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KÜRESEL BİR NEFRET İDEOLOJİSİ: İSLAMOFOBİ  
 
A. Giriş 
İslam karşıtı söylemler, hukuki yaptırımlar ve Müslümanlara yönelik şiddet eylemleri küresel medyada her 
geçen gün daha fazla yer ediniyor. İslam ve Müslümanlar ile alay eden edebiyat ve sinema eserleri 
ödüllendiriliyor. “İslamofobi” kavramı ile daha sık karşılaşıyoruz. Üstelik öncesinde Avrupa ve Amerika gibi 
belirli bölgelerde gerçekleşen olaylar artık herhangi bir coğrafya ile sınırlandırılamayacak kadar 
küreselleşmiş durumdadır. Özellikle Müslüman nüfusun azınlıkta kaldığı ülkelerde yükselişe geçen İslam 
karşıtlığı, bu dine mensup inananlar için hayatı her geçen gün daha da zor kılmaktadır. Yahudiler, Afrikalılar 
ya da bir başka grup için ağıza alınmayacak sözler Müslümanlar için çekinilmeden dillendirilebilmektedir. 
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Tüm bunlar “İslamofobi”nin bir söylem olmanın ötesinde kör bir ideoloji olarak yaşadığımız dünyayı tehdit 
ettiğinin bir göstergesidir. Kapsayıcı bir tanım yapmak gerekirse İslamofobi; İslam’a, Kur’an-ı Kerim’e, İslam 
tarihinin önemli şahsiyetlerine, İslami sembol ve mekânlara ve Müslümanlara yönelik duyulan korku, nefret 
duygusu, söylemi ve eylemi şeklinde tanımlanabilir. Niteleyici özelliklerini sıralamak gerekirse; dünya 
Müslümanlarını indirgemeci bir tutumla yekpare bir bütün olarak görme, İslami kültürü diğer kültürlerden 
(özellikle Batılı seküler-liberal kültür) önemli ölçüde farklı ve bu kültürlere tehdit olarak algılama, 
Müslümanları ve İslam Peygamberini şahsi işleri için dini araç edinen şiddet yanlısı kimseler olarak 
betimleme şeklinde özetlenebilir. (Esposito ve Kalın, 2018: 108) 
 
İslamofobi’nin yalnızca günümüz meselesi olmadığı ve son elli yıllık süreçte çeşitli krizler ile bugüne 
ulaştığını belirtmek gerekir. 1974 OPEC Krizi, 1979 İran İslam Devrimi ve Rehineler Krizi, Salman Rushdie olayı, 
Bosna Savaşı, 11 Eylül Saldırısı, Charlie Hebdo Karikatürleri ve Yeni Zelanda’da “Brenton Torrent”ın Cami 
Saldırısı olarak sayabileceğimiz olaylar bu süreci inşa etme noktasında kilometre taşı oldular. 
 
B. İslamofobi’ye Panoramik Bir Bakış 
Geçtiğimiz yıl için İslamofobi’nin dünya çapında zirve yaptığı bir yıl olduğu söylenebilir. Avrupa’dakiler başta 
olmak üzere ülkelerin İslamofobi karneleri oldukça kabarmaya başladı. Aralık 2021’de medyaya yansımaya 
başlayan olaylarda Hindistan’da başörtüsü yasağı üzerinden yükselen bir İslamofobi dalgası, aynı durumun 
Asya için de söz konusu olduğunu gösterdi. Ülkenin güneyindeki Udupi Kız Yüksekokulu’nda altı Müslüman 
kız öğrenci derslere başörtülü olarak girmek istemiş fakat müsaade edilmediğinden olaylar büyümüştür. 
Karnataka eyaletindeki diğer okullarda da Müslüman öğrenciler derslere başörtüsü ile girmek isteyince izin 
verilmemiş, Hindu öğrenciler de tepki olarak derslere (Hindu milliyetçiliğinin sembolü olarak kullanılan) 
safran rengi şalla girmeye başlamıştır. İktidardaki Bharatiya Janata Partisi’nin (BJP) lideri Narendra Modi, 
seçim vaatlerini gerçekleştiremeyince Hint milliyetçisi popülist söylemlere sarılarak ülkede kutuplaştırmacı 
bir sosyal yapı inşa etmiştir. Bu durumsa ülkede zaten bir süredir var olan İslam karşıtlığını alevlendirmeye 
yetmiştir.  (Albayrak ve Kurban, 2022) 
 
İslamofobi ideolojisinin merkez üssü Avrupa’da da olaylar şiddetlenmiştir. Fransa’da rakibi Le Pen ile yarışan 
Macron “Fransa İslamı İlkeler Tüzüğü” ve “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” gibi 
birtakım yasalar ile “ayrılıkçı” olarak tanımladığı Müslüman STK’ları kontrol altına almaya çalışmakta, bir 
“Fransız İslamı” oluşturmaya çabalamaktadır. Geçtiğimiz yıl kapatılan cami sayısı 20’yi geçen ve gözetleme 
altına alınan cami sayısı 100’e yaklaşan ülkede Müslümanlar için yaşam şartları zorlaştırılmaktadır. 
Hollanda’nın aşırı ırkçı çıkışları ile meşhur politikacısı Geert Wilders en son ‘İslam’dan Arındırma Bakanlığı’ 
vaadinde bulunmuş ve şaşırtmamıştır. Danimarka’da sokak ortasında Kur’an-ı Kerim yakılmaya çalışılmış, 
İsviçre’de Peçe ve Burka yasaklanmıştır. Avrupa genelinde de İslam karşıtı hava giderek güçlenmektedir. 
(Muslim Port, 2022: 34-36)  
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C. İslamofobi’nin Kökenleri 
C.1. Kimlik Arayışı 
İslam’a ilişkin nefretin kökenlerini sorguladığımızda en temelde kimlik meselesinin İslamofobik ideoloji ile 
ilişkili olduğunu görürüz. Küreselleşme ve uluslararası göçlerin artışı, ulusal sınırların aşınmasına neden 
olmuştur. Bu bulanıklığı aşmak için ulusçu söylemlere her geçen gün daha da sıkışan ve dünyayı bu gözle 
yoruma tabi tutan toplumlar kendileri dışındaki tüm azınlıkları ve kültürleri bir tehdit olarak göreceklerdir. 
Yine bu bağlamda ortak bir kimliğin oluşturulması, bu sayede kitlelerin kolayca yönlendirilebilmesi için bir 
düşman gereklidir. (Esposito ve Kalın, 2018: 163; Said, 2020: 127) Bu düşman, politika kurucular için bir 
yandan ulusal sınırların dışarısındaki hareketlerini meşrulaştırırken diğer yandan iç kamuoyunda kolay bir 
söylem ve yönetim gücü bahşedecektir. İslam ve Müslümanlar, işte aranan bu düşman olacaktır.  
 
İslam’a ihtida edenlerin sayıları zaten yükselişte iken bir de mültecilerin sayılarının (bilhassa Batıda) artış 
göstermesi İslam’ın ciddi bir tehdit olarak algılanmasına yol açmaktadır. [1] Bununla birlikte İslam’ın 
kamusal alandaki görünürlüğünün (cami minareleri, ezanlar, başörtüsü, vb. semboller ile)  her geçen gün 
artmakta oluşu, Müslümanların azınlıkta olduğu bu toplumları kendi kimliklerinin İslam’la olan ilişkilerine 
yönelik bir sorgulamaya sürüklemektedir. Seküler ve demokratik bir toplum kimliği sürekli olarak baskıcı bir 
dini kimliğin –İslam kastedilerek- karşısında konumlandırılarak ayrımcı bir söylem dili canlı tutulmaktadır. 
(Esposito ve Kalın, 2018: 221)  Bu politik çerçeve dâhilinde İslam’ın bir tehdit olarak algılanması da mümkün 
olmaktadır.   
 
C.2. Sosyo-Ekonomik Krizler 
Kimlik arayışından bağımsız düşünülemez bir şekilde dünyadaki çoğu toplum sosyal, iktisadi, kültürel vb. 
pek çok krizle boğuşur durumdadır. Krizlerle mücadele noktasında çok bir başarı ortaya koyulamamış 
dünyamızda küresel çapta ırkçı-ayrımcı bir dile sahip popülist siyasetçilerin hızla yükselişi söz konusudur. 
Suçu hep başkasına atmaya meraklı politikacılar için aranan “günah keçisi” göçmenler/ 
azınlıklar/Müslümanlar olacaktır. Krizler sarmalında mücadele ederken politikacılar, zaman içerisinde 
radikalleşerek kutuplaştırıcı bir söylemi benimsemeyi tercih edecektirler.  
 
Toplumun diğer kesimleri farklı bağlamlarda tanımlanırken azınlık kesimleri göçmenlik ya da inanç 
bağlamında tanımlandığından ayrımcı söylem kendisini daha da görünür kılmaktadır. Bu durum ise 
psikolojik açıdan mevzubahis kesimlerin marjinalleştirilmesini ve tehdit olarak algılanmasını 
kolaylaştırmaktadır. Bu sayede İslamofobik söylemler/düzenlemeler ile Müslüman kesim ötekileştirilmekte 
ve toplumsal huzuru inşa edecek uyum süreci baltalanmaktadır. 
 
C.3. Algı Yönetimi 
İslam’a ve Müslümanlara yönelik oluşturulan önyargılar, çarpıtılmış gerçeklikler ve indirgemeci tipolojiler 
yalnızca bugünün problemi değildir. Özellikle İslam’ın Batı ile ilişkisinde oluşmaya başlayan İslam 
Peygamberine ve Müslümanlara yönelik yanılgılar geçmişin bugüne bir mirasıdır. Ancak bugün bu algının 
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bilinçli bir şekilde oluşturulmaya çalışıldığını ve bilhassa medya araçlarının bu konuda oldukça ön planda 
olduğunu belirtmek gerekmektedir.  
 
I. Din Olarak Algı: İslam’a ve Hazreti Peygambere İlişkin Yaklaşımlar 
İslam dininin algılanmasına ilişkin en büyük problem, dinin kendi kaynakları üzerinden değil, temsilleri ve 
yorumları üzerinden okunması, bunun iletişim araçları yardımıyla da yaygınlaştırılmasıdır. Bu durum 
kaçınılmaz bir şekilde İslam’ı tek boyuta indirgemenin, İslam’ın olumsuz çağrışımlar üzerinden 
algılanmasının kapısını aralayacaktır. (Said, 2020: 218) 
 
İslam, küresel seküler-liberal kültüre boyun eğmemiş tek din olarak gösterilmekte, bir “kılıç dini” olduğu 
söylenerek kendisi dışındaki hiçbir kültüre yaşam hakkı tanımadığı iddia edilmektedir. “İslam” kavramı 
akıldışılık, şiddet, çağdışılık, terör vb. olumsuz çağrışımlarla bir arada kullanılarak onun bu çağrışımlar 
üzerinden tanımlanması istenmektedir. “Şeriat” kavramı recm, el kesme, idam, vb. birkaç husus üzerinden 
ele alınmaya çalışılmakta, kurban ibadeti vahşet, katliam gibi ifadelerle tanımlanmak istenmekte, “cihad” 
kavramı terör ya da şiddet ile birlikte anılmaktadır. Böylelikle İslam’ın kendi kavramlarına ilişkin olumsuz 
hissiyat inşa edilmeye çalışılmaktadır. (Türkan ve Özalkan, 2016: 17-28; Esposito ve Kalın, 2018: 232-235) 
 
Hazreti Peygambere ilişkin bilhassa Batı medyası tarafından çizilen imaj oldukça aşağılayıcı 
nitelendirmelerle doludur. İslam dininin bu kadar kısa sürede genişlemesi zorbalık ve şiddet ile 
anlamlandırılmaya çalışılmış, Hazreti Peygamberin Arapları kandırarak ya da korkutarak bu başarıyı 
sağladığına inanılmıştır. Yine kendisinin çok eşliliği kullanılarak şehvet düşkünü, çocuk düşkünü vb. 
iftiralara tenezzül edilmek istenmiştir. [2] 
 
II. Özne Olarak Algı: Müslüman İmajı 
Müslümanlar, azınlıkta oldukları coğrafyalarda daima kimlikleri üzerinden tanımlanmaktadırlar. Sahip 
oldukları sosyal statüleri, mensup oldukları millet vb. ayrımlar göz ardı edilerek tüm inanç ve davranışları ile 
“Müslüman” kavramına sıkıştırılmaya çalıştırılmaktadırlar. Zira her birinin Müslüman olmanın ötesinde bir 
değer yargısına, kültüre vb. aidiyet hissedemeyeceğine inanılmaktadır. Bu nedenle de genellikle devlete 
sadakatleri üzerinden sorgulanmaktadırlar. (Esposito ve Kalın, 2018: 46) Müslümanların toplumla uyumları 
değil uyumsuzlukları sürekli ön planda ve gündemdedir çünkü İslam’ın seküler-liberal değerler ile asla 
uyuşamaz bir değerler kümesi olduğu düşünülmektedir. (Esposito ve Kalın, 2018: 75) 
 
11 Eylül saldırısı sonrası oluşturulan Müslüman profili ile her Müslümanın potansiyel bir terörist olabileceği 
algısı medyaya yansıtılmıştı. Sakallı, sarıklı, cübbeli, fanatik Müslümanlar imajı, Ortadoğu’daki militan silahlı 
örgütler örnek olarak sunularak zihinlerdeki Müslüman imajı tektipleştirilmeye çalışılmaktadır. Artık her bir 
Müslüman, “Büyük Şeytan” ABD’yi yok etmek isteyen ve ilk fırsatını bulduğunda silahlı bir eylem 
gerçekleştirme arzusu ile yanıp tutuşan (!) bir kimsedir. (Said, 2020: 27-28) 
 
 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

 

 
Kadın Müslüman imajı ise baskın (!) erkek imajının aksine oldukça çekingendir. İslamofobik söylem, kadını 
kurtarılması gereken bir varlık olarak tanımlar. Bu bakış açısına göre Müslüman kadın, erkek egemenliği 
altında zorla başı kapatılan, ezilen, toplumdan ve iktisadi hayattan dışlanan hatta boşanma hakkının dahi 
olmadığı bir figür şeklinde anlatılarak kötümsenir. Burada İslami örtünme biçimi olan başörtüsünün 
(türban, burka, peçe vb.) oynadığı önemli bir rol vardır. Başörtüsü, toplumda dikkat çeken ve kişinin 
Müslüman olduğunu açıktan ilan eden bir semboldür. Dolayısıyla başörtüsüne duyulan rahatsızlık aslında ilk 
başta belirtildiği gibi Müslümanların giderek artan ve görünür olmaya başlayan varlıklarına karşı duyulan 
bir rahatsızlıktır. (Göle, 2017: 43-63, 89-109)  
 
III. Mekân Olarak Algı: İslam Coğrafyası 
İslam dünyası küresel medyada sürekli olumsuz haberler ile kendisine yer bulmaktadır. Geçtiğimiz yüzyılın 
ikinci yarısı ile başlayan süreçte bu coğrafya sürekli olarak siyasal krizler, şiddet ve terör olayları, iç 
karışıklıklar vs. ile gündeme getirilmektedir. Kötü haberler o derece yer işgal eder ki Müslümanların 
yaşamlarına yönelik diğer alanlar görünmez olur. Bu coğrafyada savaş şiddet ve terörden başka bir şey 
yaşanmadığı algısı başarılı bir şekilde zihinlere kazınır.  
 
Haberlerin bu dengesiz tutumunun da ötesinde gözden kaçırılan bir husus daha vardır. Müslüman 
coğrafyasındaki her türlü sosyal, iktisadi, siyasi vb. problemlerin kaynağı olarak İslam’a atıf yapılır ve tüm 
tarihsel süreçler, sömürgecilik vs. göz ardı edilerek İslam, bu bölgelerdeki tüm sıkıntıların başlıca kaynağı 
olarak gösterilir. Hem bölgenin dünyadan izole olmadığı hem de bu coğrafyadaki pek çok devletin ABD gibi 
batılı müttefikleri olduğu unutulur (Said, 2020: 22) ve İslam tek suçlu olarak sunulur.  
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D. İslamofobi’nin Araçları 
İslam’a ve Müslümanlara yönelik manipülasyonlar artık belli alanlarla sınırlı olmaktan çıkarak yaşamın tüm 
sahalarını kapsayacak şekilde kendisine yer bulmuştur. Medya kuruluşları, haberleri çarpıtarak sunarken 
sanat dünyası islamofobik eserlere ödüller dağıtmaktadır. Siyasetçiler hem söylemleriyle hem de yürürlüğe 
koydukları yasalarla İslam karşıtı algıları meşru kılmaya çabalamaktadırlar. İslami değerlere ve 
Müslümanlara ilişkin saldırılar cezasız bırakılarak saldırganlar cesaretlendirilmektedir. Tüm bunlarla birlikte 
artık dijital oyunlarda dahi islamofobik öğeler kullanılarak İslam düşmanlığı bilinçaltına işlenmek 
istenmektedir.   
 
D.1. Hukuk ve Siyaset: Yaptırımlar ve Söylemler 
İslam’a ilişkin meseleler medyada gündeme geldiğinde akademinin uzmanlarından çok gazetecilerin ya da 
politikacıların söz söyledikleri görülmektedir. Bu kimseler, kendi amaçları doğrultusunda verdikleri 
demeçler ile İslam karşıtı söylemleri ve yanılgıları meşrulaştırmaktadırlar. Ayrıca gerek cami kundakları gibi 
İslamofobik saldırılar cezasız bırakılarak (Türkan ve Özalkan, 2016: 26) gerekse Müslümanlara yönelik 
yaptırımlar kanunlaştırılarak Müslümanlar için yaşam her geçen gün zorlaştırılmaktadır. Tüm bunların 
yanında kamuoyunda Müslümanları temsil eden önemli aktörlere ya da Müslümanlara ait yardım 
kuruluşlarına sahte soruşturmalarla itibar suikastları yapılmakta ve böylelikle Müslümanların güvenilirliği 
zedelenmek istenmektedir. (Türkan ve Özalkan, 2016: 42-49) 
 
D.2. Medya ve Sanat: İfade Özgürlüğü Kılıfıyla İslamofobi’yi Meşrulaştırmak 
Medyadaki haberlerin Müslümanlara yönelik önyargıların oluşmasında etkisinin büyük olduğu açıktır. 
Örneklendirmek gerekirse 11 Eylül saldırılarını takip eden yıllarda Batı’daki 2,6 milyon haber içerisinde 
olumlu bir Müslüman tasviri neredeyse yoktur. İslam ve Müslümanlar şiddetin kaynağı ve toplumsal 
güvenliğe yönelik risk olarak resmedilmiş durumdadır. (Türkan ve Özalkan, 2016: 72) Bununla birlikte 
medyanın İslam’la ilgili haberlerde özellikle korku, vahşet gibi duygulara hitap ederek izleyici kitlesi 
üzerinde ilgi ve etki uyandırmak istediği görülmektedir.  
 
Sosyal medyanın da bu durumdan uzak olmadığını ifade etmek gerekir. Özellikle Facebook Şirketi, (yeni ismi 
ile Meta Inc.) Facebook başta olmak üzere kendisine ait sosyal medya platformlarında antisemitist 
(Yahudilik karşıtı) paylaşımları kısa sürede dolaşımdan kaldırırken aynı hassasiyeti islamofobik içerikler için 
göstermemektedir. Yine bir başka platform olan Twitter için 2016’da hazırlanan bir rapora göre yalnızca 
Temmuz ayında İngilizce olarak atılan 215 bin 247 Twitter mesajı İslam karşıtı ifadeler içermektedir. (Türkan 
ve Özalkan, 2016: 82) 
 
İslamofobi ideolojisinin bir diğer ayağı sanat dünyası olmaktadır. Özellikle edebiyat ve sinema alanlarında 
hazırlanan eserlerdeki Müslüman imajı oldukça indirgemeci yaklaşımlar içermekte, aşağılayıcı İslam/Hz. 
Muhammed/Müslüman tasvirleri “ifade özgürlüğü” adı altında savunulmaya çalışılmaktadır. Bir araştırma 
sonucuna göre Hollywood filmlerindeki 900 Müslüman karakterin yalnızca 12’si olumlu bir tipleme ile 
perdeye yansıtılmaktadır. (Yorulmaz, 2015: 18)  
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D.3. Kurumlar ve Projeler: İslamofobi’yi Şiddetlendirmek 
İslam karşıtı örgütler, yayınlar ve projeler tüm dünya üzerinde hızla yayılmaktadır. Bu örgüt ve kurumlar, 
çeşitli hükümetler ve vakıflar tarafından fonlanmakta; medya, akademi ve sanat camiaları üzerinde etki 
sahibi olarak kamuoyunda İslam düşmanlığını yaygınlaştırma amaçlı çalışmalar yürütmektedirler.  “Clarion 
Project”, “Middle East Forum”, “David Horowitz Freedom Center”, “Center for Security Policy”, “Act! For 
America”, “PEGIDA”, “Jihad Watch”… gibi yüzden fazla İslam karşıtı komplocu örgütler; hazırladıkları projeler, 
yayınlar, konferanslar vb. çalışmalar aracılığıyla etki alanlarını giderek genişletmektedirler. [3] 
 
D.4. Dijital Oyunlar: Bilinçaltına İşlenen İslamofobi 
İslamofobi, son olarak dijital oyunlarda kendisini göstermektedir. Genellikle çocuk ve genç yaştaki 
kimselerin ilgi gösterdiği oyunlarda islamofobik öğeler farkında olmaksızın bilinçaltına işlenmektedir. 2016 
yılında hazırlanan bir rapora göre dijital oyunlarda göze çarpan islamofobik unsurlar şöyledir; Müslümanlar 
terörist olarak resmedilerek karakterin öldürmesi gereken düşmanlar olarak gösterilmektedir. Kâbe, 
Mescidi Nebevi ya da sahabe kabirleri gibi Müslümanlar için önemli olan mekânlar, düşmanların ya da 
uzaylıların karargâhı olarak nitelendirilerek hedef gösterilmektedir. Kur’an-ı Kerim, yerlere saçılmış olarak 
tasvir edilmekte, tuvalet ya da banyo gibi pis mekânlarda ayetlerle bezeli tablolar resmedilmektedir. (T.C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2016)   
 
E. Sonuç 
Özetlemek gerekirse, İslam / Hz. Peygamber / Müslüman karşıtı söylemler, hukuki yaptırımlar ve kurumlar 
küresel boyutta hızlı bir artış göstermektedirler. Bu konuda İslam dünyasının hem siyasetçilerine hem 
kanaat önderlerine hem de sanatçılarına önemli görevler düşmektedir. İslam’a ya da Müslümanlara ilişkin 
oluşturulmaya çalışılan bu olumsuz algının ortadan kaldırılmaya çalışılması ve Müslüman dünya ile sağlıklı 
bir bağın kurularak doğru bir algının daha çok yaygınlaştırılması elzemdir. Aksi takdirde İslamofobik körlük 
her geçen gün dünyamızın geleceği için daha da büyük sorunlara neden olacaktır.  
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NOTLAR 
[1] Bu konuda detaylı bir analiz için bkz.: Vatandaş, S. ‘Avrupa’da Müslüman Nüfusun Yükselişi Üzerine’, 

İNSAMER Analiz. Ocak 2019 
[2] Hazreti Peygamberin Batı’da nasıl algılandığına yönelik özverili bir çalışma için bkz.: Hıdır, Ö. (2019). 

Batı’da Hz. Muhammed İmajı. İstanbul: İnsan Yayınları 
[3] ABD merkezli İslamofobik kuruluşlar, aktörler ve fon merkezlerine ilişkin bir ağ haritası için bkz.: 

https://islamophobianetwork.com/  
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