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İslamofobinin Kökenleri:
Batılı mı Doğulu mu?

ÖÖZZEETT  Bu makalenin amacı, olgusal bir gerçekliğe dönüşen İslamofobi’nin oluşumunda etkili
sebepleri irdelemek, böylece sorunun çözümüne yönelik neler yapılabileceğinin anlaşılmasına katkı
yapmaktır. Çok karmaşık yapısı ve çok köklü bir geçmişi nedeniyle İslamofobi olgusunu ve
kökenlerini anlamak elbette kolay bir mesele değildir. Kavramsal belirsizliklere rağmen İslamofobi
hem İslam’dan korkma ve ürkme hem de Müslümanlardan çekinme ve onlardan hoşlanmama
şeklinde tezahür eden irrasyonel bir korkudan, fobiden kaynaklanan çeşitli söylem, tutum ve
tavırlar bütününden oluşan bir olguya dönüşmüştür zamanla. Daha ziyade ırkçılık, yabancı
düşmanlığı, önyargı, ayrımcılık, dışlanma, şiddet gibi kavramlarla tanımlandığı görülen
İslamofobi’nin ortaya çıkmasında ve yaygınlık kazanmasında sosyal, kültürel, tarihî, dinî vb. çok
çeşitli sebepler etkili olmuştur. Bu sebepleri iki ana kategoride toplamak mümkündür. İlki ‘Batılı’
olup, Batılılardan ve onların İslam’ı Hristiyan inançları ve kültürü çerçevesinde anlamalarından, Batı
medyasında İslam’ın ve Müslümanların maksatlı karalanmasından kaynaklanmaktadır. İkincisi
‘Doğulu’ olup, Müslümanlardan ve onların demokratik haklarını kullanma ve katılım eksikliğinden,
yerli halkla iletişim kurma becerilerinin zayıflığından ve fiziksel olarak Avrupa’da ikamet etmekle
birlikte zihinsel olarak memleketlerinde yaşamlarından kaynaklanmaktadır. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: İslamofobi, Batı’da İslam imajı, İslam karşıtlığı, önyargı, ırkçılık,
yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, dışlanma, şiddet, karikatür krizi

AABBSS  TTRRAACCTT  The aim of this pa per is to exa mi ne fac tors per ta i ning to what are ca u ses of Is la mop ho -
bi a as a phe no me non, and what can be do ne to de al with the so lu ti on of this prob lem. Un ders tan -
ding of ‘Is la mop ho bi a’ phe no me non and its ori gins is not easy is su e, be ca u se of its comp lex struc tu re
and its de ep ro ots. Des pi te the fa i lings of the term and the lack of cla rity Is la mop ho bi a has be ca me
a phe no me non con sis ting of all kinds of dif fe rent forms of dis co ur se, spe ech and acts which they all
ema na te from an ir ra ti o nal fe ar (a pho bi a) eit her a dre ad or hat red of Is lam and a fe ar or dis li ke of
all or most Mus lims. So this term has rat her des cri bed with ra cism, xe nop ho bi a, pre ju di ce, dis cri -
mi na ti on, exc lu si on, and vi o len ce. The re are va ri o us ca u ses, e.g. so ci al, cul tu ral, his to ri cal, re li gi o us
ones in the ri se of Is la mop ho bi a. It is pos sib le to ca te go ri ze the se ca u ses in to two items. One of them
is ‘wes tern’ which ema na tes from Wes tern pe op le and the ir un ders tan ding of Is lam in Chris ti an be-
li efs and cul tu re, and the ima ge of Is lam in West, na mely the de li be ra te de mo ni za ti on of Is lam and
Mus lims in the wes tern me di a. Anot her one is ‘eas tern’ which ema na tes from Mus lims and the ir
lack of par ti ci pa ti on to go vern men tal and lo cal or ga ni za ti ons, na mely the ir re luc tan ce to use de m-
oc ra tic rights, and from the ir lack of suf fi ci ent qu a li fi ca ti ons to com mu ni ca te to na ti ve pe op le, be-
ca u se whi le the ir ter ri tory of re si den ce is Eu ro pe, the ir ter ri tory of re fe ren ce is own co untry. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Islamophobia, image of Islam in West, anti-Islamism, prejudice, racism,
xenophobia, discrimination, exclusion, violence, caricature crisis
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1. BİR KAV RAM OLA RAK İSLA MO FO Bİ
sla mo fo bi dün ya li te ra tü rün de kü re sel bir ol-
gu yu ve so ru nu ni te le yen ye ni bir kav ram dır.
Ye ni ol mak la bir lik te kı sa za man da Ba tı ay dın -

la rı ve med ya sı nın “tut ku su ” ol muş ve Hris ti yan
Ba tı dün ya sın da ol duk ça po pü la ri te ka zan mış tır.
An cak İsla mo fo bik tu tum ve ta vır la rın özel lik le
Av ru pa kı ta sı ve ABD gi bi Müs lü man gö çü nün yo-
ğun luk ta ol du ğu ba tı ül ke le rin de be lir gin ola rak
gö rül me si, on la rın sa de ce ka pi ta list ba tı ül ke le rin -
de mey da na gel di ği, fark lı kı ta ve ül ke ler de ya şan -
ma dı ğı an la mı na gel me mek te dir. Ni te kim son
yıl lar da tüm dün ya da bir İslam kor ku su, hat ta
İslam kar şıt lı ğı ve düş man lı ğın dan, kı sa ca “İs la mo -
fo bi ” den söz edil mek te dir. Şu hal de tüm dün ya nın
gün de min de olan böy le bir ol gu nun ta nım lan ma sı
ve han gi se bep le re bağ lı ola rak or ta ya çık tı ğı nın
be lir len me si bü yük bir önem arz et mek te dir. 

Ye ni bir ol guy la ve ya so run la kar şı la şıl dı ğın -
da onun an la şıl ma sı ve aşıl ma sı için ön ce lik le ta n-
ım la ma yo lu na gi di lir. Hiç kuş ku yok ki, her
ta nım la ma ça ba sı araş tı rı lan olay ve ol gu la rın an-
la şıl ma sı ve ge nel çer çe ve si nin be lir len me si açı sın -
dan son de re ce önem li dir. As lı na ba kı lır sa
İsla mo fo bi üze ri ne ya pıl mış ça lış ma lar la önem li bir
li te ra tür or ta ya çık mış tır. Ço ğu İngi liz ce ka le me
alın mış bu li te ra tür de söz ko nu su ol gu nun ma hi -
ye ti ile il gi li ba zı be lir le me ler de bu lu nul mak la bir-
lik te üze rin de mu ta bık ka lın mış bir ta nı mı nın
ya pı la ma mış ol ma sı bir ya na, ol gu nun da ha zi ya de
öz nel ve ön yar gı lı de ğer len di ril di ği gö rü lür. Ay rı -
ca ya zı lı ve gör sel med ya da ve çe şit li in ter net si te -
le rin de Ba tı lı la rın Müs lü man la rı (Do ğu lu la rı),
Müs lü man la rın da Ba tı lı la rı it ham ede rek so rum -
lu lu ğu kar şı ta ra fa yık ma gay re tiy le yak laş ma la rı
da kav ram la il gi li be lir siz li ği art tı ran bir di ğer un-
sur dur. Ta nım la ma da ki en te mel so run, İsla mo fo -
bi nin kav ram sal bir be lir siz lik içer me si nin ya nı sı ra
yüz yıl lar ön ce si ne uza nan kök lü bir geç mi şi ol ma -
sı ne de niy le çok çe şit li se bep ler den bes len me sin -
den kay nak lan mak ta dır. Ay rı ca Ba tı lı med ya
ara cı lı ğıy la sü rek li ye ni den üre til me si de ol gu yu
son de re ce kar ma şık bir ha le ge tir miş tir.

Bü tün bu zor luk la ra rağ men yi ne de İsla mo fo -
bi ile il gi li ba zı be lir le me ler de bu lun mak müm kün-

dür. Fo bi (pho bi a) kö ken iti ba riy le Grek çe bir ke-
li me olup, Yu nan mi to lo ji sin de “deh şet tan rı sı ”
olan Pho bos’ tan gel di ği bi lin mek te dir. Kav ram en
ge nel an lam da Ba tı dün ya sın da gö rü len “İs lam ’a
kar şı kin, nef ret ve düş man lık bes le me ”, “Müs lü -
man lar dan nef ret et me ve hoş lan ma ma ” şek lin de
“ir ras yo ne l” bir kor ku ve fo bi ola rak ta nım lan mak -
ta dır (Ma us sen 2006:6). Bir di ğer ifa dey le, İslam
kor ku su na da ya lı Müs lü man kar şıt lı ğı nı, ay rım cı lı -
ğı nı ve düş man lı ğı nı ifa de eder.

İlgi li li te ra tür içe ri sin de aka de mis yen ler ta ra -
fın dan ka le me alı nan ki tap ve ma ka le gi bi bi lim sel
ya yın lar ile çe şit li araş tır ma mer kez le ri ve ens ti tü ler
ta ra fın dan aka de mis yen le re ve ya aka dem ya ya ya -
kın uz man la ra ha zır lat tı rı lan ra por lar ve dos ya lar
in ce len di ğin de, İsla mo fo bi’ nin da ha çok ‘ön yar gı’
(pre ju di ce), ‘ay rım cı lık’ (dis cri mi na ti on), ‘dış lan ma’
(exc lu si on), ‘şiddet’ (vi o len ce) gi bi kav ram la ra at fen
ta nım lan dı ğı gö rü lür. ‘Ön yar gı’ ile Ba tı med ya sın da
ve Ba tı lı la rın gün de lik ha ya tın da Müs lü man lar aley-
hi ne ser gi le nen tu tum ve ta vır lar kas te di lir. ‘Ay rım -
cı lık’ kav ra mı Müs lü man la rın iş ve ça lış ma
ha ya tın da, eği tim ve sağ lık hiz met le ri alı mın da kar-
şı laş tık la rı fark lı uy gu la ma la rı, zor luk ve sı kın tı la rı
ifa de eder. ‘Dış lan ma’ ile an la tı lan ise Müs lü man la -
rın yö ne tim me ka niz ma la rı na dâhil edil me me le ri,
si yasî ve de mok ra tik hak la rı nı kul lan mak tan yok-
sun bı ra kıl ma la rı du ru mu dur. Müs lü man lar ta ra fın -
dan ya pı lan söz lü sa taş ma lar ile fi zikî sal dı rı lar de
‘şiddet’ kav ra mı içe ri sin de de ğer len di ri lir.

İsla mo fo bi ile il gi li ya pı lan ta nım la ma lar da
‘ırkçı lık’ (ra cism), ‘ya ban cı düş man lı ğı’ (xe nop ho -
bi a), ‘Ya hu di düş man lı ğı’ (an ti-se mi tism) ve ‘İs lam
düş man lı ğı’ (an ti-İsla mism) kav ram la rı da ka çı nıl -
maz ola rak gün de me gel mek te dir. As lın da ara la -
rın da ol duk ça ya kın bir an lam iliş ki si olan bu
kav ram la rın ve ol gu la rın bir bi riy le ka rış tı rıl ma ma -
sı, bir bi rin den ayırt edil me si önem arz et mek te dir.
Bi lin di ği gi bi, İsla mo fo bi kav ra mıy la sık ça zik re di -
len ırk çı lık ve ya ban cı düş man lı ğı ba tı ül ke le rin de
ya şa yan da ha ge niş bir kit le yi il gi len dir mek te dir.
‘Irk çı lık’, in san la rın fark lı ırk grup la rı na ay rı la bi -
le ce ği ve bu grup la rın bel li bir ze ka, ye te nek ve ah-
lakîlik hi ye rar şi si için de sı ra la na bi le ce ği fik ri ne
da ya nan top lum sal ve si yasî bir ide o lo ji iken (bkz.
Kir man 2004:105), ‘Ya hu di düş man lı ğı’ ise Ya hu -
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di le re ve Ya hu di di ni ne kar şı özel lik le Haç lı Se fer -
le ri’n den son ra Av ru pa’ da ge li şen ve kök le ri si yasî
re ka be te da ya nan olum suz ve düş man ca bir tu tu -
mu ifa de eder (bkz. Kir man 2004:247-8). İsla mo fo -
bi, an ti-İsla mizm ve an ti-se mi tizm kav ram la rı na
ta rih sel bir yak la şım ser gi le yen bir araş tır ma cı da
bir ya zı sın da, bu kav ram la rın ay rı şey le re te ka bül
et ti ği ni, do la yı sıy la içe rik le ri nin fark lı ta nım lan -
ma sı ge rek ti ği ni ifa de et miş tir. İsla mo fo bi kav ra mı,
sos yo lo jik bir te mel de Ba tı top lu mu nun Müs lü -
man lar dan kor ku suy ken, an ti-İsla miz min ise ide o -
lo jik ve po li tik bir alt ya pı nın ürü nü ola rak
ni te len di ril me si ge rek li li ği üze rin de dur muş tur
(Ca na tan 2007:27-8, 42-3). An la şı lan sağ lam bir
ger çek li ğe da yan ma dı ğı hal de İslam’ dan ve Müs lü -
man lar dan çe kin me, kork ma ve kaç ma iç gü dü sü -
nü ifa de eden İsla mo fo bi, İslâm kar şıt lı ğı nı ve/ve ya
düş man lı ğı nı ifa de eden an ti-İsla miz min bir ön aşa-
ma sı ola rak de ğer len di ri le bi lir.

2. İSLA MO FO Bİ NİN OR TA YA ÇI KI ŞI
İsla mo fo bi nin ta rih sah ne si ne çı kı şı ve ev ril me siy -
le il gi li ola rak ba zı çiz gi le rin be lir gin leş ti ril me si ge-
rek mek te dir. İsla mo fo bi kav ra mı, her ne ka dar 11
Ey lül 2001 ta ri hin den son ra po pü ler lik ka zan mış ol-
mak la bir lik te kö ken ola rak çok da ha ge ri le re, söz-
ge li mi 1980’li yıl la ra ka dar gö tü rü le bi lir (bkz.
Stra bac and List ha ug 2008:273). Özel lik le 1989 yı -
lın da Ber lin Du va rı’ nın yı kıl ma sı, ko mü niz min ta -
rih sah ne sin den çe kil me si ve aka bin de Sov yet ler
Bir li ği’ nin da ğıl ma sın dan son ra tek ku tup lu bir
dün ya nın or ta ya çık ma sı ne ti ce sin de Ba tı dün ya -
sın da baş ta ABD ’de ba zı po li ti ka cı la rın ve dü şün ce
ku ru luş la rı nın ye ni bir ‘düş man’, sos yo lo jik bir ifa-
dey le ‘öte ki’ ara yı şı na gir dik le ri ve bu bağ lam da öte -
ki ola rak da İslam ’ı seç tik le ri bi lin mek te dir. The
New York Ti mes ga ze te si 1993 Ey lül ’ün de bu “dü-
ş ma n” ı şöy le du yur muş tur: “İs lam kök ten din ci li ği
hız la kü re sel gü ven lik ve ba rış için en önem li teh-
dit ha li ne ge li yor. 1930’lar da ki na zizm ve fa şizm,
1950’ler de ki ko mü nizm teh di di ka dar bü yük bir
teh li ke bu...” (bkz. Şafak 2006). Da ha son ra ge liş -
me ler çer çe ve sin de bir teh dit ten zi ya de bir so run
ola rak ge rek med ya da, ge rek aka de mik çev re ler de
İsla mo fo bi kav ra mı or ta ya atıl mış tır. Ör ne ğin Le
Mon de ga ze te si 1994’te Av ru pa’ da tır ma nan İsla -

mo fo bi ye kar şı uya rı cı bir ya zı ya yın la mış tır. Özel-
lik le Sa mu el Hun ting ton ’ın “Me de ni yet ler Ça tış -
ma sı ” ma ka le si (1993), İslam ’ı Ba tı için bir
po tan si yel düş man ola rak lan se et me si nin ide o lo jik
ze mi ni ol muş tur. 11 Ey lül 2001 sal dı rı la rı nın ar dın-
dan bu fo bi, si ya set ve med ya ön cü lü ğün de Ba tı top-
lu mu nun bi lin çal tı na ka zın ma ya ça lı şıl mış tır. Bu
çer çe ve de Ber nard Le wis (1990; 2004), Ori a na Fal-
la ci gi bi ya zar la rın sü rek li gün de me ge tir di ği ve as -
lın da bir ‘mit’ ve ya ‘ef sa ne’ ol mak tan öte geç me yen
“İs lam teh di di” (Es po si to 2002), Ba tı dün ya sın da
kor ku la rı top lu is te ri ye dö nüş tür müş gö rün mek te -
dir. Da ni mar ka’ da Jyllands-Pos ten ad lı bir ga ze te -
nin 30 Ey lül 2005 gün lü nüs ha sın da Hz.
Mu ham med ile il gi li ya yın la nan ka ri ka tür ler le ba-
ş la yan, da ha son ra Nor veç ’e sıç ra yan ora dan da tüm
dün ya ya ya yı lan “ka ri ka tür kri zi” de son nok ta yı
koy muş tur.

İslam kor ku su ve hat ta kar şıt lı ğı açı sın dan 11
Ey lül 2001 ta ri hi ol duk ça önem li dir. Zi ra bu ta rih -
ten son ra tüm dün ya da gü ven siz lik ha va sı oluş tu -
rul muş ve bir an lam da kor ku ik ti da rı ku rul ma ya
ça lı şıl mış tır. Ger çek ten de gü nü mü zün mo dern top-
lum la rın da kor ku nun ik ti da rın dan söz edil mek te -
dir. Tüm dün ya da ol duk ça ge niş bir ala na ya yıl mış
olan bu kor ku nun da ha zi ya de öte ki ne, ya ban cı ya,
göç me ne, azın lı ğa, İslam ’a, biz den ol ma ya na kar şı
du yul du ğu göz len mek te dir (bkz. Ka ya 2007:221-2).
Gü ven lik söy le miy le üre ti len ve mo dern in sa nın
her an risk al tın da ol du ğu nu anım sa tan bu kor ku
ik ti da rı ar tık Fo u ca ult ’nun kav ram sal laş tır ma sıy la,
mo dern dev let ler de uy gu la ma ya ko nu lan ve ‘yö ne -
tim sel lik’, ‘yö ne tim zih ni ye ti’ ya da ‘us sal yö ne ti -
şim’ (go ver men ta lity) ola rak ad lan dı rı lan
ne o-li be ra list ye ni bir mo de lin araç la rın dan bi ri ha-
li ne gel miş tir. Fo u ca ult bu kav ra mı, “he de fi nü fus,
te mel bil gi bi çi mi eko no mi po li tik ve esas tek nik
araç la rı gü ven lik ay gıt la rı olan bu çok spe si fik ama
kar ma şık ik ti dar bi çi mi nin uy gu lan ma sı nı sağ la yan
ku rum lar, pro se dür ler, ana liz ler ve dü şün ce ler, he-
sap lar ve tak tik ler den olu şan bü tü n” ola rak açık lar
(Fo u ca ult 2000:285). Yö ne tim kav ra mı nın mo dern
içe ri ği ni or ta ya koy mak için 16. yüz yıl da mey da na
ge len ta rih sel ko pu şa dik kat çe ken Fo u ca ult, hü-
küm ran lık ta yö ne ti min nes ne si be lir li bir top rak ve
üze rin de ya şa yan te ba a ola rak ken di ni gös te rir ken,

İSLAMOFOBİNİN KÖKENLERİ: BATILI MI DOĞULU MU? M. Ali KİRMAN

Journal of Islamic Research 2010;21(1) 23



mo dern yö ne ti min özel li ği bir yö ne tim nes ne si ola-
rak in san lar la, “şeyleş ti ril miş nü fu s” la il gi li dir (Fo -
u ca ult, 2000:273). Bir di ğer ifa dey le, hü küm ran lık ta
kı sıt la yı cı olan ya sa la rın önem li ol du ğu söy le ne bi -
lir ken, ye ni yö ne tim an la yı şın da önem li olan, in-
san la ra ya sa la rı da yat mak tan çok on la rı
yön len dir mek, ya ni “ya sa lar dan zi ya de tak tik le re
baş vur mak ve eğer ge re kir se de ya sa lar dan tak tik ler
ola rak ya rar lan ma k”, böy le ce “şeyle ri (hal kı) bir ta -
kım araç lar la şu ya da bu ere ğe ula şı la bi le cek bir
şekil de dü zen le mek ti r”. An la şı lan mo der ni te de yö-
ne ti min ama cı de ğiş ti ği gi bi araç la rı da de ğiş miş tir;
yö ne tim araç la rı ar tık ‘ya sa lar’ de ğil bir ‘tak tik ler
di zi si’ dir (Fo u ca ult 2000:276).

An la şı lan İsla mo fo bi kav ra mı, 1990’lı yıl lar dan
iti ba ren be lir siz de ol sa te da vül de ol muş tur. Fa kat
her ha lükârda 11 Ey lül sal dı rı la rı son ra sı ar tan şid-
det ve te rör olay la rı za ten de rin kök le ri olan ön-
yar gı ve kor ku lar da bir pat la ma ya ne den ol muş ve
bu çer çe ve de or ta ya çı kan gü ven lik kay gı la rı ne ti -
ce sin de kav ra mın kul la nım ala nı son de re ce ge niş -
le miş tir. Baş lan gıç ta son de re ce öz nel bir ka rak te re
sa hip iken kı sa za man da dün ya gün de mi ne yer leş -
miş ve top lum sal bir ger çek li ğe dö nüş müş tür. Öy -
le ki ya pay bir şekil de üre til miş ol ma sı na ve
kav ram sal be lir siz li ği ne rağ men bu gün li te ra tür den
çık ma sı ade ta imkânsız ha le gel miş tir. Bu na rağ -
men ge le cek on yıl da na sıl bir kim li ğe bü rü ne ce ği
de spe kü las yo na açık bir ko nu dur (Al len 2007:167).

Ger çi Ba tı’ nın yüz yıl lar ön ce si ne uza nan bir
İslam kor ku su ya şa dı ğı göz önü ne alın dı ğın da, bu
kor ku nun 11 Ey lül’ den ön ce de var ol du ğu bi lin -
mek te dir. Söz ge li mi İngil te re’ de ki Runn yme de
Trust ta ra fın dan des tek le nen ve Prof. Gor don Con-
way baş kan lı ğın da çe şit li din le re men sup üye ler -
den olu şun bir ko mis yo nun 1997 yı lın da
ya yın la dı ğı Is la mop ho bi a: A Chal len ge For Us All
(İsla mo fo bi: He pi mi ze Kar şı Bir Mey dan Oku ma)
baş lık lı ra por, İsla mo fo bi nin 11 Ey lü lün ürü nü ol-
ma dı ğı nı, da ha ön ce de var ol du ğu nu gös ter me si
ba kı mın dan an lam lı dır. Ra por da ay rı ca İslam kor-
ku su ve kar şıt lı ğı nın Ba tı ül ke le rin de yüz yıl lar dır
bu lun du ğu, an cak son yir mi yıl da da ha be lir gin leş -
ti ği, da ha uç ve teh li ke li bo yut la ra ulaş tı ğı vur gu -
lan mak ta dır. İsla mo fo bi nin tek nik an lam da bir
kav ram ola rak ilk kez kul la nıl dı ğı bu ra po run “İs-

la mo fo bi’ nin Do ğa sı ” baş lık lı bö lü mün de, 11 Ey lül-
den son ra da ha da tır ma nan ve “uz ma n” sa yı lan ki -
şi le rin gö rüş le rin de açık ya da ka pa lı ola rak ken di ni
his set ti ren İsla mo fo bik söy le min te mel ba kış açı la -
rı na yer ve ril mek te ve bun lar se kiz mad de ha lin de
sı ra lan mak ta dır. Bu na gö re; 

1. İslam ’ın yek ne sak (mo no li tik) bir ya pı sı var -
dır, fark lı ve de ği şi me ka pa lı bir din dir.

2. İslam, di ğer kül tür ler le or tak de ğer le ri ol-
ma yan ay rı bir din dir, ‘öte ki’ dir.

3. İslam, Ba tı na za rın da aşa ğı, ba ya ğı, bar bar,
ir ras yo nel, il kel ve cin si yet ay rım cı lı ğı ya pan bir
din dir.

4. İslam düş man, acı ma sız, sal dır gan, şid det
içe ren, te rö riz me des tek ve ren, me de ni yet le ri ça -
tış tı ran bir din dir.

5. İslam, dinî inanç la rın si yasî ve as kerî çı kar -
lar için kul la nı lan ma nip la tif bir si yasî ide o lo ji -
dir.

6. Müs lü man lar ta ra fın dan Ba tı kül tü rüy le il-
gi li ya pı lan eleş ti ri ler hiç bir de ğer ta şı maz, anın da
red de di lir.

7. İslam ana akım (Sün ni lik) dı şın da ka lan
Müs lü man la rı da dış la dı ğı için ay rım cı bir din dir.

8. İslam kar şıt lı ğı do ğal ve nor mal ka bul edi lir.1

An la şıl dı ğı ka da rıy la ra por da, Ba tı dün ya sın -
da İslam ’ın fark lı, öte ki, aşa ğı, ba ya ğı, bar bar, ir ras-
yo nel, il kel, düş man, acı ma sız, bas kı cı, sal dır gan,
şid det ve te rör yan lı sı gi bi ne re dey se bü tün olum-
suz sı fat lar la ni te len di ği ve açık ça İslam kar şıt lı ğı
ve düş man lı lı ğı ya pıl dı ğı, bu ra dan da ha re ket le
Müs lü man la ra kar şı ya pı la cak ay rım cı lık ve dış la -
ma uy gu la ma la ra meş ru bir ze min oluş tu rul du ğu
vur gu lan mak ta dır.

3. İSLA MO FO Bİ NİN KÖK LE Rİ VE SE BEP LE Rİ
Hiç kuş ku yok ki, öte ki ne yö ne lik al gı la ma lar, ön-
yar gı lar, kor ku lar, kay gı lar, en di şe ler ve ta kın tı lar
bir den or ta ya çık ma dı ğı gi bi se bep siz de ğil dir. Da -
ha zi ya de psi ko lo jik ol du ğu dü şü nü len bu duy gu -
la rın ar ka pla nın da çok da ha kök lü sos yo lo jik bir
te me li nin de ol du ğu bi lin mek te dir. Ba tı dün ya sın -
da gö rü len İsla mo fo bi de öz nel bir du rum gi bi gö-
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rün mek le bir lik te sos yal, si ya sal, kül tü rel, ta rihî ve
dinî vb. ol mak üze re çok çe şit li kök ler den bes len -
mek te dir.

İsla mo fo bi üze ri ne ol duk ça ge niş bir li te ra tü -
rün oluş tu ğu na işa ret edil miş ti. Bu li te ra tü rün
önem li bir kıs mı Ba tı lı lar di ğer bir kıs mı ise Müs lü -
man lar ta ra fın dan or ta ya kon muş tur. Ba tı lı la rın
zih nin de İsla mo fo bi nin yüz yıl la ra da ya nan bir geç-
mi şi ol du ğu, bir bi lin çal tı so ru nu ol du ğu, yap tık la -
rı ça lış ma lar da da açık ve ya ka pa lı bu nun bir şekil de
yan sı dı ğı bi lin mek te dir. Bu na mu ka bil Müs lü man -
lar ta ra fın dan ya pıl mış olan ça lış ma la rın da sa vun -
ma cı bir yak la şım la ka le me alın dı ğı gö rül mek te dir.
Da ha zi ya de Ba tı nın çok kül tür lü bir geç mi şi ol ma -
dı ğı, İslam ’a kar şı ön yar gı lı ol du ğu, as lın da çok kök -
lü bir geç mi şi olan bu kor ku nun 11 Ey lül son ra sı
ısı tı la rak su ni bir gün dem şek lin de tüm dün ya ya
ser vis ya pıl dı ğı, med ya nın da bu bağ lam da çok
önem li bir rol oy na dı ğı be lir ti len bu ça lış ma lar da
Ba tı dün ya sın da göz le nen İsla mo fo bi nin ma hi ye ti
ve or ta ya çı kı şı ile il gi li son de re ce ay dın la tı cı bil gi -
le re ve yo rum la ra yer ve ril mek le bir lik te böy le bir
kor ku nun olu şu mun da ki se bep le rin tek yan lı ele
alın dı ğı ve Müs lü man la rın so rum lu luk dü zey le ri -
nin çok faz la sor gu lan ma dı ğı gö rül mek te dir. Oy sa
İsla mo fo bi gi bi kök lü bir geç mi şe da ya nan ve son
de re ce kar ma şık bir ol gu nun tek ta raf lı açık lan ma -
sı ol duk ça güç tür. Her top lum sal olay ve ol gu gi bi,
İsla mo fo bi nin de çok çe şit li se bep le ri ola bi le ce ği
ger çe ği göz önü ne alın dı ğın da tek se be be bağ lı açık-
la ma la rın in dir ge me ci lik (re duc ti o nism) ile ni te -
len me si ka çı nıl maz ola cak tır. Do la yı sıy la söz
ko nu su ol gu nun an la şıl ma sı açı sın dan hem Ba tı lı -
la rın hem de Müs lü man la rın tu tum ve dav ra nış la rı
bir ara da de ğer len di ril me li dir. Ni te kim Was hing -
ton’ da ki Pew Araş tır ma Mer ke zi’ nin2 yap mış ol du -
ğu “Ba tı lı lar ve Müs lü man lar Bir bir le ri ni Na sıl
Gö rü yor la r” araş tır ma sı da bu hu su sa işa ret eder. 14
ül ke de 14.000 ki şiy le gö rü şü le rek ger çek leş ti ri len
an ke tin so nuç la rı so ru nun her iki ta raf tan kay nak -
lan dı ğı nı or ta ya koy mak ta dır. Ba tı lı la rın ço ğu na gö -
re Müs lü man lar fa na tik, şid det yan lı sı, hoş gö rü süz
iken, Müs lü man la rın ço ğu na gö re de Ba tı lı lar ben-
cil, ah lak sız, aç göz lü, fa na tik ve şid det yan lı sı dır.

Şu hal de İsla mo fo bi ol gu su na yol açan ne den -
ler üze ri ne dü şü nül dü ğün de bun la rın iki ana çiz-

gi de top lan ma sı müm kün dür. Bun lar dan il ki, Ba tı -
lı lar dan kay nak la nan, İslam ’ın ken di sin den de ğil
de al gı lan ma sın dan kay nak la nan, ya ni İslam’ dan ve
Müs lü man lar dan ba ğım sız ge li şen ‘Ba tı lı’, ‘dış sal’;
ikin ci si ise, Müs lü man la rın biz zat ken di sin den kay-
nak la nan ‘Do ğu lu’, ‘iç sel’ se bep ler dir.

3.1. BA TI LI LAR DAN KAY NAK LA NAN SE BEP LER

3.1.1. İslam-Hris ti yan lık Kar şı laş ma la rı ve
Ba tı lı nın Ko lek tif Ha fı za sı

Gü nü müz de ta rih te ya şa nan ba zı olay la rın mo dern
ver si yon la rı nın or ta ya çı kı şı na şahit olun mak ta dır.
Son yıl lar da Ba tı da İslam ’a ve Müs lü man la ra yö ne -
lik ola rak ar ta rak de vam eden bas kı ve sin dir me po-
li ti ka la rı nın ger çek ne de ni nin İslam kor ku su
ol du ğu, bu kor ku nun da Ba tı in sa nın da yüz yıl lar
ön ce si ne da ya nan bir geç mi şi ol du ğu bi lin mek te -
dir. Her top lu mun ol du ğu gi bi, Ba tı top lum la rı nın
ko lek tif ha fı za sı nın te me lin de de ta rih ol gu su nun
var lı ğı aşikârdır. An la şı lan Ba tı top lum la rın da Müs-
lü man la ra kar şı ar tan İsla mo fo bi ve bu na pa ra lel
ola rak za man za man or ta ya çı kan sal dı rı la rın te mel
se bep le ri ara sın da yüz yıl lar ön ce si ne uza nan Hris-
ti yan lık-İslam kar şı laş ma sıy la Ba tı in sa nın da olu-
şan olum suz İslam ve Müs lü man ima jı ol duk ça
et ki li dir. Bir di ğer ifa dey le, Ba tı top lum la rın da gö-
rü len İsla mo fo bi nin ar ka pla nın da te o lo jik bir te-
me lin, da ha açık bir ifa dey le Hris ti yan kül tü rü nün,
Hris ti yan inanç ve de ğer le ri nin yer al dı ğı bi lin -
mek te dir. Ni te kim bir araş tır ma da, İsla mo fo bi nin
ta rih sel Hı ris ti yan po le mik ya zı la rın dan kay nak la -
nan güç lü bir te o lo jik bir te me li ol mak la bir lik te
za man la te o lo jik ge rek çe le ri aşa rak bir ide o lo ji ye,
da ha ya kın za man lar da da do ğu top lum la rı nı ni te -
le yen ge nel ge çer al gı la ra ve hat ta yar gı la ra dö nüş -
tü ğü be lir til mek te dir (bkz. Ol gun 2008:40).

Müs lü man lar ile Hris ti yan la rın ilk kar şı laş ma -
la rı nı 7. yüz yıl da İsla mi yet ’in ta rih sah ne si ne çı kı şı
ile baş lat mak, do la yı sıy la İsla mo fo bi nin kök le ri ni
on dört asır ön ce si ne ka dar gö tür mek müm kün dür.
Ni te kim bir din ola rak İslam ’ın ta rih sah ne si ne çık -
tı ğı an dan iti ba ren Müs lü man lar, Ma xi me Ro din -
son ’un da be lirt ti ği gi bi, Ba tı Hris ti yan lı ğı için bir
so run ve teh dit ol muş tur (ak ta ran Es po si to 1992:35).
An la şı lan Müs lü man-Hris ti yan kar şı laş ma la rı ta ri -
hi, ilk dö nem le re mün ha sır ba zı is tis na lar dı şın da
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ço ğu za man ça tış ma lar la do lu dur. Bir çok ça tış ma -
nın ya şan dı ğı bu uzun ta rihî sü reç te ki kar şı laş ma la -
rın en önem li le ri ara sın da 8. yüz yıl da İspan ya’ da
En dü lüs ’ün Müs lü man lar ta ra fın dan fet he dil me si,
12 ve 13. yüz yıl lar da ki haç lı se fer le ri, çok sa yı da ku-
şat ma dan son ra 1453 yı lın da İstan bul ’un fet hi, 1538
yı lın da Pre ve ze ve 1571 yı lın da İne bah tı de niz sa va-
ş la rı ve 1529 ve 1683 yıl la rın da Os man lı’ nın iki kez
Vi ya na’ ya ka dar ge le rek Av ru pa’ nın ka pı la rı na da-
yan ma sı sa yı la bi lir. Ay rı ca Ku zey Af ri ka ve Ana do -
lu’ nun iş ga li gi bi sö mür ge ci lik dö ne min de Av ru pa lı
bir çok ül ke nin İslam mil let le riy le olan iliş ki si ni de
bu bağ lam da be lirt mek ge re kir. Top lum la rın, din-
le rin ve kül tür le rin kar şı laş ma la rı ve kar şı lık lı ola-
rak bir bir le ri ni et ki le me le ri müm kün ol mak la
bir lik te bu et ki le şim le re za man za man tek yan lı
mü da ha le le rin ya pıl dı ğı da bi lin mek te dir. Söz ge li mi
Haç lı se fer le ri ne as ker dev şir mek is te yen ki li se
men sup la rı nın yap tı ğı asıl sız pro pa gan da lar ile ha-
yalî teh dit ve teh li ke ler et ra fın da Ba tı da oluş tu ru lan
İsla mo fo bi nin tek yan lı bir du ru mu ve du ru şu ser-
gi le di ği açık tır. Tek yan lı dır, zi ra İslam dün ya sın da
dün ol du ğu gi bi bu gün de Hris ti yan lar la mü ca de le
edil mek le bir lik te hiç bir za man bir Hris ti yan lık dü-
ş man lı ğın dan söz edi le mez. Ni te kim SE TA3 ta ra fın -
dan ya yın la nan ve Av ru pa ve Ku zey Ame ri ka’ da ki
İslam kar şıt lı ğı na ben zer bir bi çim de İslam dün ya -
sın da bir Ba tı lı ve ya Hris ti yan düş man lı ğı olup ol-
ma dı ğı nı Tür ki ye ör ne ğin de sor gu la yan
araş tır ma nın bul gu la rı da bu ger çe ği doğ ru la mak ta -
dır. Kud ret Bül bül, Be kir Be rat Özi pek ve İbra him
Ka lın ’ın bir lik te ger çek leş tir di ği “Tür ki ye’ de Top-
lu mun Ba tı Al gı sı” ad lı bu ça lış ma (2008), Tür ki ye’ -
de top lum da bü tü nüy le bir Ba tı ya da Hı ris ti yan
kar şıt lı ğı nın ve ya düş man lı ğı nın de ğil, Ba tı si ya se -
ti ne yö ne lik eleş ti rel bir tu tu mun ol du ğu nu or ta ya
koy ma sı açı sın dan son de re ce önem li dir.

Ba tı lı la rın İslam ve Müs lü man lar la bir di ğer
kar şı laş ma sı da yak la şık ya rım asır ön ce ger çek leş -
miş tir. 1960’lı yıl la rın ba şın dan iti ba ren Av ru pa’ -
nın ar tan iş gü cü ih ti ya cı ne de niy le dün ya nın çe şit li
ül ke le rin den va sıf sız iş çi alım la rı ne ti ce sin de ol mu-
ş tur. Bu ih ti ya cın da ha zi ya de üçün cü dün ya ül ke -
le ri ola rak ta bir edi len ül ke ler den kar şı lan ma ya
ça lı şıl dı ğı, bu çer çe ve de Ku zey Af ri ka ve Tür ki ye
gi bi ül ke ler den de çok sa yı da Müs lü ma nın Av ru -

pa’ ya göç men ola rak yer leş ti ği bi lin mek te dir. Müs-
lü man lar şu an Av ru pa Bir li ği’ nin ikin ci en bü yük
dinî gru bu nu oluş tur mak ta dır.

Da ha ya kın ta rih te İslam ile Hris ti yan lı ğın
kar şı kar şı ya ge ti ril me ye ça lı şıl ma sı na da şahit
olun muş tur. So ğuk sa vaş son ra sı dö nem de bir ‘öte-
ki’ ara yı şı na gi ren Ba tı için en el ve riş li al ter na tif
ola rak İslam gös te ril miş tir. Bir di ğer ifa dey le, “kı zıl
ko mü nist teh li ke ” nin ye ri ni “fa na tik Müs lü man
ima jı ” al mış tır (Ha le ber 2005). Bu dö nü şüm de “me-
de ni yet ler ça tış ma sı ” te zi de ide o lo jik bir ze min
oluş tur muş tur. 11 Ey lül 2001 ta ri hin de Dün ya Ti-
ca ret Mer ke zi’ ne ya pı lan sal dı rı ve aka bin de Lon-
dra, İstan bul ve Mad rid gi bi dün ya şehir le ri ne
ya pı lan sal dı rı lar ne ti ce sin de baş ta ABD ol mak üze -
re tüm dün ya da bir gü ven lik so ru nu or ta ya çık mış -
tır. Te rör le mü ca de le adı na asi met rik güç kul la nan
Ba tı, Müs lü man la rı ve İslam ’ı “te rör ve şid de t” kav-
ram la rıy la be ra ber an ma ya baş la mış ve ne ti ce iti-
ba riy le te rö rün ya yıl ma sı na ve kü re sel leş me si ne
yol aç mış tır (bkz. Kir man 2006:75-6). Bü tün bu ge-
liş me ler za ten te dir gin olan Ba tı in sa nı nın en di şe
ve kay gı la rı nın art ma sı na ve kon trol süz kor ku lar
ge liş tir me si ne se bep ol muş tur ve ha len de ol mak -
ta dır. İsla mi te rö rizm ko nu sun da Ba tı da iki hi le li
yak la şım söz ko nu su dur: İlki, İslam’ da şid det ve te -
rör çağ rış tı ran ayet ler içe ren Ku ran, Müs lü man la -
rı yön len dir mek te dir, ya ni kut sal me tin ler ak tif tir.
İkin ci si Ya hu di ve Hris ti yan lar kut sal me tin le ri ni,
şid det ve te rör çağ rış tı ran pa saj lar içer se de, is te -
dik le ri gi bi yo rum la ma ye te ne ği ne sa hip tir, ya ni
me tin pa sif tir (bkz. Asad 2003:10-11). Bu tür yak-
la şım la ra ila ve ola rak so rum lu luk mev ki in de olan
ki şi ler ta ra fın dan di le ge ti ri len “me de ni yet ler ça t-
ış ma sı ”, “Haç lı se fer le ri ” gi bi ça tış ma do ğu ra cak
söy lem ler de kor ku ve en di şe le ri art tır dı ğı gi bi ça t-
ış ma or ta mı nı kar şı lık lı ola rak kö rük le miş tir. Hat -
ta söy le min de öte si ne ge çe rek dün ya da ki 1,2
mil yar Müs lü ma nı düş man ola rak kur gu la mak su-
re tiy le bir an lam da “ye ni Haç lı se fer le ri ” baş la tıl -
mış tır (bkz. Qu res hi and Sells 2003).

Kü re sel leş me sü re cin de özel lik le ile ti şim ve
ula şım alan la rın da ki ge liş me le re pa ra lel ola rak ar -
tan kül tü rel et ki le şim de Ba tı lı lar ile Müs lü man lar
ara sın da bir baş ka kar şı laş ma ola rak zik re di le bi lir.
Bu bağ lam da Ba tı ül ke le rin de göç ve ih ti da yo luy -
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la “Müs lü man nü fu s” her ge çen gün art mak ta; bu
da, Es po si to’ nun da be lirt ti ği gi bi (1992:232) Ba tı
in sa nı ta ra fın dan bir teh dit ola rak al gı lan mak ta dır.
Bir di ğer ifa dey le, Ba tı lı la rın gü ven lik kay gı la rı nın
art ma sın da, bu na bağ lı ola rak İsla mo fo bik dü şün -
ce le rin, tu tum ve dav ra nış la rın or ta ya çık ma sın da
en önem li et ken ler den bi ri de, Av ru pa’ nın de ği şen
de mog ra fik ya pı sı dır. Bu gün AB üye ül ke ler de ya -
şa yan 425 mil yon nü fu sun yak la şık % 5’i Müs lü -
man ol du ğu bi lin mek te dir (bkz. Sa va ge 2004:27).
Av ru pa’ nın de mog ra fik ya pı sıy la il gi li bu ra kam la -
rın ile ri de ön gö rü le mez so nuç lar do ğu ra ca ğı dü şü -
nül mek te dir. Bu du rum Ba tı in sa nı açı sın dan
on to lo jik bir teh dit ola rak al gı lan mak ta ve bir ta -
kım kay gı ve en di şe le ri de be ra be rin de ge tir mek -
te dir. Tür ki ye’ nin AB üye li ği de bu kap sam da
de ğer len di ril mek te dir. Baş lan gıç ta “mi sa fir iş çi ”
ola rak ge len an cak za man la ora nın “da i mi mu-
kimî”, hat ta “va tan da şı ” olan bu nü fu sun yer li nü-
fu sa oran la da ha genç ve do ğur gan ol du ğu
dü şü nül dü ğün de Av ru pa lı la rın kim lik ve ge le cek -
le il gi li kay gı la rı bir öl çü de an la şı lır. Bu nu yük sek
ses le ifa de eden ler den bi ri Ber nard Le wis’ tir. Al -
man Di e Welt ga ze te si nin 28 Tem muz 2004 nüs-
ha sın da ya yın la nan rö por ta jın da Le wis, Ba tı
Av ru pa’ nın İslam la şa ca ğı ön gö rü sün de bu lun muş -
tur. “Av ru pa ve Ba tı Arap dün ya sı nın ya da Mag-
rib ’in bir par ça sı ola ca k” ön gö rü sün de bu lu nan
Le wis, bu ön gö rü sü ne göç ve de mog ra fik du ru mu
gös te rir. Av ru pa lı la rın geç ev len di ği ni ve az ço cuk
yap tı ğı nı, göç eği li mi nin de güç lü ol du ğu nu be lirt -
tik ten son ra “eği lim ler bu şekil de de vam eder se, 21.
yüz yı lın so nun da Av ru pa’ nın nü fu su nun ço ğun lu -
ğu Müs lü man lar dan olu şa cak tı r” yar gı sı na va rır
(bkz. Le wis 2004). As lın da Le wis yal nız de ğil dir,
çok sa yı da ya zar da bu gö rü şü di le ge tir mek te dir
(bkz. Sa va ge 2004). An cak Av ru pa Bir li ği Ko mis -
yo nu ta ra fın dan ha zır la nan ra por lar da, söz ge li mi
2007 Ge niş le me ra po run da ye ni göç men le rin AB
üye si ül ke ler de eko no mi yi can lan dır dı ğı nı, üc ret ler
ve is tih dam so run la rı na ya çok az et ki et ti ği ni ya
da olum suz hiç bir te si rin ol ma dı ğı tes pit edil miş ve
ser best do la şı mın kı sıt la ma sı na ge rek ol ma dı ğı so-
nu cu na var mış tır. Bu da bir an lam da Tür ki ye’ nin
AB üye li ği ne kar şı çı kan Hı ris ti yan De mok rat lar ile
ırk çı la rın di le ge tir di ği, “Tür ki ye üye olur sa Av ru -

pa’ yı Türk ler dol du ru r” te zi nin çök tü ğü an la mı na
gel mek te dir (bkz. Gül taş lı 2008).

3.1.2. İslam ’ın Gö rü nür lü ğü ve Kül tü rel Kim lik

20. yüz yı lın ikin ci ya rı sın da, özel lik le So ğuk Sa vaş
dö ne mi son ra sı baş ta ABD ve Av ru pa ül ke le rin de
ol mak üze re tüm dün ya da kim lik si ya se ti önem ka-
zan mış, bu da za man la Müs lü man nü fu sa yö ne lik
dış la yı cı ve bas kı cı uy gu la ma la ra dö nüş müş tür. Bu
tür bas kı ve yıl dır ma eği lim le ri nin so mut ar tı şı na
pa ra lel ola rak Müs lü man lar da da ka za nıl mış hak-
la rı nı, mev cut po zis yon la rı nı kay bet me me ve ko-
ru ma adı na ge ri çe kil miş, sa vun ma ref leks le ri ni
güç len dir miş tir. Bu bağ lam da Hris ti yan Ba tı dün-
ya sın da ye ni bir kav ram ola rak İsla mo fo bi üre til -
miş ve med ya ve di ğer ile ti şim ka nal la rıy la kı sa
za man da tüm dün ya da yay gın lık ka zan mış tır. 11
Ey lül son ra sı ya şa nan ge liş me ler de gü ven lik so ru -
nuy la bir lik te kim lik le rin de ği şi me uğ ra ma sı na yol
aç mış tır. Kü re sel ge liş me le re pa ra lel ola rak Kı ta
Av ru pa sın da da kim lik un su ru ön pla na çık ma ya
baş la mış tır. Bir kim lik ola rak ‘Av ru pa lı’ ve ‘Av ru -
pa lı lık’ kav ram la rı nın ilk kez 732 yı lın da kul la nıl -
dı ğı (bkz. Karl sson 2004:27; Car di ni 2004:5-6)
bi lin mek le bir lik te so ğuk sa vaş dö ne mi son ra sı Av-
ru pa’ da bu kim li ği dinî ve kül tü rel kav ram lar la an-
la ma eği li mi hız ka zan mış tır. Bu da bir an lam da
Av ru pa Bir li ği’n de dinî ve kül tü rel fark lı lı ğı ka bul
et me ve yö net me ko nu sun da ih mal ler ve ye ter siz -
lik ler ol du ğu nu gös ter mek te dir (Ram berg 2004:5).
Bir di ğer ifa dey le, Av ru pa’ nın bir kim lik kri zi ya şa -
dı ğı ve he nüz bir çı kış yo lu bu la ma dı ğı an la şıl -
mak ta dır (Hoff man 1994).

Bir bi rin den çok fark lı söy lem, tu tum ve dav ra -
nış tarz la rı nın bir ara ya gel me siy le “İs lam’ dan ir-
ras yo nel bir tarz da kork ma ” tar zın da oluş tu ğu
an la şı lan İsla mo fo bi nin da ha ge ri plan da kim lik le
il gi li ide o lo jik bir öz den kay nak lan dı ğı nı söy le mek
müm kün dür (Ma us sen 2006:6). Mo dern İsla mo fo -
bi nin İslam di nin den zi ya de Müs lü man kim li ği ne
yö ne lik ve bu kim li ğin git tik çe da ha ‘gö rü nür’ (vi-
sib le) ol ma sı na du yu lan bir fo bi ol du ğu nu an la şıl -
mak ta dır. Bir di ğer ifa dey le, Ba tı top lum la rın da
Müs lü man la ra kar şı İsla mo fo bik eği lim le rin art ma -
sın da “İs lam ’ın gö rü nür lü ğü ”n de (vi si bi lity of Is -
lam) göz le nen ar tı şın da önem li bir et ki si ol du ğu
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be lir til me li dir. İslam ’ın gö rü nür lü ğü bağ la mın da
ca mi ler, mi na re ler, İslamî okul lar ve dinî eği tim,
imam ve ata şe gi bi dinî yet ki li ler, si yasî ha re ket li -
lik ve tem sil ci ler, he lal gı da, me zar lık ve ba şör tü sü
sa yı la bi lir (bkz. Ma us sen 2007:4). Gö rü nür lük ko-
nu sun da ilk sı ra da ge len ca mi le rin sa yı sın da gö rü -
len hız lı ar tış ay nı za man da Av ru pa’ da İslam ’ın
ka lı cı lı ğı nın en so mut gös ter ge si dir. Bu yüz den ca-
mi le rin da ha mo dern ve çağ daş bir gö rü nüm le in -
şa edil me si yö nün de ba zı tek lif ve tel kin le rin
özel lik le Fran sa ve Hol lan da’ da art mış ol du ğu gö-
rül mek te dir (bkz. Ma us sen 2005:3-4). As lın da bu
tür tel kin le rin ca mi ler den zi ya de kim lik le alâka lı
ol du ğu açık tır. Bir di ğer ifa dey le, her ge çen gün da -
ha faz la gö rü nür ha le ge len İslam ge nel ola rak Av-
ru pa ya şam tar zı na bir teh dit ola rak
al gı lan mak ta dır. Bu nun en önem li gös ter ge si ola-
rak as lın da ço ğu za man kök ten din ci (fun da men ta -
list) ha re ket ler gös te ril mek te dir. İslam ’ın özün den
zi ya de gö rü nür lü ğüy le il gi le nen İslamî kök ten din -
ci lik, Ba tı’ da ki ya ban cı düş man lı ğı, ırk çı ve şid det
eği lim li tu tum ve dav ra nış la rın kay na ğı ola rak al g-
ı lan mak ta dır (Ka ya 2007:241).

Ba tı in sa nı Av ru pa’ da İslam ’ın gö rü nür lü ğü nü
sa de ce bun lar la de ğer len dir me mek te dir. Bu gün
Av ru pa’ da yak la şık üç mil yon kim lik siz ço cu ğun
bu lun du ğu, bun la rın da bü yük bir kıs mı nın göç-
men ve iş çi le rin ço cuk la rı ol du ğu dü şü nül dü ğün -
de bir baş ka bü yük top lum sal so run or ta ya
çık mak ta dır. Bu genç le re na sıl reh ber lik ya pı la ca -
ğı, kim le rin rol mo del ola ca ğı so ru su ce vap bek le -
mek te dir. Bü tün bun lar göz önü ne alın dı ğın da
İsla mo fo bi kav ra mı nın Av ru pa’ nın kim lik si ya se -
tin de önem li bir rol oy na dı ğı an la şıl mış olur. Ni te -
kim Fran sız si ya set bi lim ci Vin cent Ge iss ler de,
so ru nun din den kay nak lan ma dı ğı nı, çün kü Fran -
sız top lu mun da din le rin hiç sür tüş me den bir ara da
ya şa dı ğı nı be lir tir. Ona gö re so run, ide o lo jik yak la -
şım la ra dinî kim lik le rin alet edil me sin den ve böy-
le ce Fran sa’ nın bir İslam teh di diy le kar şı kar şı ya
ol du ğu dü şün ce si nin ya yıl mak is ten me sin den kay-
nak lan mak ta dır. Bir di ğer ifa dey le, İsla mo fo bi nin
yük se li şi nin ar dın da de rin bir kim lik kri zi bu lun -
mak ta dır (Ge is ser 2004:38-9).

Kim lik le il gi li en te mel il ke, in sa nın ken di var -
lı ğı nın ve kim li ği nin far kı na ‘öte ki’ ile var ma sı dır.

Bir di ğer ifa dey le, öte ki ni ta nım la mak as lın da bir
an lam da ken di ni ta nı mak ve ken di kim li ği nin far -
kı na var mak de mek tir. Fark lı dil, din ve ırk lar la or -
tak ve bir lik te ya şa ma ko nu sun da zen gin bir
de ne yi mi ol ma yan Av ru pa da ya şa dı ğı kim lik kri-
zi ni aş mak için ade ta bu il ke ye sa rı la rak Müs lü -
man la rı öte ki leş tir mek te dir. Ni lü fer Gö le’ nin
kav ram sal laş tır ma sıy la ifa de edi le cek olur sa, İsla -
mo fo bik tu tum ve ta vır lar la Av ru pa “kim lik len di -
ri li r” ken, Türk ler ve Müs lü man lar “öte ki leş ti ril -
mek te ” dir. (Gö le 2006:255). An cak bu ra da öte ki -
leş tir me nin sağ lık lı bir yol la de ğil, ma nip la tif bir
tarz da iş le til di ği de göz len mek te dir. Ni te kim
Şenay ’ın da be lirt ti ği gi bi, Ba tı, ya şa dı ğı kim lik kri-
zi ni İslam ’ı ka ra la ya rak, hat ta te rö rizm le öz deş leş -
ti re rek aş ma ya ça lış mak ta dır (Şenay 2006).

Bu bağ lam da İsla mo fo bi ol gu su as lın da bir an-
lam da ye ni Av ru pa’ da Müs lü man lar için ta sar la nan
dış la yı cı ye ri gös ter me si ba kı mın dan son de re ce an-
lam lı dır. Ye ni ve ge le ce ğin Av ru pa’ sın da İslam ve
Müs lü man la rın ro lü ile il gi li ola rak iki te mel gö rüş
var dır. Bun lar ara sın da si yasî yel pa ze nin sa ğın da
yer alan ve gü nü müz de da ha faz la ta raf tar top la yan
gö rüş, Av ru pa kül tü rü nün ve me de ni ye ti nin te me -
li nin Hris ti yan lık ol du ğu nu ile ri sü rer. Bu gö rü şe
gö re İslam, ye ni Av ru pa Bir li ği kül tü rü nün dı şın da
ol du ğu gi bi, ay nı za man da ona kar şıt tır da. (Öz yü -
rek 2005:509).

3.1.3. Irk çı lık, Ya ban cı Düş man lı ğı ve Ay rım cı lık

İsla mo fo bi ol gu suy la il gi li ya pı lan ana liz ler de ırk -
çı lık, ya ban cı düş man lı ğı ve ay rım cı lık da sık ça
gün de me gel mek te dir. Av ru pa’ da ırk çı lık eği li mi
gü nü müz de azal mış gö rün se de her za man var ola-
gel miş tir. Yi ne “Ben be ya zım, ben mo der nim, ben
üs tü nüm an la yı şı ” ile ifa de edi le bi le cek et no sen -
triz min ege men li ği ise Av ru pa lı lar ara sın da hiç bir
za man kay bol muş de ğil dir. Bir di ğer ifa dey le, Av-
ru pa’ da yay gın laş ma ya baş la yan İsla mo fo bi nin,
İslam kül tü rü nü yad sı ma nın te me lin de de Ba tı nın
ev ren sel li ği ve et no sen triz mi yat mak ta dır (bkz. Ha-
le ber 2005:215-8). Fa kat her ha lü kar da Ba tı top-
lum la rın da göç men le re kar şı ser gi le nen ay rım cı lık
ve ya ban cı düş man lı ğı nın, Müs lü man göç men ler
söz ko nu su ol du ğun da da ha da yo ğun laş tı ğı ve şid-
de ti nin art tır dı ğı gö rül mek te dir (bkz. Stra bac and
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List ha ug 2008:268). Ya ban cı la ra kar şı ser gi le nen
ay rım cı lık ta, her ne ka dar sos yo-eko no mik de za -
van taj lar ön pla na çık sa da, ırk, et nik kö ken, din,
top lum sal cin si yet (gen der) vb. fark lı özel lik ler le
il gi li olan ay rım cı lı ğın çok bo yut lu bir do ğa sı ol du -
ğu bi lin mek te dir (Cho ud hury 2007:92-3). Şu hal de
İsla mo fo bi nin özel lik le Av ru pa bağ la mın da ırk çı -
lık, ya ban cı düş man lı ğı ve ay rım cı lık tan ay rı ele
alı nıp ana liz edi le me ye ce ği açık tır (Ram berg
2004:6).

İsla mo fo bi nin kö ken le ri İslam ile Hris ti yan lık
ara sın da ki ta rihî kar şı laş ma la ra ve ça tış ma la ra ka -
dar ge ri gö tü rü le bi lir se de, 1960’lı yıl lar dan iti ba ren
ya şa nan iş gü cü gö çü önem li bir dö nüm nok ta sı dır.
Bu gün tüm dün ya da ol du ğu gi bi Av ru pa’ da da her
ge çen ar tan Müs lü man var lı ğı Ba tı lı lar da ya ban cı
düş man lı ğı eği li mi ni art tır mak ta dır. Mev cut de mo-
g ra fik is ta tis tik ler Av ru pa Bir li ği’n de ika met eden
Müs lü man la rın sa yı sı nın yak la şık 20 mil yon olup,
AB’ nin top lam nü fu su nun yak la şık % 5’ine kar şı lık
gel di ği ni gös ter mek te dir (bkz. Sa va ge 2004:27).
Müs lü man lar, AB top lu mu nun ikin ci en bü yük
dinî gru bu nu oluş tur mak ta dır. An cak bu in san la -
rın sos yal, eko no mik ve kül tü rel yön ler den alt sı nı -
fa men sup ol ma la rı ne ti ce sin de en teg ras yon da
ya şa dık la rı zor luk lar göz önü ne alın dı ğın da ya şa -
nan kül tü rel ça tış ma, İslam ve Müs lü man lar hak -
kın da ön ce den za ten var olan olum suz ima jın
pe kiş me si ne ve ya ban cı düş man lı ğı ile ka rı şık İsla -
mo fo bik tu tum ve dav ra nış la ra yol aç tı ğı söy le ne -
bi lir. Ni te kim Fran sız si ya set bi lim ci Vin cent
Ge iss ler, bir ça lış ma sın da Fran sa ör ne ğin den ha re -
ket le “İs lam kor ku su nun te me lin de ya ban cı düş -
man lı ğı nın yat tı ğı nı ” be lir tir. Ge iss ler, İngi liz
ta rih çi Nor man Da ni el ’e at fen, Hris ti yan la rın Müs-
lü man la ra kar şı ilk dö nem ler de ser gi le miş ol du ğu
ön yar gı lı tu tum la rın gü nü müz de de ay nı şekil de
sür dü ğü nü ifa de eder ve İsla mo fo bi nin Müs lü man -
la ra kar şı uy gu la nan “mo dern bir ırk çı lı k” (mo dern
form of ra cism) ol du ğu nu ile ri sü rer (Ge iss ler 2004:
36, 39). Bu yak la şı mıy la göç men le rin ya nın da yer
al dı ğı ge rek çe siy le ba zı ke sim ler ta ra fın dan “giz li
Müs lü ma n” ol mak la suç lan mış ol ma sı da ırk çı lık,
ya ban cı düş man lı ğı ve top lum sal dış la ma (izo las -
yon) ile İsla mo fo bi ara sın da ki ya kın iliş ki yi gös ter -
mek te dir. Fark lı kav ram lar la ay nı ger çe ğe vur gu

ya pan bir baş ka araş tır ma cı ya gö re ‘mo dern ırk çı -
lık’ (ne o-ra cism) ‘kül tü rel dış la ma’ (cul tu ral exc lu -
si on) (Ha le ber 2005:202) ve ‘öte ki leş tir me’
(ot he ri za ti on) ola rak or ta ya çık mak ta dır.

Av ru pa’ nın ‘öte ki’ ile bir lik te ya şa ma tec rü be -
si ko nu sun da zen gin bir de ne yi mi ol ma dı ğı için
fark lı ve ya ban cı olan la ra, top lu ma son ra dan ek-
lem le nen le re sü rek li kuş ku ile ba kıl mış tır. Ni te kim
bu açı dan ba kıl dı ğın da Av ru pa ta ri hi ‘öte ki’ ile bir-
lik te ya şa ma tec rü be si ko nu sun da so run lar la do lu
ol du ğu ka dar bü yük tra je di le re de sah ne ol muş tur.
Ör ne ğin Al man ya’ da Av ru pa’ nın çok ön ce den ‘öte-
ki’ ola rak ilan et ti ği Ya hu di ler, 20. yüz yı lın en bü -
yük soy kı rı mı na ma ruz kal mış tır. Av ru pa’ da za man
za man nük se den An ti se mi tiz mi ön le mek için ya -
sal dü zen le me ler ge ti ril miş, an cak bu ko nu da kit le-
sel bi linç de ği şik li ği ye ter li dü zey de ol ma dı ğı ve
‘öte ki’ ile bir lik te ya şa ma kül tü rü ye te rin ce iç sel -
leş ti ri le me di ği için bu gün bi le an ti se mi tiz min kök-
le ri nin ta ma men ka zın dı ğı söy le ne mez. Bu yüz den
İsla mo fo bi nin An ti se mi tiz min gü nü müz de fark lı
ve ye ni bir ver si yo nu ol du ğu ve ya gü nü müz de
onun ye ri ni al dı ğı da ifa de edil mek te dir (bkz. Ca-
na tan 1995:8; Bunzl 2007:66-7). Fa kat her ne ka dar
İsla mo fo bi An ti se mi tiz min gü nü müz de ki ye ni ver-
si yo nu ol sa da iki si nin fark lı amaç lar için üre til miş
pro je ler ol du ğu nu be lir ten Bunz l’a gö re An ti se mi -
tizm, saf bir et nik te me le da ya nan ulus-dev le ti de-
net le mek için 19. yüz yıl da icat edil miş ken, tam
ter si ne İsla mo fo bi göç men le re kar şı ulus-öte si Av-
ru pa kim li ği ni gü ven ce al tı na al mak ama cıy la üre-
ti len ye ni bir olu şum dur (bkz. Bunzl 2005).
Do la yı sıy la Ba tı lı la rın İslam ’a ve Müs lü man la ra ba -
kı şı nı, Av ru pa’ da İslam so ru nu nu an la mak her şey-
den ön ce ta rihî sü reç te Ya hu di düş man lı ğı nı
oluş tu ran şart la rı ve iliş ki le ri bil me yi zo run lu kıl -
mak ta dır.

20. yüz yı lın ikin ci ya rı sın dan iti ba ren ye ni
grup la rın top lu ma ek lem len me ye baş la ma sıy la Av-
ru pa’ nın sos yal, de mog ra fik ve dinî man za ra sı de -
ğiş me ye baş la mış tır. Renk le ri, dil le ri ve din le ri
fark lı olan bu grup lar ara sın da en gö rü nür ve be-
lir gin olan Müs lü man lar, Av ru pa’ nın ye ni “öte ki -
le ri ” ola rak, özel lik le 11 Ey lül sal dı rı la rın dan son ra
ya şa dık la rı ül ke va tan daş lı ğı na geç miş ol sa lar bi le
“içer de ki teh dit ve düş ma n” ola rak al gı la nır ol mu-
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ş tur. Bu nok ta da il ginç bir ör nek ola rak ‘fiş le me’
ve ri le bi lir. Kü çük can ’ın be lirt ti ği ne gö re, Av ru pa
dı şın dan ge le rek yer le şen ya ban cı la rın “içer de ki
teh dit ve düş ma n” ola rak al gı lan ma sı ne ti ce sin de
Av ru pa Bir li ği Ara lık 2001’de te rör le mü ca de le ye
yö ne lik ön lem ler kap sa mın da “Com mon Po si ti ons
and Fra me wor k” adın da bir bel ge yi ka bul et miş,
üye ül ke ler de bu nu ken di ya sa la rı na yan sı ta rak bir
ta kım dü zen le me ler yap mış tır. Bu çer çe ve de is tih -
ba rat bi rim le ri “içer de ki ya ban cı düş man la rı ” dinî
pro fil kul la na rak fiş le me ye baş la mış tır. İngil te re,
Da ni mar ka, Nor veç ve Al man ya gi bi ül ke ler de
Müs lü man öğ ren ci ler da hi po tan si yel teh dit oluş -
tur duk la rı ge rek çe siy le fiş len miş tir. Za man la fiş le -
me nin kap sa mı ge niş le til miş ve Müs lü man iş
adam la rı, si vil top lum ku ru luş la rı, der nek ler ve ca -
mi ce ma a ti men sup la rı da iz len me ye alın mış tır
(bkz. Kü çük can 2006). An la şı lan gü nü müz de gi de -
rek kü re sel leş me eği li mi gös te ren şid det ve te rör
olay la rı ile ya ban cı düş man lı ğı ve ırk çı lık eği lim -
le ri bir leş miş, bu da İsla mo fo bi nin yük sel me sin de
ve dal ga dal ga ya yıl ma sın da önem li öl çü de et ki li
ol muş tur.

Müs lü man la ra yö ne lik dış la ma ve ay rım cı lık,
İsla mo fo bik tu tum lar dan kay nak lan mış ola bi le ce ği
gi bi, ge nel lik le bun lar la iç içe geç miş olan ırk çı lık
ve ya ban cı düş man lı ğı na bağ lı ola rak da or ta ya çı -
ka bil mek te dir. Do la yı sıy la Müs lü man la ra kar şı ay -
rım cı lık ve düş man lı ğın da ha ge niş kap sam da,
göç men le re ve azın lık la ra yö ne lik ya ban cı düş -
man lı ğı ve ırk çı lık bağ la mın da, ele alın ma sı ge rek -
mek te dir. An cak İsla mo fo bi nin ta ma men ırk çı lık
ve ya ya ban cı düş man lı ğı ile açık la na bil me si son de-
re ce güç ol mak la bir lik te Av ru pa’ da yay gın olan bu
ger çek lik le rin önem li öl çü de et kin ol du ğu da bir
ger çek tir. Ger çek te ırk çı lık, ay rım cı lık ve sos yal
mar ji nal leş me, İsla mo fo bik tu tum ve ta vır la rın or-
ta ya çık ma sı na ne den ol du ğu gi bi ay nı za man da
top lum sal bü tün leş me ve en teg ras yo nun önün de
de cid di teh dit ler oluş tur mak ta dır (Cho ud hury
2007:77). İsla mo fo bik tu tum ve ta vır lar as lın da Av-
ru pa’ da ırk çı lık, ya ban cı düş man lı ğı ve ay rım cı lı ğa
kar şı mü ca de le ça ba la rı nı da önem li öl çü de en gel -
le mek te dir. Fa kat bü tün bun la ra rağ men be lir til -
me li dir ki, Av ru pa ül ke le rin de yet ki li ve so rum lu
ki şi ler ve ba zı si vil top lum ku ru luş la rı ya ban cı la ra

kar şı her tür ay rım cı ve ırk çı tu tum la ra kar şı tep ki
gös ter mek te, hat ta suç du yu ru sun da bu lu na rak hu-
kukî yol la ra baş vur mak ta dır.

3.1.4. Ba tı’ da İslam İma jı: Or yan ta lizm, Med ya ve Si ya set

Ba tı dün ya sın da ki olum suz İslam ima jı nın oluş ma -
sın da İslam ile Hris ti yan lık din le ri nin men sup la rı -
nın uzun bir ta rihî sü reç te çe şit li ve si le ler le
kar şı laş ma la rı nın et ki si ne işa ret edil miş ti. Bu bağ -
lam da uzun bir ge le ne ğe sa hip “Şarki yat çı lı ğı n” (or-
yan ta lizm) et ki sin den de söz et mek ge rek mek te dir.
Ba tı dün ya sın da ge nel de Do ğu, özel de de İslam hak -
kın da araş tır ma lar yap ma ge le ne ği nin uzun bir ta-
rihî geç mi şi ol du ğu bi lin mek te dir. Ed ward W. Sa id
ta ra fın dan ‘Or yan ta lizm’ adı ve ri len bu ge le ne ğin
(bkz. Sa id 1991) özel lik le 19. yüz yıl da da ha sis te -
ma tik bir şekil de bi lim sel araş tır ma lar yap ma ya ba-
ş la dı ğı bi lin mek te dir. Ce mil Me riç ’in ifa de siy le
“sö mür ge ci li ğin ke şif ko lu” ola rak ni te le nen “or yan-
ta liz m” (Me riç 1986:61) ve “or yan ta list ba kı ş”, Ba tı’ -
nın do ğu al gı sı nı açık ça gös te rir. 1795 yı lın da
Pa ris’ te Sylves tre de Sacy ön cü lü ğün de baş la dı ğı bi-
li nen “bi lim sel or yan ta liz m” dö ne min de ya pı lan
araş tır ma lar da bi lim sel bir kis ve al tın da İslam ve
Müs lü man lar ge nel de ‘öte ki’ ola rak ni te len miş tir.
Bu araş tır ma lar da kul la nı lan ana li tik araç lar ara sın -
da yer alan kav ram lar, ta nım la ma lar ve ku ram lar
yar dı mıy la İslam özel lik le akıl ve bi lim kar şı tı bir
din ko nu mu na yer leş ti ril me ye ça lı şıl mış tır. Böy le -
ce İslam ve Hz. Mu ham med hak kın da ‘sa vaş’, ‘ci-
hat’, ‘şiddet’, ‘ya yıl ma’, ‘şehvet’ ve ‘cin sel lik’
te me lin de kur gu lan mış ide o lo jik bir ba kış ge liş ti ril -
miş tir. Bu gün de Ba tı med ya sın da, İslam ve Hz. Mu-
ham med ile il gi li hem sem bo lik düz lem de, hem de
İslamî kül tü rel kav ram lar düz le min de ka rı şık lık
yay ma ya de vam et me siy le sa vaş, ci hat, şid det ve fa-
na tizm et ra fın da kla sik or yan ta list ler ce iş le nen tas-
vir ve im ge ler, ye ni den gün cel le ne rek Ba tı lı
zi hin le re ade ta ka zın mış tır. Bu bağ lam da “Şeytan
Ayet le ri ”, “Ka ri ka tür Kri zi” ve XVI. Be ne dic tus ’in
Pa pa se çil me den ön ce Kar di nal Rat zin ger ola rak
sarf et ti ği söz ler bi rer ör nek tir. Pa pa se çil dik ten son -
ra 11 Ey lül olay la rı nın 5. yıl dö nü mün de 12 Ey lül
2006 ta ri hin de Al man ya’ nın Bav ye ra eya le tin de Re-
gens burg Üni ver si te si’n de yap mış ol du ğu ko nuş -
ma sın da sarf et ti ği söz ler de Hris ti yan dün ya sı nın
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İslam ’a ba kı şı nı en yet ki li ağız dan or ta ya koy muş -
tur. Pa pa’ nın bu ko nuş ma sı iki te mel id di a ya da ya -
nır. Bu id di a lar dan il ki, İslam ak la de ğer ver me yen,
hat ta ak lı yok sa yan bir din dir. İkin ci si ise İslam kı -
lıç di ni dir, Mu ham med ye ni bir şey ge tir me miş
inan cı nı şid det ve sa vaş yo luy la yay mış tır.4

Ba tı dün ya sın da İslam ’a ve Müs lü man la ra yö-
ne lik bu ve ben ze ri ste re o ti pi ve ön yar gı la rın da ha
çok med ya da yer al dı ğı (bkz. Stra bac and List ha ug
2008:273) ve do la yı sıy la gü nü müz de İsla mo fo bik
tu tum ve ta vır la rın üre til me si, kris tal leş me si ve
yay gın lık ka zan ma sı nok ta sın da Ba tı lı med ya nın
çok et kin bir rol oy na dı ğı bi lin mek te dir (bkz. Ke -
neş 1998). Bi lin di ği gi bi sos yal öğ ren me sü reç le -
rin de son de re ce et kin bir güç olan med ya da
kul la nı lan sem bol ler, işa ret ler, re sim ler ve söz cük -
ler yal nız ca bir me saj ta şı ma araç la rı ol ma yıp ay nı
za man da in san la rın dün ya gö rüş le ri ni ye ni den
şekil len di ren un sur lar dır. Söz ge li mi bir yan lış ha -
ber ve ya ön yar gı sü rek li tek rar lan mak su re tiy le
ger çek gi bi al gı lan ma ya baş lar. An la şı lan med ya
me saj ve re rek bil gi len dir me nin öte sin de in san la rın
zi hin ve dav ra nış la rı üze rin de de son de re ce yön-
len di ri ci bir et ki ye sa hip tir. Ba tı top lum la rın da da
med ya, İslam ve Müs lü man lar hak kın da ki yay gın
ön yar gı la rın bu top lum la rın ko lek tif bi linç le ri ne
sağ lam bir şekil de yer leş ti ril me si nok ta sın da et kin
bir ma nip la tif fonk si yon ic ra et mek te dir. 1990’lı
yıl lar dan iti ba ren ge nel de tüm göç men ler, özel de
ise Müs lü man göç men ler le il gi li olum suz imaj la ra
yo ğun bir şekil de yer ve ren Ba tı med ya sı, ta rih ten
gü nü mü ze mi ras ka lan bir İslam kar şıt lı ğı (an ti-
İsla mizm) oluş ma sı na ve ge niş halk kit le le rin de
yan kı bul ma sı na, böy le ce bir İsla mo fo bi ger çe ği nin
or ta ya çık ma sı na se be bi yet ver miş tir. Ni te kim Av-
ru pa Irk çı lık ve Ya ban cı Düş man lı ğı nı İzle me Mer-
ke zi (EUMC)5 ta ra fın dan 2006 yı lın da ha zır la nan
ra por da, med ya nın Ba tı in sa nın da ki İslam ve Müs-
lü man al gı sın da ve İsla mo fo bi nin olu şu mun da son
de re ce et ki li ol du ğu be lir til mek te dir. (bkz. EUMC
Ra po ru 2006). Kit le ile ti şim araç la rın da yan sı tı lan
İslam ima jı ço ğun luk la ek sik olup, İslam ge nel de
sal dı rı lar, sa vaş ve is yan lar la be ra ber anıl mak ta dır
(bkz. Pri vot 2004:47-49).

An la şı lan med ya da İslam’ dan çok az bah se dil -
di ği, bah se dil di ğin de de ço ğu za man doğ ru lu ğun -

dan ve içe ri ğin den emin olun ma yan ko nu la rın ge-
nel de şid det bağ la mın da yo rum la na rak ha ber ya -
pıl dı ğı ger çe ği ne vur gu ya pıl mak ta dır. Şu hal de
so ru nun özün de bil gi kir li li ği, ya ni yan lış bil gi len -
me ve yan lış bil gi len dir me (de zen for mas yon) yat-
mak ta dır. Bir di ğer ifa dey le, Ba tı lı la rın İslam
hak kın da ek sik ve yan lış bil gi len me le ri, ya ni Ba tı
dün ya sı nın İslam ’ı ve Müs lü man la rı ye te rin ce ta n-
ı ma ma la rı söz ko nu su dur.

Öte yan dan Ba tı da İslam hak kın da ki olum suz
imaj ve ön yar gı la rın ye ni den üre ti le rek yay gın laş -
ma sın da aşı rı mil li yet çi çiz gi de yer alan si yasî par-
ti ler ve or ga ni zas yon la rın da son de re ce et kin bir
rol oy na dı ğı açık tır. Ba tı si ya set çev re le rin de İslam
Müs lü man ül ke ler den ge len göç men le rin en teg -
ras yo nu nu ve bi rey sel ge liş me si ni en gel le yen bir
din ola rak al gı lan mak ta dır (bkz. Su ni er 2005:229).
Yi ne bu çev re ler de ço ğu za man bir din ola rak İslam
ile kök ten din ci (fun da men ta list) ha re ket le rin ay nı
ka te go ri de de ğer len di ril di ği gi bi, ca mi le rin ve
İslam okul la rı nın da İslamî kök ten din ci li ğin mer-
kez le ri ola rak al gı lan dı ğı gö rül mek te dir. Söy lem -
le rin de İslam kar şıt lı ğı ve düş man lı ğı yö nün de
pro pa gan da la ra sık ça yer ve ren si yasî par ti le rin Av-
ru pa’ nın he men her ül ke sin de var ol du ğu bi lin -
mek te dir. Bun lar ara sın da ilk ak la ge len ler den
Avus tur ya’ da Öz gür lük Par ti si (FPÖ) (bkz. Ha fez
2007) ile Hol lan da’ da Öz gür lük Par ti si (PVV) ve Li-
be ral Par ti (VVD) (bkz. Su ni er 2005:222-3) İslam
teh di di ef sa ne si nin yay gın laş tı rıl ma sı na en çok kat -
kı ya pan lar dır. “Bel çi ka’ da İsla mo fo bi ” baş lık lı bir
ma ka le de ya zar lar, böy le bir si yasî olu şum ola rak
Vla ams Blok (VB) hak kın da ör nek ler sun mak ta dır
(bkz. Ay dın ve Yar dım 2008:24-27). Ba tı için İs-
lam ’ın biz zat ken di si ni bir teh dit ola rak al gı la yan
bu tür si yasî par ti le rin Av ru pa’ da oy la rı nı ar tır ma -
sı sağ du yu lu çok ge niş bir ke sim ta ra fın dan kay gıy -
la kar şı lan mak ta dır.

An la şı lan Ba tı top lum la rın da Müs lü man la ra
kar şı ar tan İsla mo fo bi ve bu na pa ra lel ola rak za man
za man or ta ya çı kan sal dı rı la rın te me lin de yüz yıl -
lar ön ce si ne uza nan Hris ti yan lık-İslam kar şı laş ma -
la rıy la, özel lik le 12. ve 13. yüz yıl lar da Haç lı
se fer le ri sı ra sın da Ba tı in sa nın da olu şan olum suz
İslam ve Müs lü man ima jı ol duk ça et ki li dir. Bu imaj
or yan ta list ça lış ma la rın et ki siy le bi lim sel bir ze mi -
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ne otur tul ma ya ça lı şıl mış tır. Hiç kuş ku yok ki bun-
la ra mis yo ner le rin ve sey yah la rın yan lı ve mak sat -
lı de ğer len dir me le ri de ek le ne bi lir. Gü nü müz de
si ya set çev re le ri nin ve med ya nın İslam, Hz. Mu-
ham med ve Müs lü man lar hak kın da ki imaj ve ön-
yar gı la rı ye ni den üre ti le rek yay gın laş ma sın da ve
ade ta Ba tı lı in sa nın bi lin çal tı na yer leş ti ril me sin de
son de re ce et kin bir rol oy na dık la rı da unut ma mak
ge re kir. Şu hal de İsla mo fo bi, uzun bir geç mi şi ol-
mak la bir lik te gü nü müz de ye ni den üre ti le rek bir
an lam da Ba tı lı la rın bi lin çal tı na itil miş çok kök lü
bir kor ku, İslam kor ku su ola rak an la şı la bi lir. 

3.2. MÜS LÜ MAN LAR DAN KAY NAK LA NAN SE BEP LER

3.2.1. İle ti şim/İle ti şim siz lik So ru nu

İsla mo fo bik tu tum ve ta vır la rın or ta ya çık ma sın da
Müs lü man lar dan kay nak la nan en önem li et ken ler -
den bi ri ile ti şim ve ya da ha doğ ru su ile ti şim siz lik so-
ru nu ola rak be lir ti le bi lir. Av ru pa’ da ya şa yan Müs lü -
man la rın Ba tı lı lar la ile ti şim le rin de bir ek sik li ğin ya-
şan dı ğı göz len mek te dir. Bu nun da kö ke nin de çok
çe şit li ve kar şı lık lı et ken le rin rol oy na dı ğı söy le ne -
bi lir. Söz ge li mi ev sa hi bi ko nu mun da ki Ba tı lı la rın
et no sen trik tu tum la rı ka dar mi sa fir per ver lik, pay-
laş ma ve da ya nış ma kül tü rü açı sın dan Türk ler ve
Müs lü man lar la ay nı du yar lı lık içe ri sin de ol ma dık -
la rın dan söz edi le bi lir. Müs lü man lar ta ra fın da ise
du rum da ha da fark lı dır. Söz ge li mi ilk ne sil göç-
men ler alt sı nı fa men sup kim se ler di. Özel lik le eği-
tim ve kül tür dü zey le ri çok dü şük tü. Ka pı cı
ko num da ki göç men iş çi ler ile ev sa hip le ri ara sın da
bel li dü zey de bir ile ti şim den söz edi le bi lir se de, kül-
tü rel yön den sağ lık lı bir ile ti şim ku rul ma sı son de-
re ce güç tür. An la şı lan ile ti şim de ki en önem li
ek sik lik ler kül tü rel alan da yo ğun laş mak ta dır.

Her şey den ön ce yer li Av ru pa lı lar ile göç men
Müs lü man lar ara sın da ki ile ti şim siz li ğin te me lin de
‘dil’ so ru nu yer al mak ta dır. İnsan lar ara sı ile ti şim -
de ve et ki le şim de en önem li araç la rın ba şın da ge len
dil ko nu sun da, söz ge li mi ya ban cı dil öğ ren me hu-
su sun da Müs lü man lar ara sın da bü yük bir is tek siz -
lik ol du ğu göz len mek te dir. Da ha zi ya de göç men
ha ya tın da göz le nen ‘eğ re ti lik’ ve ‘ge çi ci lik’ ile an la-
şı la bi le cek bu tu tum, yap mış ol du ğu muz göz lem -
le re gö re, özel lik le bi rin ci ne sil Türk ler ara sın da

ol duk ça yay gın dır. Uzun yıl lar yurt dı şın da ya şa mış
ol ma la rı na rağ men hâlâ ken di ih ti yaç la rı nı gö re cek
dü zey de ya ban cı dil öğ ren me yen le rin önem li bir
yekûn tut tu ğu bi rin ci ne sil Türk ler çe şit li ih ti yaç -
la rı nı gi der me, söz ge li mi has ta ne ler de sağ lık hiz-
me ti al ma du ru mun da kal dık la rın da ço ğu za man
ço cuk la rı nın ter cü man lı ğı na baş vur mak ta dır lar. 

Yer li Av ru pa lı lar ile göç men Müs lü man lar
ara sın da ki ile ti şim siz li ğin kö ke nin de di lin ya nı sı -
ra din un su ru nun da et ki li ol du ğu söy le ne bi lir. İs-
lam ’ın en son ve en mü kem mel din ol du ğu na
ina nan Müs lü man lar, Hris ti yan lı ğı ilahî din ler ara -
sın da ka bul et mek le bir lik te tev hit inan cı nok ta -
sın da bir sap ma ya şan dı ğı dü şün ce sin de dir ler. Bu
dü şün ce de Hris ti yan lar la ile ti şim ve di ya log ko nu-
sun da is tek siz li ğe it mek te dir. An la şı lan yer li Av ru-
pa lı lar ile göç men Müs lü man lar ara sın da ki
ile ti şim siz li ğin kay na ğın da dil ve din fark lı lı ğı son
de re ce et kin dir. Bu bağ lam da bir azın lık du ru mun -
da ki top lum lar da sık ça gö rü len kim lik siz leş me kor-
ku su na kar şı ge liş ti ri len te mel di renç nok ta la rı
ola rak ‘dil’ ve ‘din’ öne çık mak ta dır (Ak gö nül
2008:92). Bir di ğer ifa dey le, Av ru pa’ da ya şa yan
Müs lü man lar da inanç la rı nı, kül tür le ri ni ve kim-
lik le ri ni yi tir me me adı na iç le rin de bir ya ban cı kor-
ku su ta şı mak ta dır lar. İnanç la rı nı, kül tür le ri ni ve
kim lik le ri ni kay bet me en di şe ve kor ku su nun iz le -
ri ne sa de ce sos yo-eko no mik ve kül tü rel yön den alt
sı nıf ta olan bi rin ci ne sil de de ğil üni ver si te eği ti mi
al mış, hat ta aka de mis yen ola rak gö rev ya pan lar da
da rast lan dı ğı söy le ne bi lir. Söz ge li mi “Av ru pa’ da ki
hür ri yet le rin Tan rı’ dan öz gür leş me ” su re tiy le ger-
çek leş ti ği ni ve ge liş ti ği ni be lir ten bir aka de mis yen,
Ba tı top lum la rın da gö rü len İsla mo fo bi nin aşıl ma sı
nok ta sın da si ya se tin baş vu ra ca ğı ala nın se kü ler bir
alan ol du ğu na dik kat çek mek te dir. Ona gö re Müs-
lü man la rın önün de ki en bü yük tu zak, İsla mo fo bi’ -
nin ken di le ri ni dö nüş tü re rek il ke le ri ne
ya ban cı laş tır ma ve ah lakî du ruş la rı nı boz ma yö-
nün de ge li şe ce ği ni ve bu çer çe ve de “Av ru pa’ ya özel
bir İslam yo ru mu ” nun (Eu ro-İslam) or ta ya çı ka bi -
le ce ği be lir tir (Oku muş 2007:119, 133-5). Oy sa Av-
ru pa İsla mı’ nın Av ru pa’ da ki Müs lü man la rın İslam
dün ya sıy la iliş ki si ni ko par ma yı he def le yen giz li bir
İslam kar şıt lı ğı nın ifa de si mi ol du ğu yok sa İslamî
top lu luk la rın atı lım ya pa bil me le ri ni sağ la ya cak
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önem li bir imkân mı su na ca ğı he nüz be lir gin lik ka-
zan ma mış tır (bkz. Su ba şı 2005:40-1). Şu hal de için -
de bu lun du ğu top lum la ile ti şim siz lik ha lin de olan
Müs lü man top lu luk la rın bir ta kım en di şe ve kay g-
ı lar için de ol duk la rı gi bi, ya şa nan ge liş me le ri de
sağ lık lı bir şekil de de ğer len dir me si son de re ce güç
ola cak tır. An la şı lan Müs lü man lar ara sın da ge nel de
bir öz gü ven ek sik li ği söz ko nu su dur.

Ge nel ola rak göç men le rin ge liş tir di ği bir di ğer
di renç nok ta sı nın da “ana va ta na bağ lı lı k” ol du ğu
söy le ne bi lir. Av ru pa’ da ya şa yan Türk ler ara sın da
za man za man yap tı ğı mız göz lem ler de öz gü ven ek-
sik li ği nin ya nı sı ra Tür ki ye’ ye odak lı bir ha ya tın
ya şan dı ğı, Av ru pa kül tü rü, kim li ği ve Hris ti yan lık
gi bi ko nu la rı ta nı ma ge re ği duy ma dık la rı tes pit
edil miş tir. Av ru pa’ da ade ta İsla mi get to lar oluş tu -
rul muş du rum da dır. Uy du üze rin den ya yın ya pan
rad yo ve te le viz yon ka nal la rı ile in ter net gi bi ye ni
ile ti şim araç la rı ara cı lı ğıy la Türk ai le le ri fi zik sel
ola rak Av ru pa’ da ya şı yor gi bi gö rün se ler de, ger-
çek te gün de lik ha yat la rı nı ana va tan la rı Tür ki ye’ de
imiş gi bi sür dür mek te dir ler. Özel lik le uy du dan ya -
yın ya pan te le viz yon ka nal la rıy la Tür ki ye ile olan
bağ la rı nı güç len dir me ye ça lı şı yor lar (bkz. Ak soy
2007:434-439). An la şı lan ya ban cı bir ül ke ye gi de -
rek ora da ye ni bir dil öğ re ne rek, işe gi re rek bir
şekil de “va rı lan coğ raf ya ” (gur bet) ile ya kın dan bir
te mas sağ lan ma ya ça lı şıl mak la bir lik te “ay rı lı nan
coğ raf ya ” (ana va tan) ile de bağ lan tı la rın ko pa rıl -
ma ma sı na bü yük bir özen gös te ril mek te dir. 

Bu nok ta da il ginç bir ör nek ola rak, 1992 yı lı -
nın Ka sım ayın da beş Türk ’ün kat le dil me si üze ri ne
Ber lin ’in Mölln ken tin de Tür ki yems por fut bol ta -
kı mıy la bir Al man ta kı mı ara sın da oy na nan ve tüm
ırk çı lık kur ban la rı için say gı du ru şuy la baş la nan
dost luk ma çın da Türk se yir ci le rin el le rin de rad yo
ile ana va tan Tür ki ye’ de ki maç la rı ta kip et tik le ri ve
yap tık la rı te za hü rat la rın da yi ne ana va tan la rı Tür-
ki ye’ ye dö nük ol du ğu nu ak ta ran bir aka de mis yen
Türk le rin böy le ce zi hin sel ola rak Tür ki ye’ de ama
fi zik sel var lık la rıy la da gö rü nür de Tür ki yems por
ile da ya nış ma duy gu la rı nı ser gi le dik le ri ni be lir tir
(Kas tor ya no 2007:63). An la şı lan, yurt dı şın da ki
Türk le rin “ika met böl ge le ri ” (ter ri tory of re si den -
ce) Av ru pa’ da ol sa da, “re fe rans böl ge le ri ” (ter ri -
tory of re fe ren ce) Tür ki ye ol mak ta dır. (bkz.

Kas tor ya no 2007:78). Bu du ru mun, yurt dı şın da ya -
şa yan Türk le rin dinî ve millî kim lik le ri ni ve kül-
tür le ri ni ko ru ma la rı açı sın dan son de re ce
fonk si yo nel ol sa da, bu lun duk la rı ül ke hal kıy la ile-
ti şim le ri ni, top lum sal en teg ras yon la rı nı olum suz
et ki le di ği gi bi, ne ti ce iti ba riy le İsla mo fo bik tu tum
ve ta vır la rın olu şu mu na da uy gun bir va sat oluş -
tur du ğu açık tır.

Da ha zi ya de yer le şik top lu mun kül tü rel nü fu -
zu na kar şı koy mak ve dış la ma yı aş mak mak sa dıy la
yö ne li nen içe ka pan ma tu tu mu as lın da azın lık top-
lu luk la ra öz gü ge nel bir du ru mu yan sıt tı ğı söy le -
ne bi lir. Fa kat için de ya şa dık la rı top lum dan
ya lı tıl mış ve içe ka pa nık ya şa ma eği li mi nin öz gün
kül tü rün ve ge le nek sel de ğer le rin sür dü rül me sin de
fonk si yo nel ol du ğu bi lin se de her ha lü kar da fun-
da men ta list ve to ta li ter eği lim le ri te tik le di ği ve
ade ta bir kı sır dön gü ya rat tı ğı göz len mek te dir. 

Öte yan dan ile ti şim ve ya ile ti şim siz lik so ru -
nu nun sa de ce Müs lü man lar la Ba tı lı lar ara sın da ya-
şan dı ğı nı söy le mek ya nıl tı cı ola cak tır. Zi ra yap mış
ol du ğu muz göz lem ler den ha re ket le, ay nı so ru nun
Av ru pa’ da ya şa yan Müs lü man la rın ken di ara la rın -
da da ya şan dı ğı nı ve bu na bağ lı ola rak ara la rın da
da ya nış ma bi lin ci nin ve kül tü rü nün de faz la ge liş -
me miş ol du ğu nu söy le mek müm kün dür. Hat ta sa-
de ce çe şit li et nik kö ken li Müs lü man lar ara sın da
de ğil, ay nı za man da ay nı et nik kö ken li ler ara sın da
da bir ile ti şim siz li ğin iz le ri ni gör mek müm kün dür.
Bu hu su sa ör güt len me ve tem sil ko nu sun da da de -
ği ni le cek tir.

3.2.2. Ör güt len me ve Tem sil So ru nu

Hris ti yan ba tı da yüz yıl lar ön ce si ne uza nan kök le -
re sa hip ol du ğu an la şıl mak la bir lik te son yıl lar da
tüm dün ya da göz le nen İsla mo fo bik tu tum ve ta vır-
la rın or ta ya çık ma sın da sa de ce Ba tı lı la rın so rum lu
tu tul ma sı nın nes nel bir de ğer len dir me ola ma ya ca -
ğı açık tır. Do la yı sıy la Müs lü man la rın da özel lik le
bir din ola rak bağ lı ol duk la rı İslam ’ı tem sil nok ta -
sın da bel li öl çü de so rum lu luk sa hi bi ol duk la rı söy-
le ne bi lir. Bir di ğer ifa dey le, bu gün ya şa nan lar
as lın da Müs lü man la rın bir ör güt len me ve tem sil
so ru nu ya da İslam kor ku su ve kar şıt lı ğı na kar şı ör-
güt lü ve si vil bir se sin yük sel til me si nok ta sın da ki
ye ter siz lik so ru nu ola rak da oku na bi lir.
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Bu bağ lam da uzun bir geç mi şi olan Hris ti yan -
lık-İslam kar şı laş ma sı nı bir ma ka le sı nır la rı içe ri sin -
de bü tü nüy le de ğer len dir me nin güç lü ğü göz önü ne
alın dı ğın da, özel lik le 1960’lı yıl lar dan iti ba ren Tür-
ki ye, Ku zey Af ri ka ül ke le ri, Pa kis tan ve Bang la deş
gi bi nü fu su nun ço ğun lu ğu Müs lü man olan ül ke ler -
den Av ru pa’ ya ya şa nan iş gü cü gö çü üze rin de dur-
mak hiç kuş ku suz da ha sağ lık lı de ğer len dir me ler
yap ma imkânı ve re cek tir. Böy le ce gü nü müz de aza-
la rak da ol sa ha len de vam eden bir sü re cin içe ri sin -
de ki ih mal ler, ek sik lik ler ve ha ta la rın da bir an lam da
ge nel bir sor gu la ma sı ya pıl mış ola cak tır. 

Yak la şık ya rım as rı bu lan bu sü reç le il gi li ola-
rak vur gu lan ma sı ge re ken ilk hu su sun bel li bir göç
po li ti ka eş li ğin de yü rü tül me yip, da ha zi ya de gü nü
bir lik sür dü rül müş ol ma sı dır. Göç ola yı ve göç men
iş çi ler sos yal, kül tü rel, dinî yön den de ğil, da ha zi-
ya de ik ti sadî açı dan de ğer len di ril miş tir. Bu ih mal
ve ya ek sik lik Ba tı ül ke le ri nin ilk za man lar da ki göç-
men po li ti ka sı ne de niy le faz la dik kat çek me miş ti.
An cak son yıl lar da du rum de ğiş miş, baş ta Al man -
ya, Fran sa ve Hol lan da ol mak üze re tüm Av ru pa
ül ke le rin de dış la yı cı bir göç po li ti ka sı ta kip edil-
me ye baş lan mış tır.

Bu bağ lam da Tür ki ye’ nin göç po li ti ka sı bir ör -
nek ola rak ve ri le bi lir. Tür ki ye’ de dış göç po li ti ka sı
baş lan gıç ta Dı şiş le ri Ba kan lı ğı ne za re tin de yü rü -
tül müş, da ha son ra Dev let Plan la ma Teş ki la tı’ na
dev re dil miş, za man içe ri sin de de çe şit li Ba kan lık -
la ra da ğıl mış tır. Do la yı sıy la dış göç po li ti ka la rın
oluş tu rul ma sı, ge liş ti ril me si ve uy gu lan ma sı sü re -
cin de güç lü bir eş gü düm ek sik li ği söz ko nu su dur.
Ben zer şekil de Türk üni ver si te le ri de dış göç ko nu-
su na ge re ken öne mi ver me miş, ta bir ca iz se ya şa -
nan ger çek li ğe se yir ci ka lın mış tır. Ça lış ma ve
Sos yal Gü ven lik Ba kan lı ğı’ nın bu alan da ki ça lış -
ma la rı da ken di gö rev ala nı ol ma sı ha se biy le da ha
zi ya de iş alan la rı ve ça lı şan lar la il gi li is ta tis tik ler ve
ça lı şan la rın hak la rıy la il gi li yar gı ka rar la rıy la sı nır -
lı kal mış tır. Av ru pa üni ver si te le rin de ya pı lan bi-
lim sel araş tır ma la rın ve ya yın la rın bü yük bir kıs mı
şar ki yat çı lar (or yan ta list ler) ta ra fın dan yü rü tül -
mek te dir. Aka de mis yen ler ara sın da Tür ki ye ve ya
İslam ül ke le ri ko nu sun da uz man olan la rın sa yı sı
yok de ne cek ka dar az dır. Hal böy le olun ca top lum-
sal ça tış ma lar, hu kukî an laş maz lık lar ve eği tim po-

li ti ka la rı nın oluş tu rul ma sı gi bi ko nu lar da yar gı ma-
kam la rı, ka mu/ye rel yö ne tim bi rim le ri, eği tim ku-
rum la rı gü ve ni lir ve zen gin kay nak la ra ih ti yaç
duy mak ta dır lar. Bu ih ti yaç bi lim sel yol dan ve ya bi-
rin ci el den kar şı la na ma yın ca boş lu ğu da ha zi ya de
med ya nın tek yön lü ya yın la rın da ser vis et ti ği im -
ge ve imaj lar ile gün de lik ha yat tan alın mış mün fe -
rit ör nek le rin dol dur ma sı ka çı nıl maz ol mak ta dır
(bkz. Aba dan-Unat 2007:17).

Av ru pa’ da ya şa yan Müs lü man lar fark lı et nik
kö ken ler, dil ler, dün ye vi ve din sel eği lim ler, kül-
tü rel ge le nek ler ve po li tik gö rüş ler den olu şan çok
çe şit li bir ka rı şım dır. Av ru pa Bir li ği için de ki Müs-
lü man nü fus lar ara sın da en yay gın olan lar Tür ki -
ye, Ku zey Af ri ka, Or ta Do ğu, Pa kis tan, Bang la deş
ve es ki Yu gos lav ya kö ken li dir. Bu du ru mun do ğal
bir so nu cu ola rak da ara la rın da iş bir li ği ve ko or di -
nas yon oluş tu ra cak or ga ni zas yo nel bir ör güt len me
söz ko nu su de ğil dir. Hat ta ay nı et nik kö ken den ge-
len ler ara sın da bi le çe şit li et nik, kül tü rel, si yasî,
dinî se bep le re bağ lı ola rak sek ter yan ay rış ma la rın,
bir ta kım iç so run la rın, çe kiş me ve ça tış ma la rın
var lı ğın dan söz edi le bil mek te dir (bkz. Hı dır
2007:65-6). Öy le ki İslamî top lu luk ara sın da ki çe li-
ş ki, ça tış ma ve hat ta düş man lık la rın “Ba tı dün ya sı -
na du yu lan nef ret ten çok da ha güç lü ” ol du ğu
bi lin mek te dir. Bu ger çek ten ha re ket le İslamî bir
uya nış tan söz edi le me ye ce ği gi bi, ra di kal ve fun da -
men ta list ha re ket le rin bi le Ba tı’ ya sal dır ma ama -
cıy la bir “kut sal sa va ş” (holy war) ön gör me di ği ile ri
sü rül mek te dir (bkz. Karl sson 2004:8).

Ön ce den yay gın ta nım la may la “Al man cı ” de-
ni len, gü nü müz de ise “E uro-Türk le r” (bkz. Şen
2007) ola rak anı lan yurt dı şın da ya şa yan Türk ler
1980’li yıl la ra ka dar çe şit li sos yal, kül tü rel, dinî ve
spor tif amaç lı der nek ve or ga ni zas yon kur muş lar -
dır. 1980 son ra sı özel lik le dinî alan da Di ya net İş -
leri Baş kan lı ğı ön cü lü ğün de ör güt len me eği li mi
or ta ya çık ma sıy la “res mi İsla m” (of fi ci al Is lam) –
“kar şı İsla m” (al ter na ti ve Is lam) al gı la ma sı söz ko-
nu su ol muş tur. Bu kar şıt lı ğın ör güt len me ve tem sil
ko nu sun da bir za yıf lık oluş tur du ğu söy le ne bi lir se
de, son yıl lar da Tür ki ye’ nin de ği şen si yasî ve dinî
ya pı lan ma sı ne de niy le söz ko nu su kar şıt lı ğın
önem li öl çü de be lir siz leş ti ği söy le ne bi lir (Ak gö nül
2008:107-8).
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Av ru pa’ da ya şa yan Müs lü man lar ta ra fın dan
ku rul muş der nek, va kıf gi bi or ga ni zas yon lar hak -
kın da ke sin bir is ta tis tik sel bil gi ol ma dı ğı için bir
fi kir ver me si açı sın dan bü yük bir Müs lü man nü fu -
su ba rın dı ran Al man ya’ da Türk le re ait der nek le rin
sa yı ve tür le ri ne bak mak ya rar lı ola cak tır. 2002 yı -
lı iti ba riy le Al man ya’ da Türk le re ait top lam 2014
der nek bu lun mak ta ve çe şit li fa a li yet ler gös ter -
mek te dir. (bkz. Tab lo 1). 

Tab lo 1’de de gö rül dü ğü üze re bu der nek le rin
ku ru luş amaç la rı açı sın dan in ce len di ğin de, %
33.27’si sos yal ve kül tü rel, % 33.17’si dinî, %
17.03’ü spor tif, % 16.53’ü de di ğer amaç lı ol du ğu
gö rü lür. Bu ra kam la rın Ça lış ma ve Sos yal Gü ven lik
Ba kan lı ğı is ta tis tik le ri ol du ğu dü şü nül dü ğün de, her
ne ka dar sos yal bi lim sel açı dan gü ve ni lir ve ge çer -
li bir ana liz ya pıl ma sı nı güç leş tir se de, özel de Al-
man ya’ da ge nel de de tüm Av ru pa’ da Türk le re ait
der nek ler le il gi li ge nel bir fi kir ver di ği de açık tır.
Şu hal de yurt dı şın da Türk le re ait der nek ler le il gi li
ola rak bir ana liz ya pı lır ken bu ra kam lar la bir lik te
göz lem le re yer ve ril me si da ha kap sam lı ve tu tar lı
ola cak tır. Bu bağ lam da de ne bi lir ki, ku ru luş amaç-
la rı ve fa a li yet alan la rı iti ba riy le yurt dı şın da Türk-
le re ait der nek ler si ya set ala nı na faz la rağ bet
et me miş ler dir. Bir di ğer ifa dey le, bu der nek ler ara -
sın da bel li bir sü re Al man ya’ da ya şa mış ve ça lış mış
olan Türk le re çif te va tan daş lık hak kı ile ye rel yö-
ne tim bi çim le ri ne ka tıl ma hak kı nın ta nın ma sı için
ça ba sarf eden ler önem siz bir yer tu tar. An la şıl dı ğı
ka da rıy la ör güt len me nok ta sın da çe şit li der nek ler
ku rul muş ol mak la bir lik te bun la rın fonk si yo nel
ola bil me le ri ve ara la rın da iş bir li ği ve ko or di nas yon
sağ lan ma sı nok ta sın da bir za yıf lık tan ve ya ek sik -
lik ten de söz edi le bi lir. Şu hal de yurt dı şın da bu lu -
nan der nek le rin güç len di ril me si ve ara la rın da

iş bir li ği ve ko or di nas yo nun sağ lan ma sı ge rek mek -
te dir. Bir di ğer ifa dey le, yurt dı şın da ya şa yan Türk-
ler, da ha ge nel bir ifa dey le Av ru pa lı Müs lü man lar
açı sın dan ka mu ha ya tı na, ör ne ğin po li tik, eko no -
mik, sos yal ve kül tü rel ku rum la ra ve sü reç le re da -
ha et kin bir şekil de de mok ra tik ka tı lım ve
mo bi li zas yon için ye ni alan la ra ve ye ni ör güt len -
me bi çim le ri ne ih ti yaç du yul mak ta dır.

Bu nun la bir lik te olum lu ba zı ge liş me le rin ya-
şan dı ğı nı da be lirt mek ge rek mek te dir. Çok kül tür -
lü lü ğü ye ni ye ni ka bul et me ye baş la yan
Al man ya’ nın ilk Türk kö ken li Al man Fe de ral Mec-
lis Mil let ve ki li Cem Öz de mir ’in 15 Ka sım 2007 ta-
ri hin de Al man Bir lik 90/Ye şil ler Par ti si’ nin ilk eş
baş ka nı ola rak se çil me si bu bağ lam da zik re dil me si
ge re kir. As lın da he men her alan da baş ka Cem Öz-
de mir’ le rin var lı ğı da bi lin mek te dir (bkz. Şen
2007:134-8; 2008:6). Bu bağ lam da de mok ra tik ka tı -
lım ve mo bi li zas yon için du yu lan ye ni alan ih ti ya -
cı na ce vap ol ma sı açı sın dan ye ni bir olu şum dan,
Göç men Fo ru mu’n dan söz et mek ge rek mek te dir.
Ye ni bir ulus-aşı rı alan ola rak or ta ya çı kan bu olu-
şum, var lı ğı nı AB büt çe po li ti ka la rı na borç lu ol sa
da, AB dı şın dan gel miş ol mak la bir lik te Bir lik üye -
si ül ke le re yer leş miş top lu luk la rın ken di le ri ni ifa -
de ede bil me le ri, tez le ri ni gün de me ge ti re rek
ses le ri ni du yu ra bil me le ri ve AB yet ki li le riy le iş bir -
li ği ha lin de eş gü düm lü fa a li yet ler ser gi le ye bil me -
le ri açı sın dan bir plat form ha li ne gel me yö nün de
ge liş mek te dir. Türk der nek le ri nin, ku rul du ğu ilk
gün den iti ba ren Fo rum için de önem li rol ler üst len-
miş ol duk la rı bi lin mek te dir. Ha len Fo rum’ da 16
Türk der ne ği yer al mak ta dır (bkz. Kas tor ya no
2007:71-2). 

Bu nok ta da Av ru pa’ da ya şa yan Türk le ri di ğer
Müs lü man lar dan ay rı bir ka te go ri de de ğer len dir -
mek bü yük bir zo run lu luk arz et mek te dir. Zi ra
için de ya şa dık la rı top lum la iliş ki için de ol ma is te -
ği nin Av ru pa’ da di ğer Müs lü man top lu luk la ra gö -
re çok da ha faz la ol du ğu an la şıl mak ta dır. Bir di ğer
ifa dey le, “E uro-Türk le r” in bu lun duk la rı ül ke le rin
sos yal, kül tü rel, si ya sal ve eko no mik alan la rı na
ken di kim lik le ri, ses le ri, renk le ri, es te tik an la yış la -
rıy la ek lem len me ça ba sı için de ol duk la rı söy le ne -
bi lir (bkz. Ka ya ve Ken tel 2005). Söz ge li mi
Av ru pa’ da ve ya Ba tı’ da ya şa yan Arap kö ken li Müs-
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Dernek türü n %

Sosyal ve kültürel 670 33.27

Dinî 668 33.17

Sportif 343 17.03

Diğer 333 16.53

TOPLAM 2.014 100.0

TABLO 1: Almanya’da Türklere ait derneklerin 
sayı ve türleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Raporu 2000-2001 (2002: 48).



lü man lar ile Türk le rin din an la yış la rı ve dün ya gö-
rüş le ri ko nu sun da ki önem li bir fark lı lık söz ko nu -
su dur. Fran sa’ da ki olay la rı 21 Ka sım 2005 ta rih li
nüs ha sın da The Ot her Fa ce of Fran ce baş lı ğı ile ka -
pak ya pan Ti me der gi si nin Av ru pa bas kı sın da
“Fran sa’ da ki is yan ne den Al man ya’ da çık mı yor?”
so ru su so rul muş, ce vap ola rak da “Çün kü ora da
Türk ler va r” de ni le rek et nik kö ken ile din an la yış -
la rı ara sın da ki fark lı lık la ra işa ret edil miş tir. Ber lin’ -
de Türk göç men le rin yo ğun ola rak ya şa dı ğı
Kre uz berg ve Ne u kölln böl ge le rin de “so kak lar da
amaç sız ca do la şan kız gın adam la rı n” bu lun ma dı ğı,
bu ra da ki genç le rin is yan çı kart mak tan da ha çok
ya şam ko şul la rı nı iyi leş tir mek için fır sat ara dık la -
rı nı, ça lış tık la rı nı ve is tih dam ya rat tık la rı be lir til -
miş tir (bkz. Bos ton vd. 2005).

Bu bağ lam da Fran sa’ da ya şa yan Türk ler ta ra -
fın dan ku ru lan “Fran sa Çok Kül tür lü Genç lik Ör-
gü tü ” nü ((CO JEP)6 an mak ge rek mek te dir. 1985
yı lın da Fran sa’ nın Stras burg ken tin de ku ru lan bu
ku ru luş et ra fın da top la nan bir grup in san, ken di le -
ri ni “Fran sa lı-Müs lü man-Tür k” ola rak ta nım lar ve
‘Co je pi en nes’ ola rak ad lan dı rır. Ba tı top lum la rıy la
bir ara da ama on la ra kar şı bir teh dit oluş tur ma dan
ya şa ma ama cın da olan bu top lu luk, fark lı dil le ri,
din le ri, renk le ri ve ül ke le ri ku cak la ma yö nün de fa -
a li yet gös ter mek te dir. Bu lun duk la rı ül ke nin yurt-
taş lı ğı nı al mak, meş ru araç lar kul la na rak si ya set
yap mak ar zu sun da olan top lu luk, ser gi le miş ol du -
ğu fark lı ve ya pı cı yak la şım lar la sü rek li ola rak de -
ğiş ti ği ni dü şün dük le ri Av ru pa lı lık kim li ği ne fark lı
bir ses ve renk ge ti re bi le cek le ri ni ve böy le ce çok-
kül tür lü ye ni bir Av ru pa olu şu mu na kat kı ya pa -
cak la rı te ziy le çe şit li fa a li yet ler ser gi le mek te dir
(bkz. Ak gö nül 2008:105-6). Bu tür olu şum lar İs-
lam ’ı mo dern bir tarz da yo rum la ya rak onun ba tı
de ğer le ri ne bir teh dit oluş tur ma dı ğı nı ka nıt la dık -
la rı gi bi ken di le ri nin de mev cut sos yo-po li tik sis-
te me ek lem le me ça ba sı için de ol duk la rı nı
gös ter mek te dir ler. Ni te kim Ul rich Beck ’in de be-
lirt ti ği gi bi, ulus-öte si göç men ler her ge çen gün
ulus-öte si dü şün me ve ya şa ma, ya ni ha yat la rın da
bir çok kim li ği ve sa da ka ti bir leş ti re bil me yö nün de
da ha ile ri bir ko nu ma doğ ru güç lü bir eği lim gös-
ter mek te dir ler (Beck 2000:80). Bu nun en önem li
gös ter ge le rin den bi ri de Türk le rin AB va tan daş lı -

ğı na ge çiş te di ğer mil let ler den ön de gel me le ri dir.
Söz ge li mi Av ru pa Bir li ği’ nin resmî is ta tis tik ku ru -
mu Eu ros tat ’ın ve ri le ri ne gö re, 2006 yı lın da AB va-
tan daş lı ğı na ge çen 735 bin ki şi ara sın da Türk ler 64
bin le ilk sı ra yı al mış tır.7

Şu hal de de mok ra tik ka tı lım için ge rek li alt ya -
pı yı oluş tu ra cak ka nun lar çı ka rıl ma sı ve dü zen le -
me ler ya pıl ma sı yö nün de sü rek li Ba tı lı la rı it ham
eden bir an la yış ye ri ne meş ru araç lar kul lan mak su-
re tiy le mev cut ka nal la rı zor la mak ge rek mek te dir.
An la şı lan bir pa ra dig ma de ği şik li ği söz ko nu su dur.
Baş la yan bu de ği şim çiz gi si nin güç le ne rek sür me si
için hem Türk ler hem de di ğer Müs lü man lar edil-
gen ko num dan et ken ko nu ma geç mek du ru mun da -
dır lar. Bu bağ lam da şu hu su sun vur gu lan ma sı
el zem dir: Bu lun duk la rı ül ke le rin sos yal, kül tü rel,
si ya sal ve eko no mik alan la rın da meş ru araç lar la ör-
güt le ne rek son de re ce ya pı cı et kin lik le re ka tıl mak
su re tiy le ken di le ri ni tem sil eden Eu ro-Türk le rin
baş lat tı ğı açı lım la rı di ğer Müs lü man or ga ni zas yon -
la rın da ta kip et me si İsla mo fo bi nin et ki le ri nin azal -
tıl ma sı açı sın dan son de re ce önem li ola cak tır. 

4. SO NUÇ
İslam ’ın ve Müs lü man la rın Av ru pa’ da ki var lı ğı
yad sı na maz bir ger çek tir. Av ru pa’ da ya şa yan ve
önem li bir kıs mı Av ru pa Bir li ği va tan daş lı ğı alan
Müs lü man kö ken li va tan daş la rın top lam nü fu su
bir çok Av ru pa ül ke sin den da ha faz la dır. İslam ar -
tık Av ru pa’ da dır ve Av ru pa lı dır. Çok kül tür lü bir
geç mi şi, bir tec rü be si ol ma yan Av ru pa bu ger çek -
ler le ya şa ma yı öğ ren mek du ru mun da dır. Bir di ğer
ifa dey le, kül tür, din, kim lik, yurt taş lık gi bi ko nu -
lar da da ha em pa tik bir yak la şım içe ri sin de ol ma
nok ta sın da Ba tı lı la ra önem li gö rev ve so rum lu luk -
lar düş mek te dir. 

Bu nun la bir lik te Müs lü man la ra da önem li gö -
rev ve so rum lu luk lar düş mek te dir. Zi ra için de bu-
lun du ğu top lum la ile ti şim ku ra ma yan, ses siz ve
edil gen bir ko num da ka lan si ya sal ve de mok ra tik
hak la rı nı kul la na rak meş ru ka nal lar la yö ne tim me-
ka niz ma la rı na ka tı la ma yan top lu luk la rın ka çı nıl -
maz ola rak dinî ve ya et nik kim lik le ri ne yas la na rak
şid det içe ren bir dil kul la na ca ğı açık tır. Bu gün İsla -
mo fo bi den en çok ra hat sız lık du yan Av ru pa lı Müs-
lü man la rın bu ger çe ğin far kın da ol ma la rı ve
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ge re ği ni yap ma la rı ge rek mek te dir. Ak si tak dir de
mar ji nal le şe cek le ri ve Ba tı lı mu ha tap la rın da İsla -
mo fo bik tu tum la rın oluş ma sı na ve ya güç len me si -
ne is te me ye rek de ol sa kat kı ya pa cak la rı
söy le ne bi lir. Ni te kim İsla mo fo bi kar şı sın da Müs lü -
man la rın ne ler ya pa bi le cek le ri so ru su na ce vap ara-
yan bir an lam da öze leş ti ri ge re ği ni vur gu la yan
en der aka de mis yen ler den Öz can Hı dır, ya pı la bi le -
cek le ri kı sa ve uzun va de li ola rak iki ye ayı rır ken
ısrar la Müs lü man la rın “imaj res to ras yo nu ” na git-
me le ri ve bu yön de ça ba sarf et me le ri ge re ği ni vur-
gu lar (Hı dır 2008b).

Bu bağ lam da kü re sel plan da uy gun bir kon-
jonk tü rün ol du ğu be lir til me li dir. As lın da bir pa ra -
doks gi bi gö rün se de, 11 Ey lül ve son ra sın da ki
İslâm’a ve Hz. Mu ham med ’e yö ne lik sal dı rı lar, İs-
lam ’a kar şı yo ğun bir il gi yi de be ra be rin de ge tir di -
ği göz len mek te dir. Söz ge li mi 11 Ey lül son ra sı baş ta
ABD ve Av ru pa ül ke le rin de ol mak üze re tüm dün-
ya da İslam, Kur ’an ve Hz. Mu ham med ile il gi li
eser le re yo ğun bir ta lep ol muş tur. Do la yı sıy la ya şa-
nan ge liş me le rin İslam ve Müs lü man lar adı na ye ni
fır sat alan la rı do ğur du ğu an la şıl mak ta dır. An cak
Müs lü man la rın or ta ya çı kan ye ni fır sat alan la rı nı

de ğer len di re bil me le ri için her şey den ön ce baş ka -
la rın dan me det um mak ve/ve ya baş ka la rı nı suç la -
mak ye ri ne self-ref lek sif yak la şım la ken di le ri ne
dö ne rek bir öze leş ti ri yap ma la rı ve bir imaj res to -
ras yo nu na git me le ri ka çı nıl maz dır.

Bi lin di ği gi bi dün bu gü nü, bu gün de ya rı nı be-
lir ler. Dü nün yan lış la rı nı ge le ce ğe ta şı ma mak adı -
na, ha len bir ara da ya şa yan ve ya ya şa mak zo run da
olan Ba tı lı la rın ve Müs lü man la rın kar şı lık lı at ma sı
ge re ken önem li adım lar ol du ğu an la şıl mak ta dır. Bu
bağ lam da ba zı olum lu yak la şım la rın, tu tum ve ta -
vır la rın var lı ğın dan da söz et mek, tüm dün ya da ar -
tış eği li mi gös te ren İsla mo fo bi so ru nu nun aşıl ma sı
nok ta sın da atı la cak adım la ra ce sa ret ve re cek tir. Sa-
ğ du yu sa hi bi Ba tı lı li der ler ve ye rel yö ne ti ci le rin
Müs lü man top lu luk la rı, dinî ce ma at le ri ve kut sal
mekânla rı zi ya ret et me le ri bu tan si yo nun düş me si -
ne kat kı yap mış tır. Bu çer çe ve de mo dern Tür ki -
ye’ nin tu tu mu nu, özel lik le “me de ni yet ler it ti fa kı ”
gi bi yü rüt tü ğü pro je le ri an mak ge re ke cek tir. Zi ra
bü tün bun lar so ru nun aşıl ma sı nok ta sın da ge le ce -
ğe gü ven le ba kıl ma sı ve ümitvâr olun ma sı açı sın -
dan son de re ce önem li dir. 

1. Runnymede Trust: 1968 yılında kurulan bu or-
ganizasyon, kendisini, çoklu bir etnik yapısı
olan bir toplum tesisi için eşitlik ve adalet konu-
larına odaklayan bağımsız bir politika üretme
ve araştırma kuruluşu olarak tanımlar. Com-
mission on British Muslims and Islamophobia
tarafından 1997 yılında hazırlanan Run-
nymede Trust raporu hakkında bkz. (www.run-
nymedetrust.org) 

2. Pew Araştırma Merkezi (Pew Research Cen-
ter): Kendisini Amerikan toplumunda ve
dünyada gözlenen olgularla ilgili araştırmalar
yapan tarafsız bir araştırma kuruluşu (fact
tank) olarak tanımlayan bu merkez hakkında
geniş bilgi için kendisinin internet sitesine
bakılabilir: (http://pewresearch.org).

3. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları
Vakfı (SETA): Ulusal, bölgesel ve uluslar arası
araştırmalar yapmak üzere Türkiye’de kurul-
muş kar amacı gütmeyen bağımsız bir
araştırma kurumudur. Geniş bilgi için bkz.
(http://www.setav.org).

4. Papa 16. Benedict’in Regensburg konuş-
masının tam metni için bkz. (http://roman-
catholicblog.typepad.com/roman_catholic_blo
g/2006/09/faith_reason_th.html) 

5. Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını
İzleme Merkezi (EUMC) / Avrupa Birliği Temel
Haklar Ajansı (FRA): Avrupa Irkçılık ve Ya-
bancı Düşmanlığını İzleme Merkezi (EUMC)
2 Haziran 1997 yılında Viyana’da kurulan
bağımsız bir kuruluş olan EUMC, 1 Mart 2007
tarihinden itibaren Avrupa Birliği Temel Hak-
lar Ajansı (FRA) adıyla faaliyet göstermekte-
dir.

6. Fransa Çok Kültürlü Gençlik Örgütü (COJEP):
Farklı dilleri, dinleri, renkleri ve ülkeleri kucak-
lama vizyonuyla 1985 yılında Fransa’da ku-
rulmuş bağımsız bir kurumdur. Internet
üzerinden faaliyetlerini duyuran COJEP
hakkında bkz. (http://www.cojep.com).Eu-
rostat’ın verileri için bkz. (http://epp.euro-
stat.ec.europa.eu).

7. Abadan-Unat, N. (2007), “Türk Dış Göçünün
Aşamaları: 1950’li Yıllarda 2000’li Yıllara”,
Kökler ve Yollar: Türkiye’de Göç Süreçleri,
Ayhan Kaya ve Bahar Şahin, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yay., 3-19

Akgönül, S. (2008), “Din, Çok Bağımlılık ve Kimlik
Korkusu Ekseninde Fransa Türkleri”,
Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Hal-
leri, D. Danış ve V. İrtiş, İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Yay., 91-119

Aksoy, A. (2007), “Göçmenlik Deneyimine Koz-
mopolit Perspektiften Bakış”, Kökler ve Yollar:
Türkiye’de Göç Süreçleri, A. Kaya ve B. Şahin,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 421-443

Allen, C. (2007), “Islamophobia and its Conse-
quences”, in European Islam: Challenges for
Society and Public Policy, S. Amghar, A.
Boubekeur and M. Emerson, Brussels: Cen-
tre for European Policy Studies, 144-167

Alsayyad, N. ve M. Castells (2004), Müslüman
Avrupa ya da Avro-İslam, çev. Z.Savan, İs-
tanbul, Everest Yay.

KAYNAKLAR



Amitai, R. and A. Nachmani (2007), Islam in Eu-
rope: Case Studies, Comparisons &
Overviews, Jerusalem: European Forum at
the Hebrew University

Asad, T. (2003), Formations of the Secular: Chris-
tianity, Islam, Modernity, Palo Alto, California:
Stanford University Press

Aslan, A. ve E. Demir (2006), “Batı ve İslamofobi”,
Zaman, 22-25 Ağustos 2006

Aydın, Mehmet Zeki ve Müşerref Yardım (2008),
“Belçika’da İslamofobi ve Müslümanlara Yöne-
lik Ayrımcılık”, CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi,
XII (1), 7-32

Beck, U. (2000), “The Cosmopolitan 
Perspective: Sociology in the second age of
modernity”, British Journal of Sociology, 51
(1), 79-105

Boston, W., A. Purvis, A. Daruvalla, J. van Egmond,
J.F.O. McAllister and O. Uçucu (2005), “Out-
side Looking In”, Time Europe, 166 (21), No-
vember 21

Bunzl, J. (2007), “European Views of the Middle
East: Perception, Prejudice, Projection”, in
Islam in Europe: Case Studies, Comparisons
& Overviews, R. Amitai and A. Nachmani
(eds.), Jerusalem: European Forum at the He-
brew University, 65-71

Bunzl, M. (2005), “Between Anti-Semitism 
and Islamophobia: Some Thoughts on the
New Europe”, American Ethnologist, 32 (4),
499-508

Bülbül, K., B. Özipek ve İ. Kalın (2008), Aşk ile Ne-
fret Arasında Türkiye’de Toplumun Batı Algısı,
Ankara, Seta Yay.

Canatan, K. (1995), Avrupa’da Müslüman Azınlık-
lar, İstanbul, İnsan Yay.

Canatan, K. (2005), “Avrupa’da İslam’ın Gelişimine
Sosyolojik Bir Bakış: Süreçler ve Trendler”,
Avrupa’da İslam, K.Canatan, İstanbul, Beyan
Yay., 67-76

Canatan, K. (2007), “İslamofobi ve Anti-İslamizm:
Kavramsal ve Tarihsel Bir Yaklaşım”, Batı
Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm,
Ankara, Eski Yeni Yay., 19-62

Cardini, F. (2004), Avrupa ve İslam, çev. G.Koca,
İstanbul, Literatür Yay.

Cesari, J. (2006), “Use of the Term ‘Islamophobia’
in European Societies”, J. Cesari, Securitiza-
tion and Religious Divides in Europe, Groupe
de Sociologie des Religions et de la Laïcité
(GSRL), 1 June, 2006, 5-48

Choudhury, T. (2007), “Muslims and Discrimina-
tion”, in European Islam, S. Amghar, A.
Boubekeur and M. Emerson, Brussels: Cen-
tre for European Policy Studies, 77-106

Esposito, J. L. (1992), The Islamic Threat: Myth or
Reality?, 3rd edition, New York: Oxford Uni-
versity Press

EUMC Raporu (2006), “Avrupa Birliği’nde Müslü-
manlar: Ayrımcılık ve İslamofobi”, Viyana, 18

Aralık 2006 (http://fra.europa.eu/fra/mater-
ial/pub/muslim/EUMC-highlights-TR.pdf) 

Foucault, M. (2000) Entelektüelin Siyasî İşlevi, çev.
O.Akınhay, F.Keskin, I.Ergüden, İstanbul,
Ayrıntı Yay.

Geisser, V. (2004), “Islamophobia in Europe: From
the Christian anti-Muslim Prejudice to a Mod-
ern Form of Racism”, in Islamophobia and its
Consequences on Young People, I.Ramberg,
Budapest: European Youth Centre Publica-
tions, 36-46

Gingrich, A. (2005), “Anthropological Analyses of
Islamophobia and Anti-Semitism in Europe”,
American Ethnologist, 32 (4), 513-515

Göle, N. (2006), “Europe’s Encounter with
Islam: What Future?” Constellations, 13 (2):
248-262

Gültaşlı, S. (2008), “Türkler Avrupa’yı istilâ edecek
tezi çöktü”, Zaman, 20 Kasım 2008

Hafez, F. (2007), “Avusturya Özgürlük Partisi
FPÖ’nün Sağcı Popülizminin Bir Aracı Olarak
İslamofobi”, Batı Dünyasında İslamofobi ve
Anti-İslamizm, Ankara, Eski Yeni Yay., 355-
372

Haleber, R. (2005), “Kızıl Komünist Tehlikenin
Yerini Alan Fanatik Müslüman İmajı”, Avru-
pa’da İslam, K.Canatan, İstanbul, Beyan Yay.,
201-220

Hıdır, Ö. (2007), “Avrupa’daki Müslüman Azınlık-
ların Din Eğitiminin Problemleri Üzerine”,
Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi, 1 (3), 64-71

Hıdır, Ö. (2008a), “Batı’da İslam karşıtlığı ve fırsat-
lar”, Yeni Şafak, 24 Şubat 2008

Hıdır, Ö. (2008b), “Hollanda, Wilders ile harakiri
yapıyor”, Zaman, 30 Mart 2008

Hoffmann, S. (1994), “Europe’s Identity Crisis Re-
visited”, Daedalus, 123 (2), 1-22

Huntington, S. (1993), “The Clash of Civilizations”,
Foreign Affairs, 72 (3), 22-49

Islamic Human Rights Commission (2002), The
Hidden Victims of September 11: The Back-
lash Against Muslims in the UK, September
2002

Karlsson, I. (2004), İslam ve Avrupa, çev. G.Ergün,
3.baskı, İstanbul, Cem Yay.

Kastoryano, R. (2007), “Ulusaşırı Türk Milliyetçiliği:
Yurtdışında Yaşayan Türklerin Milliyetçilik
Tanımları”, Kökler ve Yollar: Türkiye’de Göç
Süreçleri, A. Kaya ve B. Şahin, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yay., 63-81

Kaya, A. (2007), “Devletler, Azınlıklar ve Korkunun
İktidarı: Euro-Türkler ve Avrupa Birliği”, Kök-
ler ve Yollar: Türkiye’de Göç Süreçleri, A.
Kaya ve B. Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yay., 221-244

Kaya, A. ve F. Kentel (2005), Euro-Türkler: Türkiye
ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü, Engel
mi?, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.

Keneş, B. (1998), Batı Medyasında İslam İmajı, İs-
tanbul, İz Yay.

Kirman, M. A. (2004), Din Sosyolojisi Terimleri Sö-
zlüğü, İstanbul, Rağbet Yay.

Kirman, M. A. (2006), “Sosyolojik Açıdan Şiddet ve
Din” Küresel Bir Sorun Olarak Şiddet ve Din,
Kahramanmaraş, KSÜ Yay., 75-89

Konig, S. Z. (2008), “The European Union’s Strate-
gies in Combating the ‘New Wave’ of Anti-
Semitism”, Paper presented at the
ECSA-Canada 2008 Biennial Conference
“The Maturing European Union”, Edmonton,
AB, 25-27 September 2008

Küçükcan T. (2004), “Batı’nın Bilinçaltı Korkusu İs-
lamofobi”, Zaman, 18 Şubat 2004

Küçükcan T. (2006), “AB’de Müslümanlar ve İs-
lamofobi”, Radikal 2, 26 Mart 2006

Lewis, B. (1990), “The Roots of Muslim Rage”, At-
lantic Monthly, 266 (3), 47-60

Lewis, Bernard (2004),“Europa Wird Am Ende Des
Jahrhunderts Islamisch Sein”, Die Welt, July
28 2004. Interview with Bernard Lewis

Maussen, M. (2005), Making Muslim Presence
Meaningful, Amsterdam: ASSR Working
Paper Series, May 2005

Maussen, M. (2006), “Anti-Muslim sentiments and
mobililization in the Netherlands: Discourse,
policies and violence”, Jocelyne Cesari, Se-
curitization and Religious Divides in Europe,
Groupe de Sociologie des Religions et de la
Laïcité (GSRL), 1 June, 2006, 100-142

Maussen, M. (2007), The Governance of Islam in
Western Europe, IMISCOE Working Paper,
June 2007

Meriç, C. (1986), Kültürden İrfana, İstanbul, İnsan
Yay.

Okumuş, F. (2007), “Avrupa’da İslamofobi ve
Mâbâdı”, Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-
İslamizm, Ankara, Eski Yeni Yay., 119-143

Olgun, H. (2008), “Tarihsel Bir Kurgu Ürünü Olarak
İslamofobya”, Diyanet İlmi Dergi, 44 (3), 31-
48

Özyürek, E. (2005), “The Politics of Cultural Unifi-
cation, Secularism, and the Place of Islam in
the New Europe”, American Ethnologist, 32
(4), 509-512

Privot, M. (2004), “Islam in the Media: A Pathway to
Islamophobia?” in Islamophobia and its Con-
sequences on Young People, I.Ramberg, Bu-
dapest: European Youth Centre Publications,
47-49

Qureshi, E. and M. A. Sells (2003), New Crusades:
Constructing the Muslim Enemy, New York:
Columbia University Press

Ramberg, I. (2004), Islamophobia and its Conse-
quences on Young People, Budapest: Euro-
pean Youth Centre Publications

Runnymede Trust (1997) Islamophobia: A Chal-
lenge For Us All, London, Central Books

Safi, L. M. (2007), “Islamophobia: A Call to Con-
fronting a Creeping Disease”, March 29,
2007

38 Journal of Islamic Research 2010;21(1)

M. Ali KİRMAN İSLAMOFOBİNİN KÖKENLERİ: BATILI MI DOĞULU MU?



İSLAMOFOBİNİN KÖKENLERİ: BATILI MI DOĞULU MU? M. Ali KİRMAN

Journal of Islamic Research 2010;21(1) 39

Said, E. (1991), Oryantalizm, çev. S.Ayaz, 3.baskı,
İstanbul, Pınar Yay.

Said, E. (2000), Haberlerin Ağında İslam, çev.
A.Alatlı, İstanbul, Babil Yay.

Savage, T. M (2004), “Europe and Islam: Crescent
Waxing, Cultures Clashing”, Washington
Quarterly, 27, 25-50.

Strabac, Z. and O. Listhaug (2008), “Anti-Muslim

Prejudice in Europe”, Social Science Re-
search, 37, 268-286

Subaşı, Necdet (2005), “Entegrasyon Poli-
tikalarında Yeni Arayışlar: Avrupa İslamı”,
Avrupa’da İslam, K.Canatan, İstanbul, Beyan
Yay., 38-66

Sunier, Thijl (2005), “Hollanda’da Anti-İslamizm”,
Avrupa’da İslam, K.Canatan, İstanbul, Beyan
Yay., 221-233

Şafak, E. (2006), “İslamofobi”, Sabah, 29 Haziran
2006

Şen, F. (2007), Euro-Türkler, İstanbul, Günizi Yay.

Şen, F. (2008), “Almanya’da daha çok Cem
Özdemir var”, Star Açık Görüş, 23 Kasım
2008, s.6

Şenay, B. (2006), “Karikatürler planlı bir sürecin de-
vamı”, Yeni Şafak, 9 Şubat 2006


