

Bu tanıma girecek ya da medyada bu adla anılan kişiler sadece Müslüman olma-
yanlar değil10 aynı zamanda bilhassa son yıllarda İslâm ve Müslümanlara dair tartış-
malarda medyada çok sıklıkla yer bulan daha doğrusu medyada kendilerine sürekli yer 
verilen kişiler arasında Müslüman aileden ve kültürden gelen kişiler de bulunmaktadır. 
Shooman’a göre kendi ailelerinde veya çevrelerinde yaşamış oldukları olumsuz olayla-
rı ve tecrübeleri yapmış oldukları açıklamalarda ve yayınlarda, kendilerini kurtardık-
ları, özgürleştirdikleri İslâm kültürü ve geldikleri toplumdan hareketle açıklamakta-
dırlar. Böylece kendi bireysel kaderleriyle çoğunluk Alman toplumunda yaygın olan ve 
özgürleşmiş Batı Avrupalı kadın imajının karşısında ezilmiş, baskı altına alınmış Müs-
lüman kadın algısını pekiştirmektedirler (Shooman, 2014, s. 100). Kullanmış oldukları 
bu düşünce ve anlatım kalıplarıyla aktüel İslâm ve Müslümanlara dair tartışmalarda 
oldukça belirgin bir rol oynamaktalar. Bir tarafta Avrupa’nın özgür demokratik kültürü 
ve aydınlanma geleneği, diğer tarafta geri kalmış, rasyonel olmayan ve şiddet yanlısı 
bir İslâm bulunmaktadır. Sözde İslâm eleştirmenleri yaygın olan bu kanaate kendileri-
nin kolektif şahitlikleriyle dahil olmaktalar ve tam da bu anlamda toplumsal bilgi üret-
mektedirler. Sözde İslâm eleştirmenlerinin medyada ve toplumdaki İslâm-Müslüman 
tartışmalarında çok sık yer edinmesi ve kendilerinin görüşlerine başvurulması onların 
yabancı ve ötekinin bizzat içinden, iç bakışla bildiren kişiler olarak rağbet görmekte-
dirler (Shooman, 2014, s. 106).

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Cami karşıtlığı ile ortaya çıkan gruplar, neo liberaller, 
feministler, fundamentalist Hristiyan gruplar, hümanistler, aşırı sağcılar ve Alman karşıtı 
aşırı solcular gibi birbiri ile tamamen çelişki içerisinde bulunan gruplar İslâm Eleştiri 
(Islamkritik) çatısı altında bir araya gelmektedirler (Schiffer & Wagner, 2009, s. 123).

6. Sözde İslâm Eleştirmenliği Aktörleri

6.1. Ayaan Hirsi Ali

1990 yıllarda sığınmacı olarak Hollanda’ya gelen Ayaan Hirsi burada siyaset bilimi 
okudu. 11 Eylül 2001 yılındaki terör saldırısından sonra İslâm’a karşı radikal eleştiri-

9 https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/integration/kritik-der-islamkritik-ihr-ha-
bt-mit-hass-gekocht-16687-p2.html

10 Sözde İslam eleştirmenleri ve İslam uzmanlarına dair daha geniş çalışma için Bkz: Wäckerlig, Oliver; 
Vernetzte Islamfeindlichkeit, Bielefeld 2019, S. 161-215.
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leri ile isim yaptı ve medyanın da ilgi odağı haline geldi. Daha önceleri sosyal demokrat 
partiye üye olan Hirsi, Sağ Liberal Parti’nin (VVD) kendisine seçim listesinde yer ga-
rantisi vermesiyle sosyal demokrat üyeliğini bırakıp Sap Liberal Parti’den milletvekili 
olarak meclise girdi. İslâm düşmanlığı ile bilinen Hollandalı sağcı, ırkçı İslâm düşmanı 
Geerd Wilders’in de yer aldığı koalisyonda oldukça ağır göç ve uyum yasalarına imza 
attı. Hollanda’nın oldukça liberal göç ve uyum yasalarının daha da sertleşmesinde Aya-
an Hirsi’nin büyük bir rolü olduğu söylenebilir. 

Medyayı ve medyanın ilgisini oldukça iyi kullanan sözde İslâm eleştirmenleri kendi 
partisinden uyum bakanı ve demir Rita olarak da bilinen Rita Verdonk Ayaan Hırsi’nin 
sığınmacı olarak yapmış olduğu başvuruda yalan beyanda bulunduğunu ve Hırsi’nin 
vatandaşlığının geri alınması meclis gündemine getirilmiş ve oldukça tartışmalı geçen 
süreç sonrasında vatandaşlığı iptal edilmişti. 2006 yılında milletvekilliğini bırakan ve 
Neo Muhafazakâr bir düşünce kuruluşu olan American Enterprise Institute’den aldığı 
davet ile Amerika’ya yerleşen ve buradan Avrupa’daki İslâm karşıtı tartışmalara dahil 
olmaya çalışmaktadır.

6.2. Necla Kelek

Frankfurter Allgemeine Zeitung’un yazarlarından Patrick Bahners Panik Macher, 
Die Deutsche Angst vor dem Islam adlı eserinde sözde İslâm eleştirmenlerinin toplum-
daki bu korkuyu nasıl beslediklerine dair onların eserlerinden hareketle kullandıkları 
argümanları ve retoriği ele almaktadır. Uyum ve buna dair toplumsal ve siyasi tartış-
malarda Türkiye kökenli azınlıklar bir sorun olarak ele alınmakta, onların uyum konu-
sunda kendi kültürlerinden kaynaklanan birtakım etkenlerden dolayı başarısız olduğu 
tezi işlenmektedir. Necla Kelek’in Die Fremde Braut (Yabancı Gelin) adlı ilmi olmayan 
eserinde toplumda neredeyse Türkler konusunda klişe haline gelmiş Almanya’da ya-
şayan Türklerin Almanca konuşamadığı, yarım asırdan fazla burada olan Türklerin bü-
yük oranda camilerine geri çekildiği ve paralel toplum oluşturdukları gibi genelleyici, 
ilmi açıdan mesnetsiz ve sosyal ve toplumsal gerçekliğe uymayan olgular oluşturulma-
ya çalışılmaktadır. Türklerin paralel toplum inşa ettiği ve buralara çekildiği tezi ileri 
sürülmektedir (Bahners, 2011, ss. 145-146).   Sarrazin’in Almanya Kendi Kendini Yok 
Ediyor adlı Birleşmiş Milletler tarafından da ırkçılık yaptığı tescillendiği kitabında da 
çok sıkça işlediği gibi, camilere çekilen, kendi paralel toplumunu inşa etmiş olan Türk-
ler Almanya’nın sosyal güvenlik ve işsizlik güvencesine dair mevcut kazanımlarından 
hareketle kendi camilerini finanse etmektedirler. Türkiye kökenlilere yönelik bu eleşti-
rilerin herhangi bir ilmi araştırmaya dayanmaksızın toplumda yaygın olan ön yargılar-
dan hareketle kolayca ifade edilmektedir. 
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Necla Kelek suçlayıcı ifadelerini daha çok genel tutup, Türkler’den mi yoksa Müs-
lümanlardan mı bahsettiğinin anlaşılmadığı ve yargılarını oldukça genel ifade ederek 
bir İslâm eleştirmenlerinin dili ve kullandıkları retorik kutuplaştırıcı (Bahners, 2011, s. 
148), seçtikleri kelimeler dışlayıcı ve ötekileştiricidir (Bahners, 2011).

Necla Kelek vb. leri medyada ve kamuoyunda sözde İslâm eleştirmenleri olarak ün 
ve kariyer yapmış bu kimselere göre toplumda yaygın olan ön yargılardan da hareket-
le Almanya’da Müslüman göçmenlerin arkaik çoban dininde ısrar ettikleri için başka 
türlü olmazlar, onların dinleri ve kültürleri liberal toplumda var olmalarına yardımcı 
olmuyor. Sürekli bir şekilde kültürel farklılıkların ortadan kaldırılması da mümkün gö-
rünmemektedir. Kay Sokolowsky tam da bu noktada kültür şovenizmi yapanlara Necla 
Kelek’in 2005 yılında yazmış olduğu eserinden bugüne yeterince cephane sunduğunu 
belirtmektedir (Sokolowsky, 2009, ss. 114-115). Kelek, bu ve diğer eserlerinde göç-
menleri Alman toplumuna onların her türlü uyumu reddettiğini iddia eden bir şikayet 
dili kullanmaktadır (Sokolowsky, 2009, s. 115). İslâm dinine olan inanç sadece uyu-
mu engellememekte hatta Batı’nın kurallarını ve değerlerini kabul etmeyi de yasakla-
maktadır (Sokolowsky, 2009).  Müslümanların sosyal, ekonomik ve göçe bağlı birtakım 
sorunlarını onların din ve kültürlerinden hareketle ele almakta ve ona göre Müslüman 
kadınların baskı altına alınması ve bir başkasına bağımlı olmalarının eğitim veya sosyal 
statü ile alakası yoktur. Kadın ve erkek arasında onları ayıran bir çizgi oluşmuş durum-
dadır. Erkek toplum içinde olurken, kadın erkeğin mahremi, evi ve namusu olarak sunul-
maktadır. Kelek’e göre kadının erkek ile aynı değerde olmadığını iddia eden bir din ve 
inanç anayasanın ilkeleriyle çeliştiğini ve Alman toplumunun bunu nasıl kabul edebile-
ceğini ironik bir şekilde sormaktadır. Kelek, Almanları Türk komşuları konusunda, sözde 
onları tanıyan, onların içinden biri olarak uyarıda bulunuyor. (Sokolowsky, 2009). Zorla 
evliliğin Türkler arasında normal bir uygulama olduğu iddiasında bulunmaktadır (Soko-
lowsky, 2009). Türklerin camilerine geri çekildiği ve kendi İslâm dünyalarını savunduk-
ları ve paralel toplumlarını çoktan inşa ettikleri gibi Müslümanları ötekileştiren, dışlayan 
ve böylece toplumsal barışı tehdit eden bir sembolik dil kullanmaktadır.  

-Müslümanların Haklarını Kısıtlayan Uygulama ve Yasalar

Meşru din eleştirisi, İslâm eleştirisi yaptıklarını iddia eden sözde İslâm eleştir-
menleri, İslâm’a ve Müslümanlara dair konularda medyada ve toplumsal tartışmalarda 
kendilerine doğrudan başvurulan uzmanlar olarak geniş çapta kabul görmektedirler. 
Aynı zamanda siyasi partilerden, federal hükümet ve kimi eyalet hükümetleri tarafın-
dan İslâm ve Müslümanlara dair konularda görüşlerine başvurulan, kendilerine itibar 
edilen aktörler konumuna geldiler. Bu arka plandan hareketle Almanya’da Müslüman-
ların haklarını kısıtlayan bir takım uygulama ve yasaların çıkarılmasında, yürürlüğe 
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girmesinde sözde İslâm eleştirmenleri büyük bir rol oynamıştır. Bunların en başında 
önceleri uyum uzmanı ve değişen piyasaya göre İslâm uzmanı, İslâm’ı tanıyan olarak 
nitelendirilen ve bu nitelendirmeyi de itirazsız kabul eden Necla Kelek gelmektedir. 
Dönemin içişleri bakanı Wolfgang Schäuble tarafından kurulan “Federal Göç ve Mülte-
ciler Dairesi” (BAMF)’nin araştırma kurulunun üyeliğine Necla Kelek getirildi. Alman 
İslâm Konferansının organizasyonu, çalışma gruplarının içeriği BAMF’ın uhdesinde 
olup daha önce Müslüman öğrencilerin özellikle kız öğrencilerin, spor, yüzme, cinsel 
eğitim derslerine ve sınıf gezilerine katılması konusunda oldukça tartışmalı bir bilir-
kişi raporu hazırlanmış ve bu rapor Necla Kelek’in sözde uzmanlığı ile hazırlanmıştır 
(Bade, 2013, s 185). Kelek’e göre eğitim alanında Müslümanlarla yaşanan çatışmaların 
kaynağı İslâm’ın dünya görüşü ve insan anlayışından ileri gelmektedir.11  Bade’nin iddi-
asına göre Kelek Federal düzeyde hazırlanan yasa tasarılarının hazırlanmasına iştirak 
etmiştir. Kelek 2005 yılında Protestan Kilisesinin federal çapta düzenlemiş olduğu bü-
yük çapta bir organizasyon olan “Kilise Günü” (Kirchentag)’nün hazırlık proje grubuna 
da davet edilmiştir (Bade, 2013, s. 185). 2007 yılında sözde zorla evliliğin önüne geçme 
bahanesiyle yürürlüğe giren oturum yasasındaki düzenlemelerin ağırlaştırılmasına ve 
aile birleşimini zorlaştıran kanunun çıkmasında da Kelek’in el izlerine rastlanmakta-
dır. Ayrıca Hamburg eyaletinde yargı mercii Türk-Müslüman mahkumlar konusunda 
Necla Kelek’i danışman olarak tayin etmiştir (Bade, 2013, s. 186). 

Türkiye kamuoyunda çok bilinmese de Almanya’da Müslümanlara karşı, onların 
haklarını kısıtlayan bir takım uygulama ve yasaların çıkarılmasında öncülük eden ki-
şiler arasında Türkiye kökenli ve Müslüman olduğunu iddia eden sözde İslâm eleştir-
menleri yer almaktadır.

-Vicdan Testi veya Müslüman Testi

Yukarıda da belirtildiği üzere sözde İslâm eleştirmenleri Alman toplumunda Müs-
lümanlara karşı ön yargının artmasında, pekiştirilmesinde ve siyasi olarak da Müslü-
manların haklarını kısıtlayan birtakım Müslümanlara özel ayrımcı ve onları genel zan 
altında bırakan yasaların çıkartılmasında büyük rol oynamışlar ve bazıları bu yasala-
rın çıkmasında öncülük edip içeriğini hazırlamışlardır. En üst düzey siyasetçilerle ve 
medya temsilcileri ile irtibatı olan sözde İslâm eleştirmenlerinden Necla Kelek arala-
rında Federal İçişleri Bakanlığının da olduğu çeşitli bakanlıklarda ve resmi kurumlar-
da danışmanlık görevinde bulunmuştur (Bax, 2015, s. 123). SPD’li İçişleri Bakanı Otto 
Schily, Necla Kelek’in 2005 yılında yayınlanan Die fremde Braut (Yabancı Gelin) adlı 

11 Teilnahme von muslimischen Kindern, insbesondere Mädchen, am Sport-, Schwimm- und Sexualkun-
deunterricht an staatlichen Schulen, Teilnahme an Klassenfahrten. Expertise von Necla Kelek, Berlin 
2016.
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eserine Almanya’nın en önde gelen medya organlarından Spiegel’de bir değerlendir-
me yazarak12, Necla Kelek’in popülaritesinin artmasında etkin olmuştur. Yabancı Gelin 
adlı kitabı, sözde İslâm eleştirmenlerin çok geniş çapta kabul görmesinde etkili olan 
bir retorik kullanmaktaydı. Kelek’in kitabı belirli bir başarı elde etmiş, büyük medya 
organlarında haberleştirilmiş, kitap değerlendirmeleri yapılmıştır. Birçok röportajın, 
televizyon tartışma programların ve konferansların en gözde davetlisi olarak boy gös-
termiştir. 

Kitap, Türk ailesine içten bir bakış vadediyordu. Necla Kelek herhangi bir araş-
tırmaya, bilgi ve bulguya dayanmaksızın Almanya’daki her iki Türk bayandan birisi-
nin zorla evlilik yaptığı iddiasında bulundu.13 Herhangi bir araştırma veya bir bilgiye 
dayanmaksızın bütün Türk ailesini, Türk kadınlarını genel zan altında bırakmaktaydı. 
Zorla evlilik Türk kadınlarına karşı yapılan toplumsal, kültürel ve dini bir haksızlıktı. 
Alman devletinin bu haksızlığı ortadan kaldırması için her türlü müdahaleyi yapması 
gerektiği çağrısında bulunuyordu (Beck-Gernsheim, 2006, ss. 185-197). Kitap sadece 
bununla yetinmiyor, aynı zamanda Müslümanların büyük kitleler halinde camilerine 
çekildiklerini ve çoktan kendi paralel toplumlarını inşa ettiklerini, üstelik bütün bun-
ları da Almanya’nın sosyal sigorta, işsizlik parası vb. gibi kazanımlarından hareketle 
yaptıklarını, Alman devletinin bu durumu adeta sübvanse ettiği gibi şimdilerde aşırı 
sağcı ırkçı nazi hareketlerin ve maalesef geleneksel siyasi partilere de sirayet etmiş 
bir politik dile tekabül eden retorik kullanmaktadır. Almanya’nın yabancılar, mülteciler, 
Müslümanlar tarafından sol liberal elitler tarafından finanse edilen halkların değişimi 
ile beyaz ırkın yok edildiği gibi komplo mitlerine karşılık gelmektedir. Necla Kelek’in 
işlemiş olduğu korkular ve kullanmış olduğu kutuplaştırıcı dil ve retorik Alman toplu-
munda çoktandır yerleşmiş durumdadır. Bu anlamda sözde İslâm eleştirmenleri adeta 
toplumun ve medyanın kendilerine yüklemiş olduğu daha doğrusu biçmiş oldukları 
rolden hareketle “öteki”nin, “Müslümanların” içinden haber vermekteler. Kitapta ve-
rilmek istenen mesaj kısaca Almanya’da yaşayan Türklerin büyük bir çoğunluğunda 
uyum başarısız olduğu vurgusudur (Beck-Gernsheim, 2006).

Necla Kelek’in kitabının İslâm’a ve Almanya’da yaşayan Türklere karşı bir şikâyet, 
dava etme olduğunu ve bu davanın baş tanığının da Necla Kelek olduğunu belirtmekte-
dir. Tıpkı diğer sözde İslâm eleştirmenlerinin yaptığı gibi o da Türklerin nasıl yabancı 
ve tehlikeli olduğunu her zaman bildiklerini düşünenler için argüman sunmaktadır. 
“Kendi kadınları için tehlikeli ve Almanlar için de daha az tehlikeli değildir. Türkler 

12 https://www.spiegel.de/politik/alarmierender-einblick-a-2d5804
9f-0002-0001-0000-000039080827

13 https://www.emma.de/artikel/necla-kelek-jede-zweite-tuerkin-einer-zwangsehe-265303
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geliyor! Biz buna karşı koymalıyız, yoksa bizler istilaya uğrayacağız!” söylemleri bir-
çoklarının memnuniyetle duymak istediği mesaj olmuştur. Her şeyden önemlisi İslâm 
karşıtları kendilerine göre otantik, güvenilir bir kaynaktan, bir Türkün bizatihi ken-
disinden bu tür söylemleri duymuşlardır (Beck-Gernsheim, 2006, ss. 185-197). Kelek 
İslâm’ı baskı ve şiddete dayanan bir din olarak ele almaktadır. Ona göre, “Eski Ahit, 
Kur’an gibi sadece kan ve şiddetten bahsetmektedir. Buna karşın Yeni Ahit sevgi ve 
ümidin mesajıdır (Kelek, 2006, s. 193).

Almanya’da uyumun başarısız olduğu yerel çoğunluk toplumu ile göçmen azınlık 
arasındaki ayrımın öncelikli olarak göçmenlerden kaynaklanan onların ortaya çıkar-
mış olduğu bir sorun olarak mevcut olmayan uyum isteği gösterilmektedir (Leibold, 
Kühnel vd., 2006, ss. 3-10). Tek taraflı ve yanlı bu bakış açısı Alman toplumunun çok 
kültürlü ve çok dini gerçeğini yadsıyan, uyumu göçmen azınlıklar üzerinden çoğunluk 
beklentisi doğrultusunda yorumlayan hegemoniyal bir bakış açısını yansıtmaktadır. 

2008 yılında Almanya’da Alman vatandaşı olmak isteyenlere yönelik bir vatan-
daşlık testi hayata geçirildi. Daha önce 2000 yılında vatandaşlık yasasında değişikliğe 
gidilmiş ve vatandaşlık başvurusunda bulunanların ayrıca Anayasaya sadakatini dek-
lare etmiş olması ve terörist faaliyetler ile arasına mesafe koyduğunu açıklaması isten-
mekteydi. 11 Eylül 2001 yılından sonra ise Baden Württemberg Eyaleti, vatandaşlık 
testinin Müslümanlar için yeterli olmadığını düşünerek 2006 yılında Alman vatandaşı 
olmak isteyenler için bir “Gesprächsleitfaden” (Mülakaat Yönergesi) hazırladı. Olduk-
ça ayrımcı ve aşağılayıcı olduğu birçok farklı kesimden dile getirilen bu yönergenin 
hazırlanmasında ve yasa olarak çıkartılmasında Necla Kelek doğrudan etkili olmuştur 
(Bax, 2015, s. 123). Toplumda içten bakışa sahip olan uzmanlar olarak kabul gören 
sözde İslâm eleştirmenlerinden Necla Kelek’in hazırlanmasında bizzat imzası olan ve 
kamuoyunda “Gesinnungstest” (Vicdan Testi) olarak da bilinen, Alman vatandaşı olmak 
isteyen Müslümanların demokrasi, din özgürlüğü ve dini duygularıyla, terör saldırı-
larına, homoseksüelliğe ve kadın tasavvuruna dair görüşlerini ve düşüncelerinin de-
netlenmesi, kontrol edilmesi ve vicdani kanaatlerini ölçmek için hazırlanmıştı (Kuhn, 
2015, s. 51). Hazırlanan bu mülakat yönergesi 30 sorudan oluşmaktaydı ve başvuruda 
bulunan Müslümanın vicdani kanaatini kontrol etmeyi esas alıyordu.14 Bu vicdan testi 
ile vatandaşlık başvurusunda bulunan Müslümanın Alman hukuk devletine ve anaya-
sasına dair tutumunun uygun olup olmadığını ortaya koymayı amaçlıyordu. 2011 yılı-
na kadar yürürlükte kalan “Utanç Testi”, dönemin uyum bakanı Türkiye kökenli Bilkay 
Öney tarafından kaldırıldı.15 

14 https://www.zeit.de/online/2006/02/gesinnungstest/komplettansicht
15 https://www.migazin.de/2011/08/01/bilkay-oney-hebt-gesinnungstest-auf/
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-Sünnet Yasağı

Sözde İslâm eleştirmenlerinin ve İslâm uzmanlarının kendilerini İslâm düşmanlığı 
ve nefret söylemleri ithamının dışında tutmak için İslâm ve Müslüman düşmanlığının 
muhafazakar İslâm teşkilatları tarafından İslâm’a yönelik kendilerinin vb. lerin yaptığı 
eleştiriyi susturmak için ortay atıldığını iddia ederek, var olan İslâm ve Müslüman düş-
manlığını bu tür söylemlerle rölatife etmeye çalışmaktadırlar (Schneiders, 2012 104-
113). Thorsten Gerald-Schneider’in de belirttiği üzere bu kesimin İslâm düşmanlığı 
dinamiği, etkinliği çok kez küçümsenmektedir veya görmezden gelinmektedir. Diğer 
taraftan İslâm ve Müslüman düşmanlığı Müslüman olmayanlarda ya da aşırı sağcı ke-
simde görülen bir fenomen olarak değerlendirilmektedir. 2001 yılından sonra medya-
da daha çok kendilerine yer bulan, daha çok Müslüman kökenli bir aileden ve çevreden 
gelen ya da kendilerini Almanya’da mevcut İslâm teşkilatlarına alternatif olarak liberal 
Müslümanlar olarak daha önce hiç yapmadıkları sözde dini aidiyetleri üzerinden ta-
nımlayan İslâm eleştirmenleri, Almanya’da  İslâm düşmanlığına ideolojik zemin sun-
maktalar ve Müslümanların bulundukları ülkede eşit vatandaş olmaktan kaynaklanan 
anayasal haklarının kısıtlanmasında, İslâm ve Müslüman karşıtı yasaların eyalet ve fe-
deral düzeyde çıkarılmasında etkin rol oynamışlar ve oynamaktadırlar. 7 Mayıs 2012 
yılında Köln Eyalet Mahkemesi salt dünyevi açıdan yorum getirerek sünnetin Alman 
Ceza Kanunu’na göre yaralama suçuna girdiğine hükmetti Almanya’da uzun süre gün-
demi meşgul eden sünnet yasağı tartışmaları ve bu doğrultuda çıkartılmaya çalışılan 
yasanın ve oluşturulan gündemin arkasında da yine Necla Kelek’in ismi yer almaktadır. 
Sünnet yasağının ön hazırlayıcısı olan Rolf Dietrich Herzberg ve eski çalışanlarından 
Holm Putzke Necla Kelek’in 2006 da yayınlanan Die verlorenen Söhne (Kaybedilmiş 
Oğullar) adlı eserinden hareketle böyle bir yasak girişimine öncülük ettiklerini açıkla-
dılar. Kreunzeuge olarak ele aldığı İslâm ve Müslüman karşıtı eserlerinde okuyucuları-
na öteki olan Türklerin dünyasına dair içten bir bakış vaat etmektedir. 

Almanya’nın Köln şehrinde uzun yıllar süren görüşme ve tartışmalar neticesin-
de yapımına izin verilen Köln Merkez caminin aleyhinde sürekli bir kampanya yapan, 
cami karşıtlığı ile bilinen, İslâm’a ve Müslümanlara dair ön yargılı ve sert görüşlerin-
den dolayı sözde İslâm eleştirmeni unvanına sahip Müslüman olmayan aktörlerin ba-
şında Ralph Giordano gelmekteydi. 2007 yılında yapılması gündeme gelen cami inşaa-
tına karşı bir cephe oluşturduğunda Necla Kelek hemen yanı başındaydı. Almanya’nın 
önde gelen gazetelerinden FAZ’te kendisine yer sunulmasıyla Kelek, minarenin bir ege-
menlik sembolü olduğunu, mevcut planıyla caminin İslâm’ın egemenliğini gösteren bir 
sembol olduğunu iddia etti. Daniel Bax’ın da ifade ettiği gibi aynı tarihlerde, tamamen 
aynı argümanlarla İsviçre Halk Partisi İsviçre’deki Minare referandumunu temellen-
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dirmekteydi. Minare referandumunun gündeme geldiği tarihlerde Necla Kelek İsviçre 
gazetelerine Minare karşıtlarının argümanlarını destekleyen röportajlar vermekteydi 
(Bax, 2015, s. 127). Görüldüğü gibi sözde İslâm eleştirmenleri İslâm ve Müslümanla-
ra dair konularda kamuoyu oluşturan, neredeyse yarıdan fazlası bulundukları ülke-
nin vatandaşı olan Müslümanların anayasal ve yasalardan doğan birtakım haklarını 
kısıtlayan uygulamalara öncülük etmişlerdir. Sözde İslâm eleştirmenleri söylemleri ile 
çoğunluk toplumunda Müslümanları yabancı, öteki ve çoğunluk toplumuna karşı bir 
tehdit olarak kurgulamaktadırlar.

6.3. Seyran Ateş 

Ceza ve aile hukuku uzmanı Avukat Seyran Ateş 1963 İstanbul doğumludur. Bak-
mış olduğu bir davada saldırıya uğrayan Seyran Ateş, İslâm ve Müslümanlara dair ko-
nularda Necla Kelek ile aynı pozisyonu yer almaktadır. 

Aşırı sağcı ırkçı grup ve siyasi partilerin çok sıkla kullandığı retorik ve argümanlar-
dan birisi de Avrupa’nın İslâmlaşması, göç ile istila edilmesi, nüfus değişikliği ile beyaz 
ırkın yok edildiğine dair komplo mitlerine varacak iddialar yer almaktadır. 

Bu tartışmaların arka planında yine benzer tartışmaların sözde İslâm eleştirmen-
leri tarafından farklı alanlarda ve argümanlarla dile getirilmekte ve işlenmektedir. Bu 
anlamda aşırı sağcı ırkçı grup, hareket ve siyasi partilere yıllardır kendilerine platform 
sunan gazetelerde ve bilhassa kendi çıkarmış olduğu daha çok popülist söylemlerin 
hâkim olduğu kitaplarla argüman ve ideolojik zemin sunmaktadırlar. Bunların başında 
gelen Seyran Ateş Türkiye’de doğmuş ve altı yaşından bugüne Almanya’da yaşamakta 
ve popülerliğini yitirmiş olan göç, göçmen ve uyum tartışmalarından sonra bir endüst-
riye dönüşmüş olan İslâm tartışmalarında kendine yer edinmiş ve bu alanda gündem-
de kalabilmek için kendi din anlayışına uygun Goethe-İbn Rüşd isimli sözde camisini 
kurmuştur. Seyran Ateş, Şeriatın Alman hukuk sistemine gizlice dahil edildiği iddiasın-
da bulunmakta ve buna dair herhangi bir delil ve araştırması olmamasına karşın bu 
alanda delil topladığını ve Alman yargı sisteminde davalının Müslüman olmasından 
dolayı yargının karar vermesini etkilediğini iddia etmekte (Sokolowsky, 2009, s. 125). 
bu yönde gerçeğe dayanmayan ve var olmayan suni korkular inşa etmektedir. Kamu-
oyunda da zorla evlilik ve namus cinayetleri gibi konularda farklı kültürel anlayış ve 
değerlerden dolayı faillere ceza indirimi getirildiği yönündeki uzun süre yapılan tar-
tışmalar,16 günümüzde aşırı sağın Avrupa’nın İslâmlaşması tezinin dayandığı zemin ve 
kendilerinin bu iddialarını desteklediğini görebilmekteyiz. 

16 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/skandalurteile-kulturbonus-bei-straftaten-a-473404.
html
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Kelek ve Ateş yazmış oldukları polemik yüklü kitaplarında, gazete yazılarında ve 
röportajlarında Müslüman azınlığın çoğunluk toplumuna uyması gerektiğini sıklıkla 
vurgulamaktadırlar. Kelek örneğinde gördüğümüz gibi Müslümanlara yönelik uygula-
nan vicdan testinde ve aile birleşiminde Almanya’ya göçü zorlaştıran dil testinde oldu-
ğu gibi göçmenlere yönelik taleplerini daha da yükseltmektedirler (Rommelspacher, 
2010).

6.4. Hamed Abdel-Samad

Mısır doğumlu olan Hamed Abdel-Samad, Alman medyasında kendisine çokça yer 
verilen sözde İslâm eleştirmenler arasında yer almaktadır. Hamed Abdel-Samed, İs-
lâm’ı Faşizm ile kıyaslamakta, faşizmin İslâm’ın erken dönemlerinden itibaren özünde 
var olduğu tezini ileri sürmektedir (Bax, 2015, s. 127). Abdel-Samad’e göre İslâm’ın 
Hristiyanlık ve Yahudiliğin aksine reformasyonunu gerçekleştiremediğini ve bu an-
lamda İslâm’ın reforme edilmesinin de imkânsız olduğunu savunmaktadır. Almanya’da 
“Sözde İslâm Eleştirmenliği” alanında kariyer yapmış Yahudi bir aileden gelen Henryk 
M. Broder ile İslâm Faşizmi (Der Islâmische Faschismus) adlı eserinin yayınlanmasın-
dan önce kamu yayıncılığı yapan devlet televizyonunda birlikte program yapma imkânı 
elde ettiler (Ruf, 2014, s. 99). Daniel Bax’ın iddia ettiği gibi, Abdel-Samad’in açıkla-
malarından ve yazdığı popülist kitaplardan hareketle onun İslâm’ı bütün kötülüklerin 
kaynağı olarak gördüğünü söylemek mümkündür (Bax, 2015, s. 127). 

7. Sözde İslâm Eleştirmenlerinin Çok Sık Başvurduğu Argümanlar ve Klişeler

Müslüman karşıtı ırkçılığın kullanmış olduğu retoriklerin başında gelen din ve 
İslâm eleştirisinde ayrımcılık, dışlama veya ırkçılık olmadığı aksine meşru bir eleşti-
ri olarak “kendimizi” bir tehdide karşı koruyoruz argümanı ileri sürülmektedir. Zira 
kültürel anlamda öteki ve tehdit olarak görülen İslâm’ın Hristiyan-Seküler kültürü ile 
Müslüman toplumlar, kültürler ve dinler birbiriyle bağdaşamaz, Hristiyan-Seküler olan 
daha yüksek bir medeni seviyeye dayanmaktadır (Attia, 2019, ss. 125-141). 

İslâm Düşmanlığı, Müslüman Düşmanlığı, Müslüman karşıtı ırkçılık vb. sözde İs-
lâm eleştirmenlerinin farklı argüman ve söylemlerde başvurdukları klişe ön yargıları 
genel olarak şu şekilde sınıflandırmak mümkündür. 

Buna göre oldukça kompleks konular bir takım klişe (Stereotypen) iddialar ve 
ithamlar farklı tarz ve üslupta işlenmektedir. Kadın ve cinsellik konuları, kadınların 
baskı altına alındığı, kadınlara değer verilmediği, homofobi ve zevk düşmanlığı. Şid-
det, terör ve günümüzde yaygın olan bir takım klişe ek ifadeler fanatizm, Avrupa’nın 
ve Almanya’nın İslâmlaşması (Islamisierung von Deutschland) gibi konuları İslâm ve 
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Müslümanlardan hareketle, sürekli bir şekilde olumsuz örneklere çok sıkça başvura-
rak yapmaktadırlar. 

İçerik ve metodik olarak sözde İslâm eleştirmenleri aynı yönteme başvurmakta-
dırlar. Kendi görüşlerini daha da güçlendirmek için genellemeler ve birtakım hadiseler 
çokça abartılarak sorunlu karşılaştırmalar yaparak korkular inşa etmektedirler (Sch-
neiders, 2010, ss. 417-447). 

Yine kültürel ırkçılığa kaynaklık eden ve sözde ilmi ve entelektüel alanda ele alınan 
tezleri şu şekilde sıralamak mümkündür: “Geri kalmışlık”, “medeniyetsizlik”, “modern 
döneme ulaşamama”, “aydınlanmasını gerçekleştirememe”, “arkaik” ve “hoşgörüsüzlük” 
(Wild, 2018, s. 120). İslâm ve Müslüman karşıtı söylemlerin dayandığı ve tamamen 
bu karmaşık konular etrafında dile getirdikleri nefret söylemleri Petra Wild’in ifade 
ettiği üzere oryantalizmden kaynaklanmaktadır. Ona göre Müslüman karşıtı ırkçıla-
rın günümüzde konu ettikleri bu hususlar öncüleri tarafından XIX. yüzyıldaki sömür-
geci retoriğin aynısı olup basit bir tekrarından ibadettir (Wild, 2018, s. 120). Sözde 
İslâm eleştirmenleri de yüzyıllardır ilerleme ve demokrasi Hristiyanlık ile militanlık 
ve gerilemenin ise İslâm ile özdeşleştiği gibi argümanlar oryantalizm geleneğinde yer 
almakta (Rommelspacher, 2007, ss. 245-267) ve buradan beslenmektedir. Buna göre 
Müslüman kadının başörtüsü Batı’nın değerlerine ve bilhassa cinsiyetler arasındaki 
ilişkideki eşitsizliğe karşı olan bir tutumun ifadesi olarak (Rommelspacher, 2007, ss. 
245-267) gündeme getirilmektedir. İslâm’a dair tartışmalarda, İslâm ve Batı çok sık-
lıkla birbirine karşı iki kültür olarak konumlanmakta ve kendi (Hristiyan-Batı) kültü-
rünün üstünlüğünden bahsedilmektedir (Schneiders, 2010, ss. 417-447). Böylece eski 
ırkçılığın yapısı yeni görünümü (Schneiders, 2010) olan “kültürel ırkçılık” ile karşımıza 
çıkmaktadır. Sözde İslâm eleştirmenlerinin çok sıklıkla başvurduğu yöntemlerden bir 
diğeri de teoloji ile kültürel olanı bilinçli bir şekilde karıştırmalarıdır. Schneiders’in 
belirttiği üzere ilmi çevreler Necla Kelek’in dini olan ile kültürel olanı karıştırdığı it-
hamında bulunmakta. Kelek’e göre “İslâm’da bireysel karara yer yok”, “İslâm’ın uyumu 
mümkün değil (Schneiders, 2010).” 

8. İslâm Bir Din Değil Siyasi Bir İdeoloji

İslâm ve Müslümanları ötekileştirmenin en önemli argümanı ve söylemlerin başın 
İslâm’ın bir din olmadığı, bir ideoloji olduğu iddiası gelmektedir. Toplumsal tartışma-
larda histeriye varan İslâm ve Müslüman tartışmalarında ırkçılık suçlamasına maruz 
kalmamak için İslâm dinini onun maneviyatı, ahlak, tasavvuf vb. bütün boyutlarından 
dışlanarak bir ideoloji olarak tanımlanmaktadır. Bir ideoloji olarak tanımlanan İslâm tıp-
kı faşizm ve diğer ideolojilerle olduğu gibi kendisiyle mücadele edilmesi gereken konu 
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olarak sunulmaktadır. İslâm bir ideoloji olduğuna göre onun müntesipleri Müslümanlara 
da Alman kilise hukukunun (Kirchenrecht)’in tanımış olduğu bir takım imtiyazlı hakların 
tanınmaması gerektiğini büyük bir efor ile aynı tonda ve aynı argümanlarla sözde İslâm 
eleştirmenleri kamuoyunda, toplumsal tartışmalarda, yazılı ve görsel basında dile getir-
mektedirler. Batı’nın üstünlüğünün en büyük emaresi olarak Aydınlanma (Aufklärung) 
ve bununla bağlantılı olarak din-devlet ayrımı gösterilmektedir. Her kim bu ayrımı yap-
mamış ise gelişmemiştir ve dinin esaretinde kalmıştır (Lueg, 1993, ss. 14-44). 

Hırsi Ali, Hamed Abdel-Samed ve Necla Kelek’de İslâm’ı bir din olarak değil, sürekli 
kıyasladıkları faşizm gibi tehlikeli bir ideoloji olarak değerlendirmekteler (Bax, 2015, 
s. 124). Kelek, İslâm’ın modern döneme ulaşamadığını, en başından beri bir inanç değil, 
savaşçı ve fetih eksenli olduğunu iddia etmekte. Almanya’da uzun yıllar Müslümanları 
dışlayan bir retorik haline gelen öncü kültür tartışmalarından hareketle İslâm’ın ço-
ğunluk toplumundan farklı olarak kendi öncü kültürünün olduğunu ileri sürerek (Bühl, 
2010, s. 190) Müslümanları ötekileştiren ve toplumsal anlamda dışlayan argümanlara 
ve tutumlara malzeme üretmektedir. Yine çokça başvurulan argümanlardan birisi de 
İslâm ve demokrasinin ve demokratik toplumun asla bağdaşmadığıdır. 

Wolfgang Benz, din eleştirisi altında kültürel ırkçılığın birçok Avrupa ülkesinde 
hakim olduğunu ve kültürel ırkçılığın kendi kültürel üstünlüğünün kesinliğinden ha-
reketle ötekinin reddedilmesinin gerekliliği ile temellendirildiğini ileri sürmektedir 
(Benz, 2019, ss. 141-149). 11 Eylül terör saldırısından itibaren Müslümanlara yönelik 
terörizm veya terörizme destek gibi genel bir şüphenin oluştuğu Müslümanların göç-
men olarak bulundukları toplumlarda daha öncesinde Türk, Arap veya Yugoslav olarak 
tanımlanırken 11 Eylül 2001’den sonra göçmenler dinleri ve gelmiş oldukları kültürel 
çevreden hareketle Müslüman olarak tanımlanmaya başladılar. Bu durum onların ge-
nellemeci bir yaklaşımla ele alınmasına ve belirli bir grup olarak belirli nitelikler ile 
nitelendirilmeye başlandılar (Benz, 2019, ss. 141-149). Belirli homojen bir grup olarak 
tanımlanan Müslümanlara izafe edilen belirli nitelikleri Benz şu şekilde sıralamaktadır. 
Reform edilemez oluşu, agresiflik, kriminel oluşu. Müslüman olmak herhangi bir ırk 
aidiyeti içermediği halde, Müslümanlar, Müslüman olmak ırksallaştırılmaktadır. Müs-
lümanlar homojen bir grup olarak görülmekte ve bir takım olumsuz nitelikler atfedile-
rek ötekileştirilmektedir. Araştırmalar, Müslümanların ayrımcılığa maruz kalmalarının 
onların dindarlığı ile ilgili olmadığını ortaya koymaktadır.

9. Kadın Hakları Savunucusu ve Feminizm Temsilcileri 

Müslüman karşıtı kültürel ırkçılık bilhassa cinsiyet tartışmalarında kendini gös-
termektedir. Müslüman kadın kendi başına bir özne olarak değil, içinden geldikleri kül-
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türün, dinin ve toplumun ve o toplumun erkeklerinin kurtarılması, özgürleştirilmesi 
gereken bir objesi kurbanı olarak ele alınmaktadır. Müslüman kadının bir birey ve özne 
olarak, düşünceler, duyguları, beklentileri, kararları, emeği vb. göz ardı edilmektedir. 
Almanya’da göçmen kökenli olup Müslüman bir aileden gelmiş olan sözde İslâm eleş-
tirmenleri kadın haklarını güçlendirme adına özellikle Müslüman göçmenleri hedef al-
dığı damgalayıcı (stigmatisierende) söylemi teşvik etmektedirler (Yurdakul, 2010, ss. 
111-127). 

Necla Kelek 2015 yılında piyasaya sürdüğü kitabında sözde kendi yaşadığı ata-
erkil aile ve toplumsal yapısından hareketle Müslüman kadının haklarını savunarak 
Türk kadının yanında durduğunu iddia etmektedir. Sözde kendi hayat hikayesinden 
hareketle Türk-Müslüman kadının kendi ailesi ve kültüründeki yerine dair yazdığı ve 
mücadelesi ile onların yanında durduğunu, Almanya’da yaşayan Türk erkeği ile zorla 
evlendirilmiş olan Türk kadınlarının haklarını savunduğu izlenimi vermektedir. Müslü-
man kadın kendi kültürünün, toplumunun ve ait olduğu dinin kurtarılması gereken bir 
objesi olarak sunulmaktadır. Yurdakul’a göre Kelek, ailesi ve eşi tarafından baskı altına 
alınan, herhangi bir hakkı olmayan Türk kadınları için, onları baskı altına alan ve bu 
duruma sessizce rıza gösteren Almanya’daki Türkler ile hesaplaştığını diğer taraftan 
da çok kültürlü toplum romantizmi ile bu olguya karşı kör olan naif Alman toplumuyla 
hesaplaştığı izlenimi verdiğini belirtmektedir (Beck-Gernsheim, 2006, ss. 185-197). 

Yurdakul, Governance feminism kavramı altında sözde İslâm eleştirmenlerinden 
Ayaan Hirsi Ali ve Necla Kelek’in yazılarından hareketle şu değerlendirmeleri yapmak-
tadır: Müslüman toplulukların kendileri cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak du-
rumda değiller ve bundan dolayı Hirsi ve Kelek batılı hükümetleri bu eşitsizliği ortadan 
kaldırmaları için kadınların kurban olduğu Müslüman pratiklerini önlemek için çağrı-
da bulunuyorlar. Bunun örneklerini her ikisinin de öncülük ettiği öncelikle Müslüman 
aileleri hedef alan Anayasal olmayan birtakım yasaların çıkmasında gördük. Onların 
bu çağrısının esasında batılı hükümetlerden Müslüman ailelerin kadınlarını özellikle 
Müslüman erkeklerden kurtarmaları gerektiği talebi yer almaktadır. Bu çağrının or-
yantalist gelenekte yeri bulunduğuna dikkat çeken Yurdakul Mısır’ın İngilizler tara-
fından işgal edildiği zamandaki argümanlara vurgu yapmaktadır. Buna göre “Esmer 
kadınların esmer erkeklerden kurtarılması”, sloganıyla işlendiğini belirtmektedir. 

Kelek ve Hırsi cinsiyet eşitliğinin batı formuna güzelleme yaparken aynı zamanda 
Müslüman toplumundaki cinsiyet ilişkilerini de yermektedirler. Bununla birlikte kül-
tür savaşını sürekli bir şekilde vurgulamaktalar ve Müslümanların uygulamalarını geri 
kalmış, barbar, batıyı ise modern ve medeni olarak sunmaktadırlar. Müslüman aileleri 
ve bilhassa erkekleri Müslüman kızlara ve kadınlara karşı sözde işlemiş oldukları suç-
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lardan dolayı kınamaktadırlar. Hırsi Ali ve onun Alman muadili Necla Kelek’in yazıla-
rındaki ortak noktalardan birisi de Müslüman göçmen ailesinin genç kadınları köleleş-
tirirken, genç erkekler de onların koruyucuları olarak sunmalarıdır. Kelek çok sıklıkla 
cinsiyet eşitliği ve Türk toplumunun Alman toplumuna uyumu ve cinsiyet eşitliği ara-
sındaki yakın ilişkiye vurgu yapmaktadır. Zira onun nazarında uyum politikası ve Müs-
lüman kadının özgürleştirilmesi birbiriyle sıkı ilişkilidir (Yurdakul, 2010, ss. 111-127). 

10. Norveç-Oslo Katliamı ve Sözde İslâm Eleştirmenleri

2011 yılında Norveç’te aşırı sağcı terörist Andres Breivik tarafından gerçekleşti-
rilen katliam medyada ilk başta İslâmcı teröristlerin saldırının arkasında olduğu çok 
çabuk bir şekilde yayınlandı. Ancak daha sonra teröristin Norveç’li aşırı sağcı Andres 
Breivik olduğu ortaya çıktı ve gözler Avrupa’da toplumun merkezine yerleşmiş olan 
ırkçılığa çevrildi. Norveç terörist saldırısı Avrupa’da da bakışları teröristin yazdığı söz-
de manifestosunda yer alan İslâm’a ve Müslümanlara karşı ön yargılar dikkatleri aynı 
argüman, söylem ve ifadelerde bulunan sözde İslâm eleştirmenlerine çevirdi. Sözde İs-
lâm eleştirmenleri yazdıkları kitaplarda, makalelerde ve gazetelere verdikleri demeç-
lerde İslâm ve Müslümanları genel zan altında bırakan ifadeler kullanıyor, Müslüman-
lardan terörist saldırılarla kendi aralarına mesafe koymaya çağırıyorlardı. Ne gariptir 
ki Norveç terör saldırısından sonra sözde İslâm eleştirmenleri Norveçli teröristin yaz-
dığı kağıt parçasındaki içerik ile anılmak istemiyorlar, terörist ile aralarına mesafe 
koymaya çalışıyorlardı (Weidner, 2011, s. 97). Breivik yazmış olduğu kağıt parçasında 
sözde İslâm eleştirmenlerinden alıntı yapıyor ve bundan hareketle bir “licence to kill” 
inşa ediyordu (Weidner, 2011, s. 99). Tamamen İslâm düşmanlığına dayanan bir dünya 
görüşünün ortaya koyduğu manifestosunun merkezini Avrupa’nın Müslümanlar tara-
fından işgali oluşturmaktadır. Birçok uzman İslâm ve Müslümanlara karşı genellemeci, 
onları karalayan ifadeler sadece aşırı sağcı nazi internet sayfalarında, internet forum-
larında veya sosyal medya hesaplarında yaygın olan bir durum olmadığını aynı zaman-
da komplo teorilerine varan bu tür söylemlerin toplumun merkezine yerleştiğini vur-
gulamaktadır. Norveçli teröristin İslâm’ı eleştiren çevre ile bağlantıları ortaya çıkmış 
ve teröristin radikalleşmesine eşlik etmişlerdir (Schneiders, 2015). Schneiders’e göre 
Norveç’li teröristin bir uyarı tarzında yazmış olduğu daha doğrusu kopyala yapıştır 
ile oluşturduğu sözde manifestosunda Alman gazeteci Henryk M. Broder’a, Hollandalı 
aşırı sağcı popülist Geert Wilders’e ve Somali kökenli Hollandalı Ayan Hırsi Ali’ye işaret 
etmektedir (Schneiders, 2015).

Dönemin SPD başkanı Sigmar Gabriel, Oslo saldırısı ile Avrupa’daki yabancı düş-
manlığı ve Sarrazin’in ortaya atmış olduğu tezler arasında bağlantı kuruyor ve şu açık-
lamayı yapıyordu: “İslâm karşıtlığının ve kutuplaşmanın tekrar kabul edilebilir olduğu, 
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burjuvazinin Bay Sarrazin’i alkışladığı bir toplumda, elbette toplumun kenarlarında 
daha sert tedbirler uygulamak için nihayetinde kendilerini meşru hissedecek çılgın in-
sanlar da var.”17

Birçokları artık İslâm eleştirisini kendilerine ekonomik bir sermaye haline getir-
miş olan sözde İslâm eleştirmenlerine Müslüman karşıtı dünya görüşünüzün Oslo’daki 
katile ne kadar rehberlik ettiği sorusuna katlanmaları gerektiği, İslâm ve Müslüman 
karşıtı söylemlerini tekrar gözden geçirmeleri gerektiği çağrısında bulunmaya başla-
dı.18 Hollandalı aşırı sağcı nazi Geert Wilders’de medyada İslâm eleştirmeni olarak nam 
salmış ve Hollandalı savcı  Norveç’te öldürülen insanların kanlarının Wilders’in dudak-
larında olduğunu ve Wilders’in Oslo katliamına ortak olduğunu belirtti.19  

Görüldüğü gibi terörist Breivik’in terör saldırısı sonrasında aşırı sağın, ırkçılığın, 
İslâm ve Müslüman karşıtlığının mağdurlarının Müslümanlar olmadığı aynı zamanda 
Avrupa toplumlarını da tehdit ettiği sıkça dile getirilmeye başlandı. Aynı zamanda söz-
de İslâm eleştirmenlerinin aşırı sağcı terörist Breivik’e bir nevi ideolojik zemin sunup 
sunmadığı tartışılır hale geldi.20 İslâm’a ve Müslümanlara karşı sözde ilmi eleştirilerin-
de nefret düzeyine varan, İslâm’ı ve Müslümanları değersizleştiren söylemlerde bulu-
nan sözde İslâm eleştirmenleri bu konuda kendilerine eleştiri yöneltilince, “Ama bunu 
da söyleyebilmeliyiz” açıklamasında bulunuyorlar, kendilerinin seslerinin kısılmaya 
çalışıldığını iddia ediyorlardı. Norveç terör saldırısından sonra bu tayfa kısa süreli de 
olsa daha sessiz olmaya başlamıştı.21 

Oslo terör saldırısından sonra Avrupa ülkelerinin birçoğunda aşırı sağcı hareket-
ler, gruplar ve siyasi partilere karşı daha dikkatli olunması gerektiği, terörist Breivik 
örneğinde olduğu gibi sürekli belirli bir grubu ötekileştiren, dışlayan toplumsal bir ze-
minde kendisine durumdan vazife çıkarıp bu tür eylemlerde bulunanların çıkabileceği, 
sessiz çoğunluğun sesi olarak terörist saldırılarda bulunabileceği tartışılmaya başlandı. 

17 https://www.tagesspiegel.de/politik/spd-diskutiert-ueber-oslo-gabriel-sarrazin-und-eine-sc-
hulddebatte/4443594.html

18 https://taz.de/Debatte-Islamkritik/!5114549/
19 https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.islamkritiker-wilders-er-hat-norwegisc-

hes-blut-an-den-lippen.6a0aa073-a031-4bf3-9445-468283fa110d.html
20 https://www.stern.de/panorama/stern-crime/henryk-m--broder--man-braucht-einen-suendenbo-

ck-3784516.html
21 https://www.stern.de/panorama/stern-crime/europas-rechte-und-anders-behring-brei-

vik-der-verlassene-attentaeter-3785062.html  Bkz. https://www.sueddeutsche.de/kultur/das-
dilemma-der-islam-kritiker-nach-oslo-das-haben-sie-nicht-gewollt-1.1125711
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Almanya özelinden hareket ifade dilecek olursa İslâm ve Müslümanlara dair medyanın 
olumsuz algısı farklı kesimlerin iddia ettiği gibi 11 Eylül 2001 terör saldırısından sonrasına 
dayanmamaktadır. Aynı şekilde İslâm düşmanlığını 11 Eylül 2001 yılındaki terörist saldırı-
nın veya toplumsal anlamda yaygınlaşmasını Avrupa’da Madrid, Paris ve Hollanda’da yapı-
lan terörist saldırıların bir sonucu olarak görmek veya değerlendirmek, İslâm düşmanlığını 
meşrulaştırmak ve yine bunun Müslümanların kabahati olarak görülmesini pekiştirmektedir. 
Ya da 2014 yılında Almanya’nın Dresden kentinde binlerce insanın Avrupa’nın İslâmlaşma-
sına karşı yürüyüş düzenlenmesi, AfD’nin yükselmesi ile ilişkilendirilmesi (Friedrich, 2015, 
ss. 152-162) de Müslüman karşıtı ırkçılığı ele almada ve değerlendirmede bizleri farklı so-
nuçlara götürecektir. 

Avrupa’da İslâm düşmanlığını misafir işçi olarak buraya gelen göçmenlerle birlik-
te başlayan veya ortaya çıkan bir fenomen olarak görmek de bizleri yanlış sonuçlara 
ulaştıracaktır. Achim Bühl’ün de ifade ettiği gibi İslâm düşmanlığı bin yıldan fazladır 
bir geçmişe sahip olup, bu tarihi süreçte oluşan klişe, ön yargılar günümüzdeki İslâm 
düşmanlığı tarafından işlenmekte ve kullanılmaktadır. Ortak bilincin derinliklerinde 
olan bu ön yargılar, modifiye edilmekte, tekrar aktif hale getirilmekte ve canlandırıl-
maktadır (Bühl, 2010, s. 11). Achim Bühl, İslâm Düşmanlığının kökeninin modern Av-
rupa’nın Haçlı Seferleri konteksinde Hristiyan Batı olarak jeo-politik birliğin formu İs-
lâm düşmanlığının kökenini oluşturduğunu savunmaktadır (Bühl, 2010, s. 12). Bühl’e 
göre Hristiyan Ortaçağ İslâm düşmanlığı günümüzdeki İslâm düşmanlığında merke-
zi bir kaynak oluşturmakta ve Haçlı Seferleri bağlamında düşmanın imajı XI. yüzyılın 
sonlarında ortaya çıkmaya başlamış olup, böylece 100 yıllık bir geçmişe sahiptir (Bühl, 
2010, s. 14). İslâm Avrupa’nın kolektif hafızasında, teolojik, tarihi, kültürel, siyasi ve 
toplumsal alanında önemli bir yerdedir. Avrupa’nın Müslümanlara dair bin yıldan fazla 
olan algısında tarihsel ve dönemsel olarak farklılıklar olmakla birlikte Müslümanlar 
“Sarazenler” (Sarazenen), “Hagarlar”, (Hagarener), “Putperest” (Heiden), “Müslüman” 
(Musulmaner), “Moğollar” (Mooeren) veya “Türkler” (Türgs) olarak adlandırılmıştır. 
Bununla birlikte Avrupa’nın sınırlarında olan Müslüman halklar öteki olarak Avru-
pa’nın Biz’ine dahil değildi ve Avrupa’nın kendi algısını oluşturmada bir katalizatör 
olduğu dile getirilmektedir (Jonker, Gerdien). Ancak bu durumun Avrupa sınırlarında 
olan Müslüman halklar için geçerli olmadığını, Avrupa şehirlerinde yüzyıllardır yaşa-
yan Yahudiler için de söz konusu olduğu belirtilmektedir. Kollektif bilincin ve kimliğin 
inşasında ötekinin dışlanması, yabancı olarak tanımlanması ve bize dahil edilmemesi 
süreci önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.
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11. İslâm Düşmanlığının Müsebbibi Müslümanlar mı? 

Sözde İslâm eleştirmenleri Müslümanların kurban olma, şiddete maruz kalma, 
ırkçılığın, ayrımcılığın ve buna bağlı olarak maruz kaldıkları şiddetin ifade edilmesini 
ve bunun İslâm ve Müslüman düşmanlığı kategorisinde ele alınmasına itiraz etmekte-
dirler. Zira Müslümanların maruz kaldığı ayrımcılığı ve sözde İslâm-Din eleştirisi adı 
altında İslâm’a ve onun müntesiplerine yönelik ırkçı, ayrımcı ve nefret söylemlerinin 
yaygınlaşmasında kendileri de etkin rol oynamaktadırlar. Kullandıkları ırkçı, dışlayıcı 
ve ötekileştirici dil ve retoriğin İslâm ve Müslüman düşmanlığı fenomeni ile bu kavram 
etrafında ele alınmasıyla daha belirgin ve görünür olmaktadır. 

İslâm düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığını meşru göstermek için kullanılan ge-
rekçeler arasında Selman Rüşdi’ye yönelik İran tarafından çıkartılan ölüm fetvası, bazı 
Müslümanların yapmış olduğu terör saldırıları, 11 Eylül terör saldırısı, DEAŞ ve Av-
rupa’da meydana gelen terör saldırıları yer almaktadır. Medya ve iletişim uzmanı Kai 
Hafez, Selam Rüşdi tartışmaları çerçevesinde İslâm’a yönelik ırkçı saldırıların Avrupa 
sivil toplumuna geri döndüğünü ve “İslâm Eleştirisi” adı altında ırkçı dünya görüşünün 
yerleştiği tespitinde bulunmaktadır (Hafez, 2013, s. 120). Hafez’e göre 11 Eylül terör 
saldırılarının haksız olarak İslâm imajının kötüleşmesinde öyle olmasa da bir dönüm 
noktası olarak yorumlandığını ve içerik olarak 2001 yılından beri Avrupa’nın popüler 
İslâm algısında neredeyse hiçbir şey değiştirmemiştir. İslâm’ın olumsuz imajına (res-
mine) dair bütün yetenekler, fanatizm (Fanatismus), baskı (Repression), kadın düş-
manlığı (Frauenfeindlichkeit) sadece gizli ve kültürel olarak mevcut değil, aynı zaman-
da İran devrimi ve Rüşdi olayı ile yeteri derecede harekete geçirildi (Hafez, 2013, ss. 
120-121). Burada yeni bir fenomenden ziyade var olan ön yargının geri dönmesinden, 
tekrar aktive edilmesinden ve canlandırılmasından söz edilmektedir. 

9/11 tartışmaların özünde pek bir şey değiştirmedi. Ancak bu olay Batı’nın top-
lumsal anlamda İslâm’ı ele almasında muhtemelen belirleyici bir öneme sahip olmakla 
birlikte, 11 Eylül terör saldırısı sadece Afganistan ve Irak savaşlarının meşruiyetine 
hizmet etmedi, aynı zamanda Avrupa’da aşırı sağcı popülist partilerin gelişmesinde 
etki etti ve Avrupa’da yaşayan Müslümanlara yönelik gittikçe artan ayrımcılık için de 
bir uyarı olduğu belirtilmektedir (Hafez, 2013). 11 Eylül 2001’de yapılan terör saldırısı 
ile birlikte İslâm terörizm ve intihar bombacıları ile daha sık konu edilmeye başlandı. 
Terör ve cihat kavramları her ne kadar daha önce çok sık bir araya getirilse de 11 Eylül 
ile kamuoyu algısında medyanın da etkisiyle daha sık bir araya getirildi (Leug, 2002, 
ss. 16-35). Hafez’in de belirttiği üzere 90’lı yıllardan itibaren İslâm ve Müslümanlar 
artık uzaktan, dışarıdan bir tehdit olarak değil, iş ve çeşitli nedenlerle Batı’ya göç etmiş 
olan ve bulundukları ülkelerin vatandaşı olan Müslümanlar artık bir iç tehdit olarak 
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algılanmaya başlandı (Leug, 2002, ss. 16-35). (Buna göre Müslümanların anayasal hak 
talepleri Avrupa’nın, Almanya’nın İslâmlaşmasının emareleri olarak yorumlanmaya 
başlandı.)

Bazı Müslümanların yapmış olduğu terör saldırılarında, Müslümanların kendi içeri-
sindeki farklılığı ve çeşitliliği de dikkate alınmaksızın bütün Müslümanlar tek bir blok ve 
homojen bir grup olarak kolektif bir aidiyet, kimlik üzerinden tanımlanmakta ve bütün 
Müslümanlar yapılan terör saldırılarında zan altında bırakılmaktadırlar. DEAŞ gibi terör 
örgütlerinin yapmış olduğu terör saldırıları da Avrupa toplumlarında yaygın İslâm ve 
Müslüman düşmanlığının gerekçesi olarak gösterilmektedir. Riem Spielhaus’a göre Al-
manya’da uzun yıllarca göçmenlerin dini aidiyetleri kamuoyunda ve toplumsal tartışma-
larda çok büyük bir rol oynamamasına karşın, günümüzde İslâm’a ve Müslümanlara dair 
tartışmalar daha çok onların dini aidiyetleri üzerinden yapılmaktadır. Bu durum onların 
dini, etnik ve kültürel farklılığının yanlış anlaşılmasına yol açmakta ve Müslümanları ço-
ğunluk toplumundan dışlamaktadır (Spielhaus, 2006, ss. 28-36). 2000’li yıllardan önce 
toplumun bu kesiminin toplumsal ve sosyal problemleri “Misafir İşçi” (Gastarbeiter), “Ya-
bancı” (Ausländer), “Türk” (Türke), “Göçmen” (Migranten) kategorisi bağlamında ele alı-
nırken günümüzde bu değerlendirmenin ortak noktasını Müslüman olmak oluşturmak-
tadır (Spielhaus, 2006, ss. 28-36). Tıpkı sözde İslâm eleştirmenlerinin genel bir argüman 
ve söylem metodu olarak din olumlu ve öncelikli olarak olumsuz sosyal davranışların 
açıklayıcı kalıbı olmakta ve böylece diğer nedenler gizlenmektedir. 

Ancak İslâm düşmanlığı ve Müslüman karşıtı ırkçılık, İslâm ve Müslümanla-
ra dair Avrupa’nın tarihi ve geleneksel bakış açısından beslenmektedir (Shooman, 
2014, s. 37). Avrupalıların İslâm dinine ve İslâm dünyasına dair problemli bakış açı-
sının tarihi derin bir boyutu bulunmakta (Naumann, 2010, ss. 19-37) ve bu durum 
günümüzde Avrupa’daki İslâm’a ve Müslümanlara karşı ön yargılı bir anlayışı ve al-
gıyı pekiştirmektedir.

Tarihsel olarak İslâm ve Müslümanlar Avrupalı algısında sürekli olarak kendi kim-
liğinin karşıtı, ötekisi ve Hristiyan değerlerinin karşısında yerleştirilmiştir (Naumann, 
2010, ss. 19-37). Claudio Lange’ye göre İslâm karşıtı enerji, Batı Avrupa’nın kimliği-
nin merkezinde yer almaktadır (Lange, 2004). Yine tarihte İslâm Batı’nın “Karşı Kutbu” 
(als Gegenpol zum Abendland), “Hristiyanlığın Düşmanı” (als Feind des Christentums) 
olarak bilinmekteydi (Lueg, 2002, ss. 16-35).  Rheinhard Schulze göre yaklaşık üç yüz 
yıldır Doğu, modern Batı’nın, yani önce Avrupa ve ardından Batı’nın kendisini tanım-
lamasına hizmet etti. Batı düzeninin ortaya çıkışında Orta Doğu kültürünün çok farklı 
“işlevleri” vardı (Schulze, 1991, s. 2).
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Bu anlamda Avrupa toplumlarındaki İslâm ve Müslümanlara karşı düşman imge-
sinin, teolojik, tarihi ve kültürel bir arka planı bulunmakta, günümüzde var olan İslâm 
ve Müslüman düşmanlığı bu algılardan beslenmektedir. Eski düşman algısı, yeni kon-
tekste, yeni argüman, söylem ve alıntılarla yaşatılmaya devam etmektedir (Attia, 2007, 
s. 10). Kendisinin (Batı) karşıtı olan Doğu tehlikenin yeri idi ve tarihte Hunlar, Moğollar 
ve Türkler olarak kendisini göstermiştir. Rheinhard Schulze göre, Batı kendisini Do-
ğu’nun antitezi olarak gördüğü sürece bu tehdit var olmaya devam edecektir (Schulze, 
1991, ss. 244-260). Günümüzde batı toplumlarında oldukça büyük bir kitle halinde 
azınlık olarak yaşayan Müslümanlar üzerinden bu antitezin devam ettirildiğini mev-
cut İslâm’a ve Müslümanlara yönelik tartışmalardan hareketle iddia etmek mümkün 
görünmektedir. 

Müslüman karşıtı nefretin, ırkçılığın kurbanı olmak, bunlara maruz kalmaları Müs-
lümanların dini aidiyeti ve kültürleri neden olarak gösterilmektedir. Cem Özdemir’in 
başını çektiği Seyran Ateş, Hamed Abdel-Samad, Necla Kelek ve Ahmad Mansour gibi 
medyada İslâm eleştirmenleri olarak prim yapan ve bu adla anılan kişilerin de içinde 
olduğu seküler İslâm insiyatifi toplumda Müslümanlara yönelik ön yargıları destek-
leyen ve bunlara atıf yapan bir basın bildirisi yayınladılar. Buna göre Seküler İslâm 
insiyatifini “Çağdaş bir İslâm Anlayışı” oluşturmak için kurduklarını, kuruluş bildiri-
sinde ayrıca toplumda gittikçe artan Müslüman düşmanlığından endişe duyduklarını 
bunun önüne geçebilmek Alman Müslümanlarının, “gayrimüslim nüfusun endişelerine 
olumlu bir şekilde, yani insan haklarıyla tam uyumlu bir İslâm geliştirerek” karşı koy-
makla yükümlü olduğu açıklamasında bulundular. Bu İslâm’ın herhangi bir sınırlama 
olmaksızın kadın-erkek eşitliği, çocuk haklarını ve kişinin cinsel tercihinin kendisinin 
belirlemesini dikkate almak zorunda olduğunu açıkladılar. Bunun kendi düşüncelerine 
göre İslâm düşmanlığına karşı en iyi koruma olduğunu belirttiler. Toplumda gittikçe 
artan Müslüman düşmanlığından endişe duyduklarını belirtmeleriyle aynı doğrultu-
da gittikçe artan “İslâmcılık” (Islamismus) endişe duyduklarını dile getirdiler. Seküler 
İslâm inisiyatifinde yer alanlar özellikle medyada İslâm ve Müslümanlar konusunda 
görüşlerine sıkça başvurulan, medyada ve kamuoyunda İslâm ve Müslümanlara dair 
konuların yönünü belirleyen, kendilerine İslâm Uzmanı (Islamexperte), “İslâm Eleştir-
meni”, (Islamkritiker), İslâmı Tanıyan (Islamkenner), diye adlandırılan kişilerden oluş-
maktadır. Kuruluş açıklamalarında da görüldüğü üzere tamamen İslâm karşıtı retoriğe 
dayanan, tarihsel, kültürel ve teolojik olarak İslâm’a ve Müslümanlara karşı ön yargının 
beslendiği arka plana dayanan argümanlarda, söylemlerde ve ithamlarda bulunmakta-
lar. Toplumda gittikçe artan bir Müslüman düşmanlığı varsa bunun müsebbibinin yine 
demokrasiyi reddeden, kadın erkek eşitliğini tanımayan, çocuk haklarından uzak, çağ-
daş olmayan bir İslâm anlayışına sahip Müslümanlar olarak göstermektedirler. Alman-
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ya’nın önde gelen gazetelerinden Die Zeit gazetesi Seküler İslâm insiyatifinin kuruluş 
bildirisine geniş yer vermiş ve “Aydınlanmış Bir İslâm için On Ses” (Zehn Stimmen für 
einen aufgekläerten Islam)22 başlığı ile kamuoyuna duyurmuştu.  

Prof Schirin Amir-Moazami Die Zeit gazetesinde Alman İslâm Konferansını ele 
aldığı yazısında sözde seküler İslâm inisiyatifinin asla nötr bir tavrının olmadığını ve 
kendi versiyon İslâmlarını sosyal çatışmaların ölçüsü yapmakla, iyi ve kötü Müslüman 
tasavvuru oluşturduklarını iddia etmektedir.23 Seküler İslâm insiyatifi Müslümanlar-
dan kutsal metinlerini doğru anlamaları ve modern bir şekilde yorumlamaları ge-
rektiği talebinde bulunarak aslında kendi sözde İslâm anlayışlarını öteki gruba dikte 
ettirmeye çalışmaktadırlar. Kendi sözde din anlayışlarını doğru, aslında çoğunluk top-
lumunun beklentisi doğrultusunda bir İslâm olduğunu savunmaktadırlar. Sözde İslâm 
eleştirmenlerinin çoğunluğunu oluşturduğu “Seküler İslâm” inisiyatifi Müslümanların 
İslâmi birtakım alametlerden (başörtüsü) kurtulması gerektiği çağrısında bulunarak, 
anayasal anlamda dinini serbestçe yaşama hakkını da Müslümanlara tanımamak iste-
memektedirler. Schirin Amir-Moazami’nin de ifade ettiği gibi, buna göre Müslümanlar, 
Müslüman olmayan çoğunluğu taklit ettiklerinde ve Müslüman olmanın izlerini müm-
kün olduğunca geride bıraktıklarında ilerlemiş, çağdaş kabul edilmektedirler. Görül-
düğü gibi Seküler İslâm insiyatifi sözde İslâm eleştirmenlerinin çok sıkça kullandığı iyi 
ve kötü Müslüman şemasıyla çalışmaktalar ve kendi sözde İslâm anlayışlarını sosyal 
çatışmaların çözümünde ölçü olarak sunmaktadırlar. 

FDP Başkanı Christian Lindner Türklerin ayrımcılığa maruz kalmalarını onların 
yeteri kadar uyum sağlamamasından kaynaklandığını ileri sürdü. Bu tür sağcı popülist 
siyasi dil ve argümanlarla toplumun merkezine yerleşmiş olan ırkçılığın ve Müslüman 
düşmanlığının nedeni olarak yine Müslümanlar, onların dini ve kültürel farklılıkları 
gösterilmektedir (Attia, 2014, s. 11).

 Açık bir şekilde Müslüman karşıtı nedenlerle gerçekleştirilen şiddetten sonra bile 
kurbanın din ve kültürüne dair tartışmalar yapılmaktadır. Müslüman karşıtı ırkçılığın 
kurbanına, mağduruna suç atfedilmekte, uyumu reddetme iddiası gündeme getiril-
mekte, onun dini ve kültürel farklılıkları Müslüman karşıtı ırkçılığın nedeni olarak gös-
terilmektedir. Müslümanlara ve Müslüman olarak algılanan insanlara yönelik ırkçılık, 
ırkçılık olarak algılanmamakta ve buna karşın daha az fark edilir bir şekilde kalmakta-
dır (Attia, 2014, s. 11). 

22 https://www.zeit.de/2018/48/initiative-saekularer-islam-deutsche-islamkonferenz-revolution-ta-
gung?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F

23 https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-11/initiative-saekularer-islam-konfe-
renz-muslime-deutschland-integrationsparadox
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12. Thilo Sarrazin ve İslâm Eleştirmenliği 

Sarrazin, kitabı yayınlanmadan önce yaptığı açıklamalarıyla Almanya gündemini 
göçmenler ve azınlıklar konusunda fazlasıyla belirlemiştir. Sarrazin’in milyonlar satan 
ve uzun süre en çok satanlar listesinin en başında yer alan ırkçılığı tescillenmiş kita-
bındaki biyolojik ırkçı yaklaşımlarına tepkiler olsa da onun İslâm ve yabancı düşmanı 
tezlerine yönelik tepkiler pek olmamıştır (Bühl, 2010, s. 7). Sarrazin’in ırkçı tezlerin-
den dolayı Alman Federal Bankasının yönetim kurulundan çıkarılması gündeme geldi-
ğinde herkes Sarrazin’in söylemlerini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmekte 
ve Sarrazin’e karşı bir cadı avından başlatıldığını iddia etmekteydi. Son yıllarda eyalet 
ve federal seçimlerde geleneksel partilerin yaptığı gibi seçimler öncesi azınlıklar özel-
likle İslâm ve Müslümanlara dair konular tamamen sağcı, ırkçı popülist AfD partisinin 
retoriği üzerinden yapılmaktadır. Almanya’nın önde gelen haftalık dergisi ve online ha-
ber portalı Focus’da yayınlanan bir haberde geleneksel siyasi partilerin AfD’den daha 
fazla Müslüman teşkilatları eleştirmesi gerektiği aksi takdirde insanların AfD’ye oy ve-
receğini iddia eden tezler savunulmaktaydı. Sarrazin’in ırkçılığı toplumun merkezine 
getirmiş, aşırı sağcı, ırkçı nazi partilerin söylemlerini ve toplumsal anlamda kabullerini 
destekleyen yönde bir etkisi olmuştur. Sarrazin ile geleneksel siyasi partiler de aşırı 
sağcı söylemleri ve retoriği kullanmaya başlamış, uyum karşıtı kimselere karşı birta-
kım yasalar ve kurallar ile yaptırımlar uygulanması gerektiğini gündeme getirmişler-
dir. Toplumun merkezine yerleşmiş olan ırkçılığa karşı koyma adına (Bühl, 2010, s. 8) 
yapılan bu tür siyasi girişimler, söylemler ve retorikler, aşırı, ırkçı, Nazi gruplarını ve 
siyasi partileri daha da görünür ve toplumsal anlamda kabul görmelerini sağlamıştır. 

Sarrazin’in Almanya Kendi Kendini Yok Ediyor adlı kitabı Müslümanlara yönelik yü-
rürlükte olan birçok ön yargının tekrar üretilmesinde örneklik teşkil etmekte, belirli bir 
kalıp sunduğundan olsa gerek, sözde İslâm eleştirmenleri onun tezlerine sahip çıkarak 
adeta Sarrazin’in avukatı24 rolünü üstlendiler.25 Sarrazin’in ırkçı tezlerini desteklemek 
için sözde ilmi veriler ve istatistiklerle desteklendiğini iddia ettiği kitabına Necla Kelek 
herkesten daha çok sahiplendi. Necla Kelek, Almanya’nın önde gelen haftalık dergisi ve 
online haber platformu Focus’da Sarrazin’in başlatmış olduğu tartışmalara ve ona yö-
nelik eleştirilere cevap niteliğinde gürültünün yanlış konu için çıkartıldığını, sorunun 
bir federal bankacının tartışmalı kitabından ziyade İslâm’ın dünya görüşünün ve İnsan 

24 https://www.focus.de/magazin/archiv/debatte-sarrazins-analyse-ist-eine-ohrfeige-fuer-die-parte-
ien_aid_548931.html

25 https://www.welt.de/politik/deutschland/article187096800/Sarrazin-und-Abdel-Samad-in-Dres-
den-Islamkritiker-unter-sich.html,https://www.youtube.com/watch?v=Rsz8YtFgVAk. https://www.
abendblatt.de/politik/article107844588/Publizistin-Necla-Kelek-verteidigt-Sarrazins-Thesen.html
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tasavvurunun sorun olduğunu savundu.26 Necla Kelek’in ve yıllardır sözde İslâm eleş-
tirmenlerinin İslâm ve Müslümanlara dair öne sürmüş oldukları tezler Sarrazin’in ese-
riyle adeta desteklenmiş ve kanıtlanmış oluyordu. Kelek için Sarrazin’in kitabının PR’ı 
ve kitabındaki tezler İslâm eleştirmenliği piyasasında popüler kalabilmek için önemli 
bir araç idi (Bade, 2013, s. 185). 

Sarrazin’in ırkçı tezleri ve sözde İslâm eleştirmenlerinin yürütmüş olduğu İslâm 
tartışmaları karşılıklı olarak birbirini kışkırtmakta bu anlamda birbirlerini destekle-
mektedir (Bade, 2013, s. 184). Sarrazin bu alanın piyasa gücü ve etkisinden olsa gerek, 
kendisi de sözde İslâm eleştirmenlerinin avukatı olmaktan ziyade, İslâm Eleştirmeni 
olarak tebarüz etmeye başladı.27

Sonuç

Almanya’daki geleneksel siyasi partiler İslâm düşmanlığının Alman toplumu için 
bir tehdit olarak görmesi epey bir zaman almıştır. Medya’nın İslâm ve Müslümanlara 
dair olumsuz haberciliği toplumsal düşman algısının oluşmasına zemin hazırmış ve 
aşırı sağcı ırkçı partilerin siyasi anlamda bir araya gelmesinde, toplumun merkezin-
de yer bulmasında ve bunun bir sonucu olarak eyalet meclislerine ve federal meclise 
girmelerine ve bazı eyaletlerde ana muhalefet konumuna gelmelerinde büyük bir rol 
oynamıştır. 

Sözde İslâm eleştirmenleri İslâm ve Müslüman düşmanlığının medyada kendile-
rine sürekli söz verilmesi, imkân tanınması ile İslâm-Müslüman düşmanlığının kamu-
oyunda ve toplumda normalleşmesine etki ettiklerini söyleyebiliriz. Müslüman düş-
manlığının aynı zamanda sözde İslâm eleştirmenleri Necla Kelek, Ayan Hirsi ve Seyran 
Ateş örneğinde olduğu gibi Müslümanların aleyhinde onların haklarını kısıtlayıcı yasa-
ların çıkarılmasında ve hayata geçirilmesinde öncülük etmişlerdir. Sözde İslâm Eleştir-
menlerinin medyada ve toplumsal tartışmalarda etkili olmalarını sağlayan hususların 
başında kendilerini, dini, tarihi, siyasi ve toplumsal arka planı olan yabancı, öteki ve 
tehdit olarak görülen İslâm’ın ve Müslümanların içinden, onları tanıyan, otantik olma 
iddiasından ileri gelmektedir. 

İslâm ve Müslümanlar toplumun bir parçası olarak görülmediği için toplumda 
mevcut Müslüman karşıtı ırkçılık devlet kurumları ve toplum tarafından bu şekil-
de kabul görmemekte ve bundan dolayı devletin de Almanya’nın toplumsal barışını 

26 https://www.focus.de/magazin/archiv/debatte-sarrazins-analyse-ist-eine-ohrfeige-fuer-die-parte-
ien_aid_548931.html

27 https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/sarrazin/sarrazin-rezensiert-patrick-bahners-erdo-
gans-ghostwriter-1595639.html
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tehdit eden Müslüman karşıtı ırkçılığa dair belirli bir stratejisi bulunmamaktadır. Bu-
nunla birlikte Müslümanların da devlete yönelik talepleri dışında içinde bulundukları 
toplumda, günlük hayatın her alanında Müslüman olmaktan kaynaklanan ayrımcılık, 
nefret ve ırkçılığa karşı geliştirdikleri bir stratejileri de yoktur. Irkçılığın ne olduğu, 
ırkçılığı tanıma, ırkçılığın dilini, argümanlarını, yapısını, dayandığı, tarihi, kültürel ve 
dini arka planı bilme vb. konular Müslümanlara oldukça yabancıdır. Irkçılık ile etkin 
mücadele aynı zamanda kişinin kendi perspektifini değiştirmesi, kendisini, kendinde 
var olan ırkçılığı ve almış olduğu eğitimi de sorgulamasından geçmektedir. 

Yıllardır Alman toplumunda İslâm ve Müslümanlara dair popüler kitaplarda, ya-
zılı ve görsel medyada, toplumsal tartışmalarda siyasetin sembolik kimlik söylem ve 
politikalarında ele alınan klişe ve ön yargılı konular PEGIDA gibi oluşumların ortaya 
çıkmasında, AfD gibi aşırı partilerin eyaletlerde ve federalde meclise girmelerine ve 
neredeyse muhalefet partisi konumuna gelmesinde, aşırı sağın İslâm ve Müslüman 
karşıtı söylem ve talepleri ile toplumun merkezine yerleşmesinde İslâm karşıtlığı itici 
bir güç olmuştur. Seçmenlerini sözde Almanya’nın İslâmlaşmasına karşı olan AfD gibi 
aşırı sağcı partilere kaptıran geleneksel partiler de kimlik siyaseti yapmaya, aşırı sağcı 
siyasi retoriği kendi tarzlarında sahiplenmeye başladılar. 

Sözde İslâm eleştirmenlerinin mesnetsiz genelleştirici, gerçeğe dayanmayan ka-
nıtlarla gelmiş oldukları kültür ve din ile bir hesaplaşma içerisinde oldukları söylem ve 
yazılarından anlaşılmaktadır. Bu tutumları ile toplumsal anlamda da kabul görmekte 
ve oldukça geniş bir kitlenin İslâm’a karşı ön yargılarını pekiştirmekte, elbette bunun 
ödülü olarak da yazmış oldukları popülist ilmi olmayan kitaplar geniş bir zeminde ilgi 
görmekte, en çok satanlar listesine girebilmektedir. Medyada ve toplumsal tartışma-
larda elde etmiş oldukları popülerlikle birlikte gerek eyalet düzeyinde gerekse federal 
düzeyde Müslümanların haklarını kısıtlayan, Müslümanlara özel yasaların çıkarılma-
sında bizzat öncülük etmişlerdir. Sözde İslâm eleştirmenleri Alman İslâm Konferansı 
ve eyaletlerdeki benzer kurullarda eyalet hükümetleri tarafından da rağbet görmüş, 
aynı zamanda uzman olarak onların görüşlerine her zaman başvurulmuştur. Sözde İs-
lâm eleştirmenlerinin İslâm ve Müslümanlar konusundaki ön yargılı, toptancı ve ırk-
çı söylemlerinin ulaştığı tehlikeli boyut sadece Müslümanları tehdit etmemekte, aynı 
zamanda yukarıda da ortaya konulduğu gibi Almanya’nın demokrasisini ve toplumsal 
barışını tehdit eder bir boyuta gelmiştir. İslâm ve Müslümanlara dair tartışmalar, ko-
nular bir histeriye, akıl tutulmasına dönüşmüş, İslâm eleştirisi toplumda adeta dikkat 
ve ilgi çekmenin aracı haline dönüşmüş, belirli çevrelerde (aşırı sağcı ırkçı hareketler 
ve siyasi partiler) birlikte hareket etmeyi teşvik eden ve kimlik inşa eden bir araca 
dönüşmüştür. 



I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

1299

İslâm eleştirmenliği, İslâm eleştirisi, Müslüman ve İslâm eksenli nefreti ve düş-
manlığı içeren tutumları kamufle etmek için kullanılan bir kavram haline dönüşmüş 
durumdadır. Meşru din eleştirisi kılıfıyla insanı değersizleştiren, ötekileştiren ve top-
lumu kutuplaştıran görüşler, sözde İslâm eleştirmenlerince medya vb. kanallarla top-
lumda yaygın hale getirilmektedir.
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