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DOSYA NO : 92 

Osman SEZGİN1 | UGSAM Araştırmacısı | EKİM 2020 

 

IRKÇILIK; TARİHİ SÜRECİ VE GÜNÜMÜZDEKİ YERİ 

Irkçılık Kavramı 
İnsanlık tarihinin başlangıcından beri “farklılıklar”, insanlar için başlıca sınavlardan sayılmıştır. Yaşam 
boyunca üstünlük mücadelesi veren insanın bu çabası özellikle din, renk, ırk gibi farklılıklar üzerine kurulu 
olmuştur. Vicdanının sesine kulak verip ahlaki sınırlar içerisinde kalamayan ve böylece bu farklılıklar 
üzerinden üstünlük mücadelesine girişen her insanın bu mücadelesi, insanlık açısından -önemli ya da 
önemsiz- sorunlara yol açmıştır. Bu mücadelelerin sonu kan dökmeye ve temel insan haklarını çiğnemeye 
kadar varmıştır. 
 
“Sosyal grupların kalıtımla geçen bedensel özellikler sebebiyle farklılaştığını ve bu farklılıkların onlar 
arasındaki statü ve ilişkinin belirleyicisi olması gerektiğini iddia eden akım2” olarak tanımlanan ırkçılık da 
insanların ırk üzerinden yürüttüğü üstünlük mücadelesinin bir tezahürü olmuştur. Irkçı mantığa göre bir 
soya ya da ırka mensup olmak veya bir renge sahip olmak, birey açısından bir avantaj ya da dezavantaj oluş- 
 

1 Meram Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi, osmansezgin2003@gmail.com 
2 TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 19, sf. 124, 131 (Irkçılık md.) 
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turur ve oluşturmalıdır. Kişinin insanlar arasındaki konumunu, sözünün geçerliğini atalarından aldığı genler 
belirlemelidir. Özet olarak böyle bir düşünce temeli üzerine kurulu olan ırkçılık, geçmişten beri insanlığa çok 
zarar vermiştir ve vermeye devam etmektedir. İnsanlar ırkçılığın zehirleyici bir zihniyet olduğunu bilseler de, 
ırkçılığın bilimsel bir temeli olmadığı ispatlanmış olsa da, hem ırkçılık kavramının kapsamının tam olarak 
bilinememesi hem ırkçılığın taassuptan ibaret olması hem de siyasi otoriteler tarafından resmi ve gayri 
resmi politika olarak benimsenmesi, bu zihniyetin insanlığa olan olumsuz etkisini sürdürmesine yol 
açmaktadır. 
 
Tarihte Irkçılığın Yeri 
Kapsamı tam olarak belirlenemeyen ırkçılık, düzenli bir kronolojiye de sahip değildir. Bununla beraber 
tarihte, insanların zihnindeki ırkçılık algısının ve ırkçılığın yerinin değişiklik gösterdiği birtakım dönüm 
noktaları mevcuttur. 
 
Irkçılık denilince akla gelen tipik ayrımcılıklardan başlıcası siyah-beyaz ayrımıdır. Tarihin derinliklerinden 
günümüzün 150 yıl öncesine kadar toplumların genelinde kölelik kurumu hüküm sürmüştür. Beyazlardan da 
sayısız köle edinilmiştir, bu ayrı bir konudur. Ancak günümüze kadar siyahilere yapılan ırkçı ayrımcılığın ilk 
örneğine görüldüğü kadarıyla kölelik kurumunda rastlanır. Eski zamanlardan beri siyahiler, renklerinden 
dolayı aşağılanmaya maruz kalmış; böylece köle gibi muamele görmüşlerdir. Yine eskiden beri özellikle 
siyasi otoritelerin siyahilerden çok miktarda köle edindikleri bilinen bir gerçektir. Bunların yanında Eski 
Yunan, Roma ve Mısır gibi uygarlıkların da sürekli ön plana çıkarmamakla beraber kendilerinin üstün ırk 
olduklarını savunduklarına rastlanılabilir.3 Küçük veya büyük birçok ırkın da benzer düşüncelere sahip 
olduğu bilinmekle beraber bu ırkların düşünceleri, ırkçılığın tarihinde önemli bir yere sahip olmamıştır. 
Bunda, ırkçılık kavramının kullanımının yakın bir zamana dayanıyor olmasının belki de büyük bir rolü vardır. 
 
Yahudilik ulusal bir din kimliğiyle, ırkçılığın tarihinde önemli bir konuma sahiptir. Çünkü Yahudiliğe göre 
İsrail Oğulları, Tanrı Yahve tarafından seçilmiştir; gerek bu dünyada gerek ölüm sonrası yaşamda üstünlüğe 
sahiptirler. Yahudi olmayanlar Yahudiler için birer köle konumundadır, onlar her türlü kötü muameleyi hak 
ederler, kanlarının dökülmesi teşvik edilmiştir. Irkçılığı dinin gereği olarak benimsemiş olan Yahudiler, 
hâlihazırda ırkçı vahşetlere imza atarken geçmişte de kendileri ırkçı muamelelere maruz kalmışlardır. Babil 
Sürgünü ve Roma Esareti, bunların başlıca örnekleridir. 
 
Yahudilerle Hıristiyanlar arasındaki dinle ilişkili gerilim sonucunda özellikle Avrupa’daki Yahudiler büyük 
baskılara maruz kaldılar. Avrupa’daki yerli halktan dışlandılar ve soykırımlarla karşı karşıya kaldılar. 
Yahudiliğin ulusal bir din olması itibariyle bu baskıların hem dini hem de ırkçı bir kimliğe sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu baskılar ırkçılık tarihinin en kara sayfalarından olan Holokost’u doğurdu. Böylece başta 
Hitler Almanyası olmak üzere tüm Avrupa’da yüz binlerce Yahudi ırkçı duygularla öldürüldü. 
 
 

3 Şâmil İslâm Ansiklopedisi (Irk ve Irkçılık md.) 
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Tarihteki diğer bir büyük ırkçılık örneği Kızılderililerin karşılaştıkları soykırımlar ile Afrikalı siyahi kölelerin 
ABD topraklarına götürülmesi ve orada yaşadıkları sıkıntılardır. 15. yüzyılın sonunda Amerika kıtasının 
keşfiyle beraber Avrupalı göçmenler bölgeye yerleştiler ve bölgeyi sahiplendiler. Kıtanın yerel halkı olan 
Kızılderililer, Avrupalılar tarafından vahşi bir soykırıma uğradı. Milyonlarca Kızılderilinin öldürüldüğü bu 
soykırım beş asır boyunca sürdü. Her ne kadar günümüzde hakları iade edilmeye çalışılsa da Kızılderililere 
yapılan ayrımcılık hâlâ hissediliyor ve yaşam koşullarının da hâlen zorlu olduğu biliniyor. Avrupalı 
göçmenlerin yerleşmesiyle beraber Avrupalılar, işgücü ve köle olarak kullanmak maksadıyla sömürgeleri 
olan Afrika’dan yaklaşık 12,5 milyon siyahiyi kıtaya getirdiler.4 Yurtlarından zorla kopardıkları bu siyahileri 
tarımda ve daha sonra demiryolu inşaatında kullandılar. Kıtada köleliğin kaldırılmasına kadar siyahiler 
temel insani haklardan mahrum ve aşağılayıcı muamelelere maruz kaldılar. Amerikan ordusunun kanlı 
savaşlarında, değersiz görülerek en ön saflara yerleştirildiler. Gördükleri aşağılanmalar kölelik yasalarının 
çıkarılmasıyla hukuki temellere oturtulmak istendi. Öyle ki bir köle sahibi başkaldırmasından dolayı kölesini 
öldürecek olsa haklı görülüyordu.Sanayide öne geçen ve ilerleyen yıllarda köleliğin kaldırıldığı Kuzey ABD ile 
kölelerden büyük ölçüde yararlanan ve köleliğin Birleşik Devletler genelinde kaldırılmasından kaygılanan 
Güney ABD arasında gerilim meydana geldi ve bunun sonucunda 1861 yılında Amerikan İç Savaşı patlak 
verdi. 1865’te Kuzey’in galibiyetiyle sona eren iç savaş sonucu kölelik ülke genelinde kaldırıldı. Ancak 
siyahilere, sonraki adlandırılmasıyla Afro-Amerikanlara yapılan ayrımcılık devam etti. Siyahlarla beyazlar 
farklı okullara gittiler, farklı yerleşim yerlerinde yaşam sürdürdüler. Siyahlar daha kalitesiz vatandaşlık 
hizmetleri  aldılar.  Bununla  beraber  yıllar  geçtikçe  siyahların  haklarını savunan aktivistlerin sayısı arttı ve  
 

4 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abdnin-degismeyen-sorunu-irkcilik/893599 
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siyahların statüsü iyileştirilmeye başlandı. Bunda Malcolm X ve Martin Luther King gibi öncülerin önemli bir 
payı oldu. Nihâyet 2009 yılında bir siyahi olan Barack Obama 44. ABD Başkanı seçildi. Yine de siyahilere 
yapılan ayrımcılık başta polis şiddeti olmak üzere çeşitli yollarla hâlâ açığa vurulmaya devam ediyor.5 
 
Irkçılık tarihinde en çok öne çıkan iki etnik unsur Yahudiler ve siyahlardır. Bunlardan ayrı olarak Güney 
Afrika’daki Apartheid rejiminin ırkçı uygulamaları;  
 
20. yüzyılın başında Namibya’da, 1990’larda Ruanda’da yaşananlar ırkçılığın tarihinde önemli konuma sahip 
olan konulardır. Yine Fransız İhtilali’nin estirdiği milliyetçilik rüzgârı da ırkçılık tarihi açısından bir dönüm 
noktası niteliği taşımaktadır. 
 
Günümüzde Irkçılık Olgusu 
Irkçılık güç kaybetmeksizin bugün de varlığını devam ettirmektedir. Yine de insan hakları mücadeleleri ve 
ırkçılık karşıtı faaliyetlerin, ırkçılığın resmi bakımdan meşruiyetini ortadan kaldırması; ırkçılığın eskisi gibi 
dışa vurulmasını engellemektedir. Yine bu faaliyetler insanların zihinlerine ırkçılığın kötü bir şey olduğunu 
da yerleştirmiştir. Ancak ırkçı düşünce -her ne kadar ırkçı olduğunu söyleyen bir kimse bulunmasa da- 
zihinlerde yerini korumaktadır. Siyasi makamların çeşitli yollarla dolaylı olarak ırkçılığa meşruiyet 
kazandırmaları ve sosyal medyada yer alan paylaşımlar da ırkçılığın capcanlı bir şekilde varlığını 
sürdürmeye devam etmesinin diğer iki sebebidir. 
 

5  MIZRAK, Baransel, Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi, İNSAMER, 2017. 
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Araştırmacılar ve uzmanların ifadelerine göre günümüz ırkçılığı klasik ırkçılığa göre farklılık göstermektedir. 
Klasik ırkçılıkta biyolojik faktörler öne çıkarken günümüz ırkçılığında daha çok kültürel faktörler ve yaşam 
tarzı öne çıkar. Yani günümüz ırkçılığı bir ırkı bizzat kendisinden dolayı değil sosyal özellikleri nedeniyle 
yargılar. Bu noktada özellikle göçmen örneği verilir.6 Çünkü farklı kültürlerle en kısa yoldan etkileşim 
kurmak göçmenlerin varlığıyla mümkündür. Günümüzde yerli halk göçmenlerin kökenine bakmaz, yaşam 
tarzına bakarlar. Bu durum Avrupa’nın göçmen politikasında açıkça görülebilir. Avrupa’da göçmenlere karşı 
bir nefret oluşmuştur. Bu nefreti pekiştiren temel neden direkt olarak ırk değil ırkta bulunan özelliklerdir. 
Örneğin “A ırkı pistir, temizliğine dikkat etmez.” gibi bir algılar göçmenlerin istenmemesine neden 
olmaktadır. Bununla beraber günümüzde hâlâ klasik ırkçılığın barındığı yerler de vardır. Gerek 25 Mayıs 
2020’de siyahi George Floyd’un beyaz bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesinde gerekse 
dünyanın dört bir yanında sık sık rastlanan ırkçı saldırılarda klasik ırkçılığın açığa vurumu gözlenebilir. 

 

 
İslamofobi ve Müslümanların Karşılaştığı Muameleler 
Irkçılık tanım bakımından sadece ırk ve neseplerle alakalı olsa da; günümüzde artık özellikle din gibi 
farklılıklardan kaynaklanan aşağılayıcı muameleler ve türevleri de ırkçılık çerçevesinde sayılmakta, böylece 
ırkçılığın tanımı genişletilmektedir. Genel olarak Çin’in Doğu Türkistan Müslümanlarına muamelesi, 
İslamofobik duyguların ve düşüncelerin izhar edilmesi gibi baskı durumlarında da ırkçılık nitelemesinin sık 
sık kullanıldığı görülmektedir. Bunda modern ırkçılık anlayışının da önemli bir etkisi vardır. 
 
 

6  http://alternatifpolitika.com/eng/site/dosyalar/arsiv/2-Eylul-2009/4.ahu-sumbas.pdf 
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Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılığı ifade eden İslamofobi, bir “kültürel ırkçılık” çeşidi sayılmaktadır.7 Bu 
kavram özellikle Soğuk Savaş ve daha sonra 11 Eylül’den sonra İslâm’ın “terör”le öne çıkarılmasıyla 
kullanılmaya başlanmıştır. İdeolojik olarak Batılıların ruhunda var olan İslâm karşıtlığı, İslâmofobi ile 
toplumsal fiili bir niteliğe bürünmüştür. İslamofobik zihniyetin bir neticesi olarak İslâm dinine mensup 
olanlar dinlerinden dolayı ayrımcılığa uğramaktadırlar. Bu zihniyet başta Avrupa’da olmak üzere yabancı 
ülkelerde Müslümanların yaşantısını olumsuz yönde etkilemiş, Müslümanlara karşı cami saldırıları ve fiziksel 
saldırılar gibi çeşitli ırkçı saldırıların meydana gelmesini tetiklemiştir. Müslümanların; bu akımdan daha 
fazla zarar görmemeleri için başta devletler, kurumlar ve kuruluşlar çapında İslâmofobi’ye karşı bir 
mücadelenin misyon edinilmesine ve terörist nitelikteki örgütlerin oluşmasını engellemek amacıyla 
bilinçlendirilmeye ihtiyaçları vardır. 
 
Sonuç 
Irkçılık denilen akım, bilakis zihinsel hastalık, insanlığın gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir. Bir hiç uğruna 
nice insanların canına kıyılmış, nicelerinin de insan hakları yok sayılarak haysiyetleri çiğnenmiştir. Bu 
hastalığın günümüzde biçim değiştirmesi de sonucu değiştirmemiştir. Oysaki ırk ve renk veya kültür 
atmosferi seçimi kimsenin elinde değildir. Dolayısıyla bu unsurlar toplumsal statünün belirleyicisi 
olamazlar. Irkçılığın bu şekildeki çürük mantığını herkes bilir. Ancak bu bilgiye sahip olunması ırkçılığın 
varlığını ortadan kaldırmaz. Irkçılığın gerçek sınırlarını daha çok vicdan ve akl-ı selim çizer. İnsanlar ise bu 
sınırları kendilerine göre çizerler ve böylece ırkçı zihniyet ayakta kalır. 
 
 

7  HIDIR, Özcan, İslamofobi-Irkçılık-“Kültürel Irkçılık” İlişkisi, Ombudsman Akademik, 2017. 
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Irkçılığın yeryüzündeki geleceği konusunda dışarıdan görünüşün (ırkçılık karşıtlığının artması gibi) aksine 
olumlu değerlendirmelerde bulunmak pek de mümkün değildir. Çünkü içinde bulunulan zamanın bir sonucu 
olarak yeryüzündeki çoğu insanın bilinçaltında -az ya da çok- ırkçı eğilimler mevcuttur. Dünyayı tek bir ırkın 
(Yahudilerin) yönetmekte olduğu gerçeği de şimdilik ümitleri kırmaktadır. Bu konuda ümit ancak İslâm’ın 
kendisindedir. Çünkü ırkçılığı yaşatanlar bizzat gücü elde tutanlardır. İslâm ise 14 asırdır ırkçılığa karşı çıkan 
yegâne sestir. Haksızlığa hiçbir suretle göz yummayan İslâm bu konuda da kesin tavrını ortaya koymuştur: 
 
“...Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır...”8 

 
“Ey insanlar! Sizin rabbiniz birdir. Babanız da birdir... Haberiniz olsun ki takva dışında hiçbir Arap’ın Arap 
olmayana, hiçbir Arap olmayanın da bir Arap’a, hiçbir siyahinin beyaza, hiçbir beyazın da siyaha karşı bir 
üstünlüğü yoktur. Şüphesiz ki ilâhi huzurda en değerliniz en müttaki olanınızdır.”9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 Hucurât 49/13. Âyet 
9 Müsned, VI, 411 


