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ÖZET 
Hem sosyal hem d�n� alanda var olan İslamofob� günü-
müz dünyasında s�yasal alanda da karşılaşılan büyük 
b�r problemd�r. Gerek devlet pol�t�kası olarak gerekse 
hükümet oluşturulması önces�ndek� seç�m g�b� süreç-
lerde s�yas� propaganda aracı olarak kullanımı g�derek 
yaygınlaşan İslam düşmanlığı, sonuç olarak toplumsal 
grupların da ayrışmalarına yol açmaktadır. Özell�kle 
medya ve sosyal medya aracılığıyla yayılımı hız 
kazanan ve daha gen�ş k�tleler� hedef alan bu sorun, 
s�yas� alanda da varlığını göstermekte ve sonuçta 
hukuk� alanda bu yönde kanun� düzenlemeler�n 
oluşmasına yol açmaktadır. İşbu çalışma �le hem 
İslamofob�n�n yayılım alanları hem de s�yasal alana 
entegre ed�l�ş şekl� �ncelenerek konu hakkında farkın-
dalık oluşturulmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda 
öncel�kle medyanın İslamofob� kavramına yaptığı 
katkılar �rdelenerek açıklanacak, ardından da s�yas� 
yönel�mler�n bu katkı �le oluşturulan İslam algısından 
nasıl faydalandıkları konusunda b�lg� ver�lecekt�r. 
Sorunun anlaşılması ve tanımlanması çözüm öner�le-
r�n�n get�r�lmes�nde de öneml� b�r adım olacaktır. 

TANIM 
İslamofob� kısaca “İslam Korkusu" olarak tanımlan-
maktadır. Ancak t�p�k b�r korkunun aks�ne İslamofob� 
Müslümanlara karşı toplumsal b�r tehd�t algısı ve 
nefret�n var olması sonucu ortaya çıkmaktadır. Ayrım 
gözetmeks�z�n İslam’a ve de Müslümanlara karşı 
nefret söylemler�, ayrımcılıklar ve k�n besleme olarak 
somutlaşan İslamofob�, toplumsal düşmanlığı ve 
dalgalanmayı sonuçlamaktadır. 11 Eylül 2001 olayları 
sonrasında daha çok gündeme gelse de esasında 
İslamofob�’n�n temeller� Hr�st�yanların Endülüs 
Emev�ler� sonrasındak� Müslüman algısı ve haçlı 
seferler� �deoloj�ler�ne dayanmaktadır.1 Bunun yanın-
da 2. Dünya Savaşı boyunca Batılı ülkelerde oluşan 
dost- düşman algısının savaş b�tt�ğ�nde karşılıksız 
kalması devletler� yen� b�r hedef düşman bel�rlemeye 
�tm�şt�r. En son 11 Eylül 2001 saldırısı �le de hedef�n 
İslam Dünyası olduğu kes�nleşm�ş, o günden bugüne 
Batılı ülkeler�n Müslümanlara müdahaleler� devam 
etm�şt�r.  Bu konuda en büyük rol �se medya araçları 
tarafından yürütülmekted�r.
 
MEDYADA İSLAMOFOBİ 
Globalleşen dünyada medya araçları ülkeler ve halklar 
arasındak� mesafeler� ortadan kaldıran ve kültürler 
arası paylaşımı kolaylaştıran yapısı �le hayatımızın 
ayrılmaz b�r parçasıdır. Ancak b�rleşt�r�c� yönü kadar 
ayrıştırıcı n�tel�ğe de sah�p olab�len medyanın �nsanlar 
üzer�ndek� etk�s� çoğu zaman gözden kaçmaktadır. 
Medya sadece b�lg� alışver�ş� yapılan b�r mecra değ�l 
hang� b�lg�n�n alıp ver�leceğ�ne de sağlayıcılar tarafın-
dan karar ver�len ve �nsanların düşünce ve algılarının 
yönlend�r�leb�ld�ğ� b�r alan hal�ne gelmekted�r.
  
Bu güçlü etk� �slamofob�k düşünceler�n yayılması �ç�n 
de elver�şl� n�tel�kted�r. Özell�kle batılı ülkelerde yer 
alan gazete, telev�zyon g�b� medya araçlarında İslam 

d�n� kolayca terör�zm, rad�kal�zm, cah�ll�k, kadına 
ş�ddet ve �nsan haklarına aykırı davranışlar �le bağdaş-
tırılmakta ve o ülkelerdek� halkların zaten b�l�nçaltın-
da geçm�şten ber� var olan İslam kaygıları tekrardan 
canlandırılmaktadır. DAEŞ terör örgütünün medya 
aracılığıyla halka “İslam Devlet� (IS)” şekl�nde yansı-
tılması, yaptığı eylemler�n ve �şled�ğ� c�nayetler�n 
sansürsüz b�r şek�lde halka aktarılması ve İslam'ın bu 
tür ş�ddet olaylarını meşru gören, probleml� b�r d�n 
olarak göster�lmes� yerel halkı çoğu zaman �rr�te 
etmekte ve Müslümanlara karşı bakış açılarının değ�ş-
mes�ne yol açmaktadır.2 Halk arasında �nf�al yaratan 
b�r eylem�n fa�l� b�r Müslüman �se bu haberlerde 
neredeyse her zaman özell�kle d�llend�r�lmekted�r. 
Ayrıca medyanın bu etk�s� sadece halk arasında 
kalmamakta, yapılan haberler part�ler �ç�n b�r s�yas� 
argüman hal�ne gelmekted�r.3

  
SİYASİ SÖYLEM OLARAK İSLAMOFOBİ 
İslam karşıtı algının özell�kle Almanya, Fransa g�b� 
ülkelerde başarı sağladığının görülmes� üzer�ne d�ğer 
batılı ülkelerde de �slamofob�k akımlar yaygınlaşmış 
ve çoğalan bu grupları tems�l edecek topluluklar s�yas� 
sahada da ortaya çıkmıştır. Toplumsal b�r d�renç �le de 
karşılaşmayan bu oluşumlar etk� alanlarını gen�şlet-
mekten de çek�nmem�şlerd�r. Böylece esasında bel�rl� 
bölgelerde başlayan hareketlenmeler, artık Avrupa 
genel�nde s�yas� part�ler ve hükümetler  bazında karşı-
lık bulmaktadır. Özell�kle göçmen nüfusu fazla olan 
ülkelerde aşırı sağ part�lere ver�len oy ve destek azım-
sanamayacak ölçüded�r. Sadece s�yasal olarak tems�l 
ed�lmen�n ötes�nde artık �slamofob�k gruplar parla-
mentolarda güçlü b�r etk�ye sah�p olduklarından devlet 
pol�t�kalarını da yönlend�rmekted�rler. Neredeyse 
bütün Avrupa ülkeler�nde uygulanmaya başlayan peçe 
yasağı bunun en bar�z örneğ�d�r. Her ne kadar düzenle-
melere güvenl�k tehd�tler� gerekçe göster�lm�ş olsa da 
bu tehd�t algısı yerel halk arasında b�zzat �slamofob�k 
medya ve sosyal gruplar aracılığıyla oluşturulmuştur. 
Sonrasında bu algı üzer�ne �nşa ed�len kanun ve benze-
r� düzenlemeler her ne kadar şeklen hukuka uygun 
olsalar da, �nsan haklarına aykırı ve bar�z b�r önyargıyı 
barındıran n�tel�kted�r. Sadece bel�rl� �nançlara sah�p 
�nsanların etk�leyeceğ� b�l�nc� �le yapılan bu tür düzen-
lemeler eş�tl�k �lkes�yle ters düşmekted�rler. D�n� 
görev ve r�tüeller�n yer�ne get�r�lmes�, varsayımdan 
oluşan tehd�tler gerekçe göster�lerek kısıtlanamayacak 
b�r hakkın, d�n ve v�cdan özgürlüğünün uzantıdır.
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Bunun yanında �slamofob�k yasaklar batılı ülkeler�n 
en çok ş�kayetç� oldukları entegrasyon sorununu da 
der�nleşt�rmekted�r. Z�ra peçe takmak �steyen kadınlar 
kurallar yüzünden bunları çıkarmak yer�ne toplum 
�ç�ne çıkmama yolunu terc�h etmekted�r. Bu yüzden 
k�ş�ler�n uyum sürec� yavaşlamakta sonrasında da 
Müslümanlar göç ett�kler� ülkelere entegre olmak 
�stem�yorlar şekl�nde b�r söylem�n konusu hal�ne 
get�r�lmekted�r.

Aynı doğrultudak� �slamafob�k hareketlerden b�r�s� de 
ABD’n�n dış pol�t�kasında kend�n� göstermekted�r. 
Çeş�tl� İslam ülkeler�nden gelecek k�ş�lere seyahat 
yasağının yet�r�lmes� ve ülkeye kabul ed�lmemeler� 
y�ne terör�zm ve İslam kavramlarının bağdaştırılma-
sından ve yapay tehd�t algısından kaynaklanmaktadır. 
H�çb�r ayrım gözetmeden �lg�l� ülkelerden gelenlere 
yasak get�r�lmes�, yıllardır ABD'de yaşayanlar dah�l 
bütün göçmenler� etk�lemekte ve d�n� �nançları 
sebeb�yle b�zzat devlet tarafından ayrımcılığa uğrama-
larına yol açmaktadır.4

  
Benzer b�r örnek H�nd�stan açısından da söz konusu-
dur. Yapısal olarak Müslüman gruplara karşı olan ve 
bunu sürekl� d�le get�ren s�yas� grubun hükümete 
gelmes� �le �slamofob�k devlet pol�t�kaları uygulanma-
ya başlanmıştır. Cammu Keşm�r'�n hukuk� statüsünün 
değ�şt�r�lmes�, cam�ler�n ve d�ğer İslam d�n�ne a�t 
yapıların kapatılarak veya dönüştürülerek toplumdan 
ve şeh�rlerden s�l�nmeler� ülkede İslamofob�'n�n 
dışarıdan görünen en bar�z etk�ler�ndend�r. Daha 
yakından �ncelenecek olursa bu pol�t�kaların H�nd�s-
tan toplumu �çer�s�ndek� d�n� grupları düşmanlığa sevk 
ett�ğ� ve Pak�stan-H�nd�stan çatışmasının �lk dönemle-
r�ne ger� dönüşe elver�şl� b�r zem�n hazırladığı görül-
mekted�r. Toplumsal grupların bu şek�lde ayrıştırılma-
sı bu zamana kadark� poz�t�f �lerlemey� ve toplumsal 
düzen ortamını da negat�f yönde etk�leyecekt�r.
 
Son olarak Fransa İslam karşıtı söylemler�n artık 
devlet başkanı düzey�nde karşılaşıldığı b�r örmekt�r. 
Fransa'da İslam'a hakaret�n korunduğu yönündek� 
söylemler ve d�le get�r�len �slamofob�k düşünceler 
gerçekleşt�r�len devlet tasarruflarında da karşılığını 
bulmaktadır. Hem Charl�e Hebdo, hem de okulda 
Fransız b�r öğretmen�n öldürülmes� olayı sonrasında 
devlet sak�nleşt�r�c� ve arabulucu b�r rol üstlenmekten 
uzak kalmış, hatta bu durumun Müslümanlara karşı 
önyargılara sebep olacağı b�l�nc�yle olayların üzer�ne 
g�tm�şt�r. Sonrasında y�ne İslam� kurumlarda aşırı 
görüşlü k�ş�ler�n yet�şt�r�ld�ğ� �dd�asıyla bu kurumlara 
baskınlar yapılmış ve sadece 2020 yılında dah� onlarca 
cam� kapatılmıştır. 2021 yılındak� son düzenlemeler 
�le okullarda başörtü yasağı get�r�lm�ş, Müslüman 
vel�ler�n başörtüsü �le çocuklarını okula bırakmaları 
veya okul etk�nl�kler�ne katılmaları engellenm�şt�r. 
Ayrıca Müslüman kadınların sport�f faal�yetlerde 
Fransa’yı tems�l edemeyeceğ� şekl�nde düzenlemeler 
get�r�lm�şt�r. Böylece �badet özgürlükler�n�n sınırlan-
masının yanında Müslümanların kend� aralarında 

sosyalleşeb�lecekler� ortamlar da ortadan kaldırılmış-
tır. Müslümanların İslam'dan uzaklaştırılmasına yol 
açan bu tutumlar örtülü b�r m�syonerl�k pol�t�kasına 
dönüşmekted�r.
 
S�yas� alandak� bu gel�şmeler toplumsal zem�ne de 
s�rayet etmekted�r. N�tek�m Batılı ülkelerde cam�lere 
ve Müslümanlara yönel�k gerçekleşt�r�len s�v�l saldırı-
ların sayısı her geçen gün artmaktadır. Gerek f�z�k� 
gerekse manev� ş�ddete ve ş�ddet tehd�tler�ne maruz 
kalan Müslümanlar halktan ayrıştırılmakta ve 
yaşadıkları ülkelere güvenler�n� kaybetmekted�r. 
Bunun da ötes�nde artık İslamofob� Müslümanların 
yaşamlarını, vücut bütünlükler�n� ve k�ş�l�kler�n� 
tehd�t etmekted�r. Konu hakkında kalıcı b�r çözüm �se 
henüz get�r�leb�lm�ş 
değ�ld�r.5 

SONUÇ 
B�rleşt�r�c� rolü kadar ayrıştırıcı rolü olan medya, 
günümüz dünyasında İslamofob�'n�n yayılmasına ve 
etk�s�n�n güçlenmes�ne de h�zmet etmekted�r. Hem 
İslam karşıtı yayınlar yapan medya hem de toplumla-
rın negat�f Müslüman algısından yararlanan aşırı sağ 
part�ler �se g�derek daha çok taraftar bulmaktadır. 
Hükümet, devlet başkanı veya parlamento düzey�nde 
karşımıza çıkan İslamofob�, Müslümanlara yönel�k 
yasaklar, d�n� kurumların ve cam�ler�n kapatılması ve 
can ve mal güvenl�ğ�n�n tehd�t ed�lmes� şekl�nde 
gerçekleşen ayrımcı davranışlarla somutlaşmaktadır. 
Küresel alanda etk� gösteren bu problem�m bazı 
devletler tarafından s�stemat�k olarak devam ett�r�lme-
s� sonucu kalıcı b�r çözüm �mkânı da ortadan kalkmak-
tadır.  
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etmekte ve Müslümanlara karşı bakış açılarının değ�ş-
mes�ne yol açmaktadır.2 Halk arasında �nf�al yaratan 
b�r eylem�n fa�l� b�r Müslüman �se bu haberlerde 
neredeyse her zaman özell�kle d�llend�r�lmekted�r. 
Ayrıca medyanın bu etk�s� sadece halk arasında 
kalmamakta, yapılan haberler part�ler �ç�n b�r s�yas� 
argüman hal�ne gelmekted�r.3

  
SİYASİ SÖYLEM OLARAK İSLAMOFOBİ 
İslam karşıtı algının özell�kle Almanya, Fransa g�b� 
ülkelerde başarı sağladığının görülmes� üzer�ne d�ğer 
batılı ülkelerde de �slamofob�k akımlar yaygınlaşmış 
ve çoğalan bu grupları tems�l edecek topluluklar s�yas� 
sahada da ortaya çıkmıştır. Toplumsal b�r d�renç �le de 
karşılaşmayan bu oluşumlar etk� alanlarını gen�şlet-
mekten de çek�nmem�şlerd�r. Böylece esasında bel�rl� 
bölgelerde başlayan hareketlenmeler, artık Avrupa 
genel�nde s�yas� part�ler ve hükümetler  bazında karşı-
lık bulmaktadır. Özell�kle göçmen nüfusu fazla olan 
ülkelerde aşırı sağ part�lere ver�len oy ve destek azım-
sanamayacak ölçüded�r. Sadece s�yasal olarak tems�l 
ed�lmen�n ötes�nde artık �slamofob�k gruplar parla-
mentolarda güçlü b�r etk�ye sah�p olduklarından devlet 
pol�t�kalarını da yönlend�rmekted�rler. Neredeyse 
bütün Avrupa ülkeler�nde uygulanmaya başlayan peçe 
yasağı bunun en bar�z örneğ�d�r. Her ne kadar düzenle-
melere güvenl�k tehd�tler� gerekçe göster�lm�ş olsa da 
bu tehd�t algısı yerel halk arasında b�zzat �slamofob�k 
medya ve sosyal gruplar aracılığıyla oluşturulmuştur. 
Sonrasında bu algı üzer�ne �nşa ed�len kanun ve benze-
r� düzenlemeler her ne kadar şeklen hukuka uygun 
olsalar da, �nsan haklarına aykırı ve bar�z b�r önyargıyı 
barındıran n�tel�kted�r. Sadece bel�rl� �nançlara sah�p 
�nsanların etk�leyeceğ� b�l�nc� �le yapılan bu tür düzen-
lemeler eş�tl�k �lkes�yle ters düşmekted�rler. D�n� 
görev ve r�tüeller�n yer�ne get�r�lmes�, varsayımdan 
oluşan tehd�tler gerekçe göster�lerek kısıtlanamayacak 
b�r hakkın, d�n ve v�cdan özgürlüğünün uzantıdır.
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Bunun yanında �slamofob�k yasaklar batılı ülkeler�n 
en çok ş�kayetç� oldukları entegrasyon sorununu da 
der�nleşt�rmekted�r. Z�ra peçe takmak �steyen kadınlar 
kurallar yüzünden bunları çıkarmak yer�ne toplum 
�ç�ne çıkmama yolunu terc�h etmekted�r. Bu yüzden 
k�ş�ler�n uyum sürec� yavaşlamakta sonrasında da 
Müslümanlar göç ett�kler� ülkelere entegre olmak 
�stem�yorlar şekl�nde b�r söylem�n konusu hal�ne 
get�r�lmekted�r.

Aynı doğrultudak� �slamafob�k hareketlerden b�r�s� de 
ABD’n�n dış pol�t�kasında kend�n� göstermekted�r. 
Çeş�tl� İslam ülkeler�nden gelecek k�ş�lere seyahat 
yasağının yet�r�lmes� ve ülkeye kabul ed�lmemeler� 
y�ne terör�zm ve İslam kavramlarının bağdaştırılma-
sından ve yapay tehd�t algısından kaynaklanmaktadır. 
H�çb�r ayrım gözetmeden �lg�l� ülkelerden gelenlere 
yasak get�r�lmes�, yıllardır ABD'de yaşayanlar dah�l 
bütün göçmenler� etk�lemekte ve d�n� �nançları 
sebeb�yle b�zzat devlet tarafından ayrımcılığa uğrama-
larına yol açmaktadır.4

  
Benzer b�r örnek H�nd�stan açısından da söz konusu-
dur. Yapısal olarak Müslüman gruplara karşı olan ve 
bunu sürekl� d�le get�ren s�yas� grubun hükümete 
gelmes� �le �slamofob�k devlet pol�t�kaları uygulanma-
ya başlanmıştır. Cammu Keşm�r'�n hukuk� statüsünün 
değ�şt�r�lmes�, cam�ler�n ve d�ğer İslam d�n�ne a�t 
yapıların kapatılarak veya dönüştürülerek toplumdan 
ve şeh�rlerden s�l�nmeler� ülkede İslamofob�'n�n 
dışarıdan görünen en bar�z etk�ler�ndend�r. Daha 
yakından �ncelenecek olursa bu pol�t�kaların H�nd�s-
tan toplumu �çer�s�ndek� d�n� grupları düşmanlığa sevk 
ett�ğ� ve Pak�stan-H�nd�stan çatışmasının �lk dönemle-
r�ne ger� dönüşe elver�şl� b�r zem�n hazırladığı görül-
mekted�r. Toplumsal grupların bu şek�lde ayrıştırılma-
sı bu zamana kadark� poz�t�f �lerlemey� ve toplumsal 
düzen ortamını da negat�f yönde etk�leyecekt�r.
 
Son olarak Fransa İslam karşıtı söylemler�n artık 
devlet başkanı düzey�nde karşılaşıldığı b�r örmekt�r. 
Fransa'da İslam'a hakaret�n korunduğu yönündek� 
söylemler ve d�le get�r�len �slamofob�k düşünceler 
gerçekleşt�r�len devlet tasarruflarında da karşılığını 
bulmaktadır. Hem Charl�e Hebdo, hem de okulda 
Fransız b�r öğretmen�n öldürülmes� olayı sonrasında 
devlet sak�nleşt�r�c� ve arabulucu b�r rol üstlenmekten 
uzak kalmış, hatta bu durumun Müslümanlara karşı 
önyargılara sebep olacağı b�l�nc�yle olayların üzer�ne 
g�tm�şt�r. Sonrasında y�ne İslam� kurumlarda aşırı 
görüşlü k�ş�ler�n yet�şt�r�ld�ğ� �dd�asıyla bu kurumlara 
baskınlar yapılmış ve sadece 2020 yılında dah� onlarca 
cam� kapatılmıştır. 2021 yılındak� son düzenlemeler 
�le okullarda başörtü yasağı get�r�lm�ş, Müslüman 
vel�ler�n başörtüsü �le çocuklarını okula bırakmaları 
veya okul etk�nl�kler�ne katılmaları engellenm�şt�r. 
Ayrıca Müslüman kadınların sport�f faal�yetlerde 
Fransa’yı tems�l edemeyeceğ� şekl�nde düzenlemeler 
get�r�lm�şt�r. Böylece �badet özgürlükler�n�n sınırlan-
masının yanında Müslümanların kend� aralarında 

sosyalleşeb�lecekler� ortamlar da ortadan kaldırılmış-
tır. Müslümanların İslam'dan uzaklaştırılmasına yol 
açan bu tutumlar örtülü b�r m�syonerl�k pol�t�kasına 
dönüşmekted�r.
 
S�yas� alandak� bu gel�şmeler toplumsal zem�ne de 
s�rayet etmekted�r. N�tek�m Batılı ülkelerde cam�lere 
ve Müslümanlara yönel�k gerçekleşt�r�len s�v�l saldırı-
ların sayısı her geçen gün artmaktadır. Gerek f�z�k� 
gerekse manev� ş�ddete ve ş�ddet tehd�tler�ne maruz 
kalan Müslümanlar halktan ayrıştırılmakta ve 
yaşadıkları ülkelere güvenler�n� kaybetmekted�r. 
Bunun da ötes�nde artık İslamofob� Müslümanların 
yaşamlarını, vücut bütünlükler�n� ve k�ş�l�kler�n� 
tehd�t etmekted�r. Konu hakkında kalıcı b�r çözüm �se 
henüz get�r�leb�lm�ş 
değ�ld�r.5 

SONUÇ 
B�rleşt�r�c� rolü kadar ayrıştırıcı rolü olan medya, 
günümüz dünyasında İslamofob�'n�n yayılmasına ve 
etk�s�n�n güçlenmes�ne de h�zmet etmekted�r. Hem 
İslam karşıtı yayınlar yapan medya hem de toplumla-
rın negat�f Müslüman algısından yararlanan aşırı sağ 
part�ler �se g�derek daha çok taraftar bulmaktadır. 
Hükümet, devlet başkanı veya parlamento düzey�nde 
karşımıza çıkan İslamofob�, Müslümanlara yönel�k 
yasaklar, d�n� kurumların ve cam�ler�n kapatılması ve 
can ve mal güvenl�ğ�n�n tehd�t ed�lmes� şekl�nde 
gerçekleşen ayrımcı davranışlarla somutlaşmaktadır. 
Küresel alanda etk� gösteren bu problem�m bazı 
devletler tarafından s�stemat�k olarak devam ett�r�lme-
s� sonucu kalıcı b�r çözüm �mkânı da ortadan kalkmak-
tadır.  
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