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GİRİŞ 

Fundamentalizm tartışmaları 1900’lü yılların başlarına kadar gitmekle birlikte daha çok 

1990’lardan sonra akademik çevrelerin ilgisini çekmeye başlamıştır. Bunun sebepleri arasında 

İslam coğrafyasında radikal dini grupların artan eylemleri önemli bir yer tutar. 

Fundamentalizm ya da köktencilik, kelime anlamı olarak “temel”, “esas”, “kurucu fikir” 

anlamlarına gelir. İdeolojik olarak, dini ve kültürel manada temel kural, fikir ve eylemlere sıkı 

sıkıya bağlanmak gerektiğini savunur. Bu anlamda köktencilik tarihin her döneminde 

görülebilecek bir eğilimken insan ve toplum bilimlerinde modern manada “fundamentalizm” 

kavramı 1900’lerin başında ABD’de modernleşmeye tepki olarak doğan Evanjelik Kilise’nin 

faaliyetlerine dayandırılabilir. Evanjelikler, İncil’in okunması ve yorumlanmasında modernist 

bakış açılarına şiddetle karşı çıkmıştır. Aynı tarihlerde İslam Dünyası’nda da Abduh, Afgani, Reşit 

Rıza gibi modernist ve yeni Selefiliğin öncü isimleri, Kur’an’a dönüş, İslam’ı hurafelerden ve 

bid’alardan arındırma konularında çalışmalar yürütmekteydi.2 Ancak köktencilik, bu tarihlerde 

çok tartışma konusu olmamıştır. 

Geçen yüzyılın sonlarına doğru başlayan İslami fundamentalist eylemler değişik çevrelerin 

konuya ilgisini artırmıştır. Bu ilgi fundamentalist eylemlerin artmasının yanında soğuk savaş 

sonrası Batı’nın yeni düşman olarak “İslam’ı” hedef tahtasına koymasıyla da alakalı görülebilir. 

Fakat, radikal Yahudi, Protestan, Katolik, Sih ve Budist dini grupların varlığı da bilinmekle 
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beraber son dönemlerde en yaygın olarak İslam coğrafyasında görülen şiddet yanlısı dini gruplar 

üzerinden İslam bu tartışmaların nesnesi yapılmaktadır.3 Fuller, dinlerin birçok ulusal kurtuluş 

savaşında motivasyon sağlama aracı olarak işlev gördüğünü, günümüzde ise Marksizm-Leninizm, 

Panarabizm gibi başkaldırılara ideolojik temel oluşturacak akımların zayıflamasından sonra 

İslam’ın en yeni ve en güçlü ideolojik eylem aracına dönüştüğünü belirtir. Bu noktada İslam’ın 

yabancı müdahalelere karşı etkili bir “toplanma noktasına” dönüşmesi bazı çevrelerin “sorunun 

İslamileştirilmesi” yanlışına düşmesine neden olmaktadır. İslam coğrafyasındaki terör-şiddet 

hadiseleri diğer sosyal faktörler gözardı edilerek İslam’ın, fundamentalizmin tek kaynağıymış gibi 

ele alınması yanlıştır.4 Juergensmeyer, konuya daha geniş manada seküler milliyetçilik karşısında 

yükselen dini milliyetçilik olarak bakmakta ve fundafobi’nin bu anlamda “yeni soğuk savaş’ın 

(The New Cold War?)” nesnesi olduğunu belirtmektedir.5 Ona göre fundafobi, seküler ve dindar 

çevreler arasında aydınlanmanın başından beri yaşanan tartışmalarda sekülerlerin dine karşı 

geliştirdiği ve bazen de gereksiz nefretlerle beraber korkuya dönüşebilen bir stratejidir. Bu nefret 

ve korku çoğu zaman patolojik bir temele dayanmayıp muhayyel bir fundamentalizm korkusundan 

beslendiği için “fundafobi” ya da “anti-fundamentalizm” şeklinde tanımlanabilir.6 Kavram daha 

açık bir şekilde “fundamentalizm korkusu” olarak da tanımlanmaktadır.7 

Fundamentalizm tartışmalarında sıklıkla atıf yapılan kavramlardan biri İslamofobi’dir. 

Lean, tarihsel ve sosyolojik kökenlerine dikkat çekmekle beraber İslamofobi’nin basın-yayın 

organlarında sistematik olarak tekrar tekrar “üretilen” bir korku olduğunu özellikle vurgular. Ona 

göre, fundamentalizm korkusunun bir türevi olan kavram, somut bir korkudan çok belirli 

çevrelerin İslam’a karşı toplumun kaygı ve endişelerini artırıcı yayın ve politikalarının ürünüdür.8 

Benzer şekilde Edward Said de fundamentalizmin kendiliğinden ortaya çıkmış sosyal bir olgudan 

ziyade, “Washington ve Londra gibi metropolitan merkezlerdeki entelektüel fabrikaların” eseri 
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olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla bu, oryantalizmin bir çeşididir ve “Batı”nın “Doğu”yu 

tahakküm altında tutmak için geliştirdiği yeni bir taktiktir.9 

El Kaide, IŞİD, Boko Haram, Hizbullah ve benzeri grupların yaptıkları ya da onlara 

atfedilen hadiselerin Batılı ya da Doğulu toplumlarda korku oluşturması doğal karşılanmalıdır. 

Fundafobi bir taraftan bu radikal gruplardan duyulan korkuyu tanımlarken diğer taraftan da bu 

korku üzerinden geliştirilen stratejiyi okuma imkânı sağlamaktadır.10 Fundamentalizm 

korkusunun oluşmasında bir kısım önyargı ve muhayyel söylemlerin etkili olabileceği akılda 

tutulmalıdır. Yukarıda değinildiği gibi genel anlamda dinlere ve özelde de İslam’a karşı sistemli 

bir korkunun üretilmesi söz konusudur. Kurt, Soğuk Savaş sonrasında Batı’da var olan komünizm 

nefretinin İslami gruplara yöneltilmesinin akademik çevrelerde bile yanılgılara sebep olduğunu 

belirtir. Özellikle radikal grupların yaptıkları eylemlerin oluşturduğu korkuyla bu grupların 

muhaliflerinin bu eylemler üzerinden ürettikleri kaygı farklı şeyler olmakla beraber zaman zaman 

üretilen kaygılar da fundamentalist gruplara maledilmektedir. Oluşturulan bu fundafobi ya da anti-

fundamentalizm, masum dindarların bile ötekileştirilmelerine yol açabilmektedir.11 Dahası, 

Müslüman toplumlar ve bireylere önce “fundamentalist” damgası vurularak de-humanize 

edilmekte sonrasında da onlara haksızlık hatta zulüm yapılmasının önü açılmaktadır. Hususiyle 

1970’li yıllardan sonra yükselen siyasal İslam karşısında yeni oryantalist anlayışın geliştirdiği 

metotlardan biri bu grupları köktendinci ilan etmek ve sonrasında şiddetle bastırmaktır. Batı 

medeniyeti ve onun yerli temsilcileri tarafından yeterince “evcilleştirilemeyen” dini gruplar-

anlayışlar önce “şeytanlaştırılarak” ötekileştirilir ve sonrasında da yok edilmek istenir. Diğer 

yandan Müslüman-Batı toplumundaki geniş kitlelerin dinden uzaklaşmaları ya da istenilen 

doğrultuda bir dini telakkiye sahip olmaları amaçlanır. Elbette radikal dini görüş sahiplerinin 

modernleşme ve bid’at kabul edilen uygulamalara karşı sert tutumları ve şiddete yakınlıkları 

dolayısıyla oryantalist bir tarzda öcüleştirilmeleri kolaylaşmaktadır.12 Özetle fundamentalizm, 
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Batılı değerler karşısında tehdit olarak görülen gruplar ve fikirlerle mücadelede etkili bir araca 

dönüşebilmektedir. 

Afganistan, Bosna, Çeçenistan, Irak ve Arap Baharı sonrasındaki Kuzey Afrika-Suriye 

hadiseleri Müslüman toplumlarda radikal grupların güçlenmesine olanak sağlamıştır. Bunun 

öncesinde, modern sömürgeciliğin İslam Dünyası’nda güçlü şekilde devam etmesi, 

Müslümanların yaşadığı ülkelerde yöneticilerin Batı yanlısı, sekülerleşmeci politikalar takip 

etmesi ve çok sayıda insan hakları suçunun işlenmesi, fakirlik, eşitsizlik, internet ve medyanın 

cihatçı grupların insan ve ekonomik kaynak bulmasını kolaylaştırması vb. radikalleşmenin önünü 

açan ve yaygınlaşmasını sağlayan faktörlerdir. Yine, Vahhabilik ve yeni Selefiliğin silahlı 

eylemlerle ilgili öğretileri, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan gibi ülkelerin kendi düşünceleri 

doğrultusundaki grupları desteklemesi ve 79 İran Devrimi’nin cihatçılara sağladığı motivasyonun 

da fundamentalist grupların güçlenmesine önemli etkileri olduğu söylenebilir.13 

Dini radikalleşme çeşitli şekillerde kendisini ortaya koymuştur. Bunların en iyi bilineni 

“ümmetin dış saldırılara karşı” savunulmasıdır. Bu anlamda modern dönem İslamcı grupların 

cihatçı eylemlerinin Pakistan’ın Hindistan’da bağımsızlığını ilan etmesi sürecinde başladığı kabul 

edilir. Elbette birçok Müslüman ulusun bağımsızlık savaşlarında da dini milliyetçilik öne çıkmıştır. 

Ancak cihatçılık düşüncesinin sistemleşmesi ve ulus-ötesi bir kimlik kazanması daha çok 

Afganistan-Rus savaşıyla olmuştur. Bu savaş İslam Dünyası’ndaki cihatçı grupların “kâfirlere” 

karşı savaşmak için biraraya gelmesini sağlamıştır. Yine Bosna ve Çeçenistan’da yapılan savaşlar 

da buna örnek verilebilir. İlk dönemler itibariyle “cihat” büyük oranda işgalci güçlere karşı 

yapılmaktaydı. ABD ve AB ülkelerinde değişik tarihlerde gerçekleştirilen bombalama eylemleri 

de bu bağlamda değerlendirilebilir. 

Fundamentalistlerin diğer bir kendini sunma biçimi, halkın çoğunluğu Müslüman olan 

ülkelerde Batılı değerlerin temsilcisi görülen yönetimlere karşı yaptıkları eylemlerdir. Suriye, 

Mısır, Tunus, Somali, Kenya, Yemen, Afganistan gibi ülkelerde günümüzde IŞİD, el Kaide, Boko 
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13 İslam coğrafyasında radikal dini grupların ortaya çıkış sebepleri, dinin şiddeti meşrulaştırmadaki işlevi ve 

fundamentalizm konuları hakkında bilgi için bkz. (Mark Juergensmeyer, agb; Hrair R. Dökmeciyan, Arap 

Dünyasında Köktencilik. Çev: Muhammed Karahanoğlu, İlke Yay., İst. 1992; Gilles Kepel, Cihat, Çev: Haldun 

Bayrı, Cilt I, Doğan Yay., İst. 2001; Bulaç Ali, İslâm ve Fanatizm, Beyan Yay., İst. 1994; Halil Aydınalp, İntihar 

Eylemleri Ekseninde Din ve Terör, Birleşik Yay., Ank. 2011; Celal Çayır, Din-Şiddet İlişkisi/ Şiddetin 

Meşrulaştırılmasına Yönelik Tutumlar Üzerine Bir Araştırma, Seda Yay., İst. 2014. 



Haram’ın yaptıkları eylemlerde çoğu zaman Müslüman halk şiddetin muhatabı olmaktadır. 

Belirtmek gerekir ki, yakın dönemdeki cihatçı eylemlerin önemli bir kısmı Müslüman halk 

içerisindeki “kâfir”, “iş birlikçi” ya da “münafık” şeklinde ötekileştirilen kimselere yönelmiştir. 

Türkiye’de bu anlamda en bilinen örnek Hizbullah’tır. Grup, 1990’lı yıllarda hem PKK’ya karşı 

yürüttüğü “cihatta” hem de kendine muhalif gördüğü dini grup ya da kişilere karşı şiddet 

kullanmıştır. Bu dönemde içerisinde seyda ve din görevlilerinin de olduğu bazı kişiler “kâfir” ya 

da “münafık” olduğu gerekçesiyle Hizbullah tarafından öldürülmüştür. Bunun dışında çok sayıda 

din görevlisi ve seyda da tehditler sebebiyle başka şehirlere göç etmek veya kendi kabuğuna 

çekilmek zorunda kalmıştır.14 

Fundamentalist düşüncenin çok bilinen başka bir kendini sunma biçimi de tebliğ ve 

irşatçılıktır. Bu gruplar silahlı eylemler yapmak yerine İslam toplumunun batıl ve hurafe kabul 

edilen din dışı uygulamalardan uzaklaştırılarak “gerçek İslam’a” döndürülmesini 

amaçlanmaktadırlar. Temelde, dinin aslına dönülmesiyle her türlü sosyo-ekonomik problemin 

kendiliğinden çözüleceğine inanan köktendincilik kendisine birinci hedef olarak İslam dışı 

gelenekler ve bid’a’larla mücadeleyi seçmiştir.15 Bu bağlamda bazı gruplar siyaseti, ‘hüküm 

Allah’ındır, başka kanun koyucunun kabulü şirktir’16 diyerek reddederken daha ılımlı düşünce 

sahipleri bunun dinin hayata hâkim kılınması için bir yöntem olarak kullanılmasını 

onaylamaktadır. Günümüzde bu kanat sıklıkla “siyasal İslam” şeklinde isimlendirilmektedir. 

Kurucusu H. Benna’nın siyasal organizasyonlara destek vermemesine karşın süreç içerisinde 

İhvan hareketinin Mısır’da ve ondan etkilenen değişik İslami grupların farklı İslam ülkelerinde 

siyasallaştığı bilinmektedir. 

Radikal grupların hem İslam coğrafyasında hem de Batı’da yaptıkları eylemler sosyo-

kültürel-ekonomik çok yönlü sorunlara neden olmaktadır. Bunlardan birisi kuşkusuz 

fundamentalizm korkusudur.17 Özellikle Batılı toplumlar bağlamında ele alınan fundamentalizm 
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veya daha dar manasıyla İslamofobi radikal grupların amaçlarının  aksine İslam’a şiddetli 

eleştirilerin yönelmesine neden olmaktadır. Esposito’nun tespitiyle, Batılı aydınlar daha geniş bir 

okumayla radikalizmin kökenlerini araştırmak yerine İslam’ı terör ve aşırılığın öznesi gibi 

gösterme eğilimindedir.18 Batılı ülkelerde terör saldırıları sebebiyle oluşan korku aşırı sağcı 

partilerin-dini çevrelerin kışkırtması, geçmişten gelen yabancı düşmanlığı (zenofobi) ve medyanın 

teşvikiyle yayılmıştır. Hususiyle 11 Eylül sonrasında bu zihinsel konformizm Batı’da 

Müslümanlara yönelik sözlü ve fiili saldırıların artarak devam etmesine ve Müslümanların 

kamusal alanda görünürlüğüne tahammülün zayıflamasına yol açmıştır. Lean, sosyo-kültürel ve 

tarihsel köklerde var olan İslamofobi’nin bu tarihlerden sonra bir “endüstri”ye dönüştüğünü 

düşünmektedir.19 

Köktenci grupların eylemlerinin yanında fundamentalizm endüstrisinin ürettiği kaygıların 

da Batı’da güçlü bir İslamofobi ürettiği bilinmektedir. Bu eylemlerin Doğu’da ve Batı’da yaşayan 

Müslümanlara etkileri merak konusudur. Kendi evlatlarını radikal gruplara kaptıran, zaman zaman 

onların şiddet eylemlerine maruz kalan ve yerini-yurdunu terketmeye mecbur bırakılan Müslüman 

toplumun radikalizme bakışı ve onların eylemlerinin bu toplumlardaki sonuçlarını görmek için 

çalışmalar yapılmıştır. PEW’in bu konudaki bir araştırması Müslüman toplumların da radikal dini 

Tablo 1: İslam ülkelerinde radikal dini grupların eylemlerinden endişe duyma oranları20 
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2014. 



 

grupların eylemlerinden dolayı ciddi endişe taşıdıklarını göstermesi açısından dikkat çekicidir 

(Tablo 1). Burada, İslam toplumlarında radikal eylemlerden endişe duyanların oranının yaklaşık 

%70’ler seviyesinde olduğu görülmektedir. Lübnan, Tunus ve Mısır gibi ekstremist eylemlerin 

yapıldığı bölgelere yakın olan ülkelerde bu oranın daha yüksek, Türkiye, Endonozya ve Senegal 

gibi ülkelerde ise endişe duyanların oranı daha düşüktür. 

Aynı kamuoyu şirketinin araştırmasında artan IŞİD, el Kaide, Boko Haram eylemlerine 

paralel Müslümanlarda da ekstremizm korkusunun güçlendiği tespit edilmiştir (Tablo 2). 2013-

2014 yıllarında tekrarlanan araştırmada İslam toplumlarında radikal eylemler sebebiyle endişe 

duyanların oranının yaklaşık %10 arttığı görülür. Tablo’da açıkça görüleceği üzere radikal dini 

grupların eylemlerinde endişe duyanların oranının en çok arttığı ülke Türkiye olmuştur. Bunda 

IŞİD ve el Nusra’nın Suriye’de yaptığı ve Dünya kamuoyunun tepkisini çeken kanlı eylemlerin 

önemli bir etkisinin olduğu düşünülebilir. 

Tablo 2: İslam ülkelerinde ekstremizm korkusundaki artış (2013-2014)21 

                                                 
21 PEW, http://www.pewglobal.org/2014/07/01/concerns-about-islamic-extremism-on-the-rise-in-middle-east/ 

2014. 



 

Bu çalışmanın amacı sıklıkla Batılı ülkeler bağlamında dile getirilen fundafobi ve 

İslamofobi’nin Doğu’da veya Batı’da yaşayan Müslüman toplumların dini hayatlarına etkilerini 

tespit etmektir. Burada fundafobi’nin hem seküler-İslam karşıtı çevrelerce üretilen bir kaygı hem 

de radikal grupların eylem-söylemlerinden beslenen bir korku olduğu gözönünde 

bulundurulmaktadır. Dolayısıyla fundamentalizm korkusunun etkileri bağlamında şiddet kullanan 

fundamentalist grupların, ki şiddeti onaylamayan fundamentalist gruplar da vardır, eylemlerinin 

dini hayat üzerine nasıl bir etki yaptığı da tespit edilmeye çalışılacaktır. Konuyla yakın ilişkisi 

olması hasebiyle yerli idarecilerin Müslüman toplumlarda irtica, gericilik, şeriat üzerinden 

ürettikleri fundamentalizm tehlikesi bahanesiyle dini hayata yaptıkları baskıların sonuçlarına da 

değinilecektir. Çalışma yöntemsel olarak, literatür taraması ve bunlar üzerine yapılacak meta-

analize dayanır. Müslüman toplumlar üzerinde yapılmış inceleme-araştırmalar ve yazarın daha 

önceki alan araştırmalarının verilerinden faydalanılmıştır. Burada radikal grupların terör 

eylemlerinin yol açtığı siyasi ve ekonomik sorunlardan daha çok dini hayattaki etkileri mercek 

altına alınacaktır. 

İSLAMOFOBİ’NİN MÜSLÜMAN TOPLUMLARA ETKİLERİ 

İslamofobi sıklıkla Müslüman olmayan toplumlar bağlamında ele alınmaktadır. Ancak 

Müslüman toplumların da yekpare bir halde olmadığı, yaklaşık yüz yıldır Batılılaştırma ve 

seküleştirme politikalarına maruz kaldıkları dahası içerilerinde yerli gayrı Müslim nüfus 

barındırdıkları belirtilmelidir. Bu sebeple İslam korkusu, burada değinilen kitleler için de önemli 



bir sorundur. Türkiye, Şah döneminde İran, Irak, Suriye, Mısır, Tunus gibi ülkelerdeki radikal laik 

çevreler, irtica, şeriat söylemleri üzerinden fundamentalizm korkusunu üreterek dini, yeni ulus-

devletlerin en büyük tehdidi göstermiş ve dindarlara uzun süreli baskılar uygulamışlardır.22 

Radikalizm ve fundamentalist korkunun Müslüman toplumlara etkileri konusunda yapılan 

araştırmalarda fundamentalist baskıların erkek egemen özellikte olduğu ve kadınlar üzerindeki 

olumsuz etkilerinin daha kuvvetli olduğu ortaya konmuştur. Kadınların eğitim, iş hayatı, politik 

katılımları ve kişisel gelişimlerinin bu baskılar sebebiyle engellendiği iddia edilmiştir. Yine bu 

çalışmalarda, bazı gençlerin İslamofobik yayınlar ve çevre baskısı sebebiyle Müslüman 

kimliklerini yeniden keşfederken bazıları da ailelerinin dini kimliklerini reddettikleri ortaya 

konmuştur.23 Yapılan araştırmalar konumuzun yöntemsel açıdan nasıl ele alınacağı noktasında yol 

gösterici olmuştur. Bu çalışmada fundamentalizm korkusunun dini yaşam üzerinde oluşturduğu 

baskılar üç başlık altında ele alınacaktır; 1- Kimlik Problemi ve İslam’dan Uzaklaşma, 2- Dinin 

Kamusal Alandan Dışlanması ve 3- Radikalleşmenin Yaygınlaşması. 

Kimlik Problemi ve İslam’dan Uzaklaşma 

Kimlik, bireyin doğuştan getirdiği huy, mizaç, karakter gibi özellikleriyle sosyalleşme 

sürecinde edindiği özelliklerin etkileşimi sonucunda oluşur. İlk akademik çalışmalarda ontolojik 

bir yapı olarak kabul edilen kimlik, günümüzde daha çok oluşu (being) ve süreci (becoming) 

tanımlamaktadır. Bireysel ve sosyal kimliklerin değişime kapalı yanları olsa da büyük toplumsal 

değişmeler ve bireysel deneyimlere bağlı olarak kimliğin yeniden şekillenmesi şaşırtıcı 

bulunmamaktadır.24 

                                                 
22 İslam ülkeleri ve İslami köktencilik üzerine araştırma yapan Gilles Kepel, age; S. Sayyid, age; Hrair R. 

Dökmeciyan, age. ve Hamit Bozarslan (Ortadoğu: Bir Şiddet Tarihi-Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonundan El 

Kaide’ye. Çev: Ali Berktay. İletişim Yay., İst. 2015) şeriat, irtica ve İslamofobi’nin hem Batı yanlısı yönetimlerin 

kendilerini meşrulaştırma hem de muhalifleri olan dini grupları baskı altında tutma konusunda ikili bir işlev gördüğünü 

ortaya koymaktadırlar. 
23 İlgili araştırmalar için bkz. Claudia Derichs, Andrea Fleschenberg, Religious Fundamentalisms and Their 

Gendered Impacts in Asia, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin 2010; Gita Sahgal, Nira Yuval-Davis, Refusing Holy 

Orders: Women and Fundamentalism in Britain, Virago, London 1992; Justin Gest, Apart: Alienated and 

Engaged Muslims in the West, Columbia University Press, New York 2010; Hadia Himmat, "Islamophobia and Its 

Consequences on Young Women", 1–6 June 2004, European Youth Centre, 2004, s. 85-92. 
24 Lori Peek, "Becoming Muslim: The Development of a Religious Identity," Sociology of Religion, içinde, 2005, 

(66/3), s. 215-242; Owen Whooley, "Collective Identity," The Blackwell Encyclopedia of Socialogy, Blackwell, 

Malden 2007, s. 586-588. 



Bireysel kimliklerden ayrı toplumun genel bazı özelliklerini yansıtan kolektif kimlikler de 

vardır. Kolektif kimlik, bebeklik ve sonrasında gelişen “biz-lik” duygusunun ilk ergenlikteki 

olgunlaşmış halidir. Bu dönemde çocuk daha çok sosyal çevresinin yönlendirmeleri ve özdeşim 

kurarak genelleştirici bir biz-öteki/diğerleri ayrımını oluşturmaya başlar. Bireyin sosyalleşme 

sürecinde öğrendiği ve içselleştirdiği biz-öteki ayrımı kolektif kimliğin temelini oluşturur. Ancak 

bu sosyalleşme ve içselleştirme süreci toplumdaki bütün fertlerde aynı şekilde gözlenmez. Çünkü 

huy, mizaç, karakter gibi bireysel özellikler ve kişisel yaşanmışlıklar burada devreye 

girmektedir.25 Bireyler, içerisinde yetiştikleri toplumun cari değerler sistemiyle zaman zaman 

sorunlar yaşayabilmektedir. Bunun neticesinde de ilk ergenliklerinde kazandıkları kolektif 

kimliklerini sorgulayarak bir kimlik krizi içerisine girebilmektedir. Toplumun bireye sunduğu 

kimliğin sorgulanması, hususiyle kapalı toplumlarda şiddetli eleştirilere ve dışlanmalara neden 

olabilmektedir. 

Kolektif ve bireysel kimlik krizleri daha çok büyük sosyal-siyasal bunalımları takip eden 

dönemlerde yaşanmaktadır. Bulaç, Batı’da laikliğin ortaya çıktığı sosyo-politik zemin üzerine 

yaptığı değerlendirmede, özellikle Katolik ve Protestanlar arasında yaşanan uzun savaşlara ve 

bunun aydınlar, düşünürler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilere dikkat çeker. Din ve mezhep 

savaşlarında yaşanan baskı, fanatizm ve katliamların din ile devletin kesin bir şekilde birbirinden 

ayrılması gerektiği konusunda Batı kamuoyunu ikna etmiştir. Aydınlar ve elit düşünürler bu 

olaylar üzerinden dinin doğası hakkında oldukça olumsuz kuram ve felsefeler geliştirmişlerdir.26 

Bu yıllarda Avrupa’da dini kimlik krizi zirveye çıkmış, bir kısım aydınlar artık dinin tamamen yok 

olacağını bile iddia etmişlerdir. İslam ülkelerinde de fundamentalist eylemler ve fundafobik 

politikalar sebebiyle özellikle eğitimli orta kuşakların ve sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi 

yüksek çevrelerin dini kimliklerini saklama eğilimi gösterdiği bazı araştırmacılarca ortaya 

konmuştur. Haenni, Selefi paradigmanın mutlak itaati emreden, bireyselliği dışlayan, yeniliğe 

kapalı özelliklerine karşın Batı’da yaşayan ve özellikle ticari, sosyal ve sanatsal etkinliklerin 

içerisinde olan Müslümanların belirli bir başarıdan sonra ılımlaştığını belirtmektedir. Ona göre 

fundamentalistlerin katı söylemleri, piyasa mantığı gereği iyi eğitimli orta sınıflar ve Müslüman 

işadamlarını, Selefi paradigmadan uzaklaştırıp yaşadıkları toplumun seküler kamusal alanına 

                                                 
25 Vamık Volkan, "Geniş Grup Kimliği ve Barış Sağlama Üzerine Bazı Düşünceler," 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler, 

(2012-2013), s. 9, 10. 
26 Ali Bulaç, age, 1994, s. 35. 



entegre etmektedir.27 Burada değişimi sağlayan iki faktör göze çarpmaktadır; ilki, Selefi söylemin 

toplumsal başarıya ulaşan Müslüman toplum tarafından kuşkuyla karşılanması ve hatta baskının 

arttığı durumlarda dini kimliğin sorgulanması, ikincisi, “piyasa mantığı”nın Selefi söylemi hızla 

aşındırmasıdır.28  

İslam dünyasındaki cihatçı gruplar üzerine çalışan Kepel, uzlaşmaz, dini radikal gruplar 

karşısında eğitimli, sosyo-ekonomik durumu iyi kitlenin kendi pozisyonlarını güçlendirmek için 

insan/kadın hakları, ifade hürriyeti, demokrasi gibi konularda devleti yöneten laik elitlere 

yakınlaştığını düşünmektedir.29 Cezayir ve Mısır’da yapılan çalışmalar hem yönetici elitlerin 

muhaliflerini bastırmak için ürettikleri İslamofobi’nin hem de İslamcı grupların şiddet 

eylemlerinin entellektüeller ve üst-orta sınıfları İslamcılıktan uzaklaştırdığını ortaya 

koymaktadır.30 Bu bağlamda Cevdet Said’in tespitleri de dikkat çekicidir. Ona göre, şiddet 

metodunu kullanan Müslüman gruplar kendi toplumlarında halkın kalbine korku salarak onların 

İslam’dan uzaklaşmasına neden olmaktadır. İslam toplumlarında zaten var olan fikri ve kültürel 

uyuşuklukla beraber şiddetin de işin içerisine girmesiyle insanlar İslam’a davetten çekinmeye 

başlamıştır. Şiddet eylemlerinin artmasıyla beraber Fundamentalizm korkusu İslam’a davetin 

önünü kesen önemli bir unsur haline gelmeye başlamıştır.31 Radikal eylemler sebebiyle laik elitlere 

yakınlaşma ve İslami ölçülerde “emr-i bi’l ma’ruf, nehy-i ani’l münker”in (iyiliği emretmek, 

kötülükten sakındırmak) terkedilmesi ya da bunu yapanların “şeriatcı” ve “gerici-irticacı” şeklinde 

damgalanması dini yaşamı olumsuz etkilemektedir. 

Himmat, Avrupa’daki Müslüman toplumlarda hem yakın akran çevrelerinden hem de 

medyadaki İslamofobik yayınlardan etkilenen bazı gençlerin kendi anne-babalarının “İslam” 

kimliğinden uzaklaşmaya başladığını ve kimlik bunalımı yaşadıklarını belirtmektedir.32 

Türkiye’de yapılan bazı araştırmalarda da dini grupların şiddet kullanması ve başka inanç 

sahiplerini güçlü şekilde ötekileştirmelerinin bu toplumda yetişen dini altyapısı zayıf kimselerin 

                                                 
27 Patrick Haenni, Piyasa İslamı-İslam Suretinde Neoliberalizm. Çev: Levent Ünsaldı, Özgür Üniversite Yay., 

Ank. 2011, s. 27, 52, 67. 
28 Tuğal, İstanbul/Sultanbeyli örneğinde ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkilerdeki modernleşmenin, radikalleşmeyi 

tetikleyecek başka faktörler olmadığı durumda Selefiliği zayıflattığını tespit etmiştir. Bkz. Cihan Tuğal, Pasif 

Devrim-İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi, Çev: Ferit B. Aydar, Koç Ünv. Yay., İst. 2014. 
29 Gilles Kepel, age. 
30 Hamit Bozarslan, age, s. 234, 249, 251. 
31 Cevdet Said, İslami Mücadelede Şiddet Sorunu, Çev: Halil İ. Kaçar, Pınar Yay., İst. 1995, s. 78, 79. 
32 Hadia Himmat, agtb, s. 86. 



din değiştirmesinde etkili olduğu görülür. Bu çalışmalarda, sayıları çok olmasa da Hristiyan olan 

bireylerin çok büyük bir kısmının yeni dinlerini daha hoşgörülü, sevgi, kardeşlik ve samimiyet 

açısından zengin bulduklarını ifade etmeleri ilgi çekicidir. Yine, Müslümanların birbirlerine ve 

başka inanç sahiplerine hoşgörülü davranmamaları din değiştirme sebeplerinden birisi olarak tespit 

edilmiştir.33 Yeni yetişen neslin yeterli din eğitimi alamadığı ve ergenlik yıllarında dindarların 

olumsuz tutum-davranışları karşısında kimlik krizi yaşadıkları, bunun da uzun vadede din 

değiştirmeye kadar vardığı görülmektedir. Özellikle Güneydoğu Anadolu’da 1990’larda yaşanan 

PKK-Hizbullah çatışmalarında çok sayıda insanın öldürülmesi ve sakat kalması, 2000’lerden 

sonra yetişen ve sağlıklı din eğitimi alamayan gençlerde kimlik krizi yaratmıştır. Bu bölgede 

yapılan araştırmalarda belirtilen yıllarda bazı ailelerin “Hizbullahçı olur” endişesiyle çocuklarını 

dini kurumlara göndermediği ve bu yıllarda yetişen  çok sayıda eğitimli gencin “Hizbullah” 

damgalamasından kaçınmak için kendilerini farklı kimliklerle tanımladıkları tespit edilmiştir. 

Arkadaş baskısına maruz kalmamak için kendilerini sosyalist, Hümanist, liberal olarak tanımlayan 

gençlerin aynı mülakatlarda dindar olduklarını da vurguladığı ancak çevrelerinde “Müslümanım” 

şeklinde yapılacak direkt tanımlamaların eleştiriye neden olacağını düşündüklerinden dolaylı 

tanımlamalara başvurdukları görülmüştür. Bu gençler dışında, geçmişteki Hizbullah eylemleri 

sebebiyle İslam’ı suçlayan gençlerle de karşılaşılmıştır. Özellikle Kürt ulusalcılarla ideolojik 

ilişkisi olan gençler ve yakınları Hizbullah’tan zarar görenler tarafından, “Bu İslam’ın peygamberi 

zalimdir” söylemi zaman zaman dile getirilmektedir.34 

Fundafobi’nin Müslüman toplumlara etkileri bağlamında dikkat çekici bir konu da 

Avrupalı yeni Müslümanların kendi cemaatlerini terk etmeleridir. Almanya’da yapılan araştırmada 

Alman, Rus ve diğer Avrupalı muhtedilerle bazı ikinci-üçüncü kuşak Müslümanların İslamofobik 

dışlamalar neticesinde kendilerini göçmen Müslümanlardan ayrıştırdıkları görülmektedir. Göçmen 

Müslümanların hem oryantalist hem de İslamofobik ötekileştirmeye maruz kalması yeni 

Müslüman olan Avrupalılar ve İslam’ı “yeniden keşfeden” eğitimli Müslümanların kendilerini 

sınıfsal olarak üstün görmesine ve yeni bir toplum-kimlik oluşturmalarına yol açmaktadır. Bu 

kesim açısından Selefi paradigmanın etnik-kültürel farklılıkları dışlayan din anlayışı ve Almanca 

                                                 
33 Hadi Tezokur, "Diyarbakır İncil Topluluğu ve Misyonerlik," Journal of Islamic Research 20/2 (2007), s. 192-

205;  Celal Çayır, Türkiye’de Din Değiştirip Hıristiyanlığa Geçişin Psiko-Sosyal Etkenleri, Uludağ Ünv. SBE., 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Bursa 2008. 
34 Mehmet Yanmış, Bayram Kahraman, "Gençlerin Dini ve Etnik Kimlik Algısı: Diyarbakır Örneği," Sakarya 

Üniversitesi S.B.E. Akademik İncelemeler, S. 8/2, (2013), s. 129; Mehmet Yanmış, agt, s. 178, 179. 



konuşmaya yatkınlıkları çekici gelmektedir. Selefilerin, Türk, Arap ve Uzak Doğulu 

Müslümanların geleneksel dindarlıklarını reddederek onlarla ilişkilerini azaltması İslam’ı “saf” 

haliyle yaşamak isteyen ve geleneklerin gereksiz görülen uygulamalarını öğrenmek yerine kendi 

kültürlerini yaşatmak isteyen yeni Müslümanları cezbetmektedir. Özyürek bunu, “İslam’ın 

Avrupa’ya kabulü Müslümanların İslam’dan dışlanması pahasına gerçekleşmektedir” şeklinde 

özetlemektedir. Yeni Müslümanlar çok ağır bir İslamofobik endişe taşıdıklarından ancak 

kendilerini oryantalist bir tarzda yeniden tanımlayarak topluma uyum sağlamaya çalışmaktadır.35 

İngiltere ve Belçika’daki yeni Müslüman kuşakların da Almanya örneğinde olduğu gibi yaşanan 

baskılar ve dışlamalar sebebiyle kendilerini göçmen dindaşlarından ayırarak yeni bir “elit 

Müslüman kimlik” yaratmaya çalıştıkları görülmektedir.36  

1960’lardan sonra yaygınlaşmaya başlayan İslamcılık karşısında birçok milliyetçi-laik 

Arap yönetici kendi yönetimlerini koruma yollarından biri olarak geniş halk kesimini yanına 

çekmeyi resmi politika olarak benimsemişlerdir. Ilımlı muhaliflere bile çoğu zaman 

fundamentalist şeklinde damga vurulup şiddet kullanılmıştır.37 Orta Asya ülkelerinin bazılarında 

da yönetici elitlerin, genç kuşakların yolsuzluk, yozlaşma, başarısız ekonomik politikalar 

karşısındaki  muhalefetlerini bastırırken “Vehhabi tehlikesini” öne sürmektedirler. Rusya da aynı 

gerekçeyle Çeçenistan’da savaş başlatmış ve bir kısım Batılıları bu konuda ikna etmeye çalışmıştır. 

Cezayir’deki 1992 sonrasında yaşanan kanlı iç savaş, İsrail’in Hamas’a karşı insanlıkdışı 

muamelesi ve Hindistan’da milliyetçi Hindulara karşı 1992 sonrasında artan baskılar da 

fundamentalist söylemin insan haklarını ihlal etmek için nasıl kullanıldığını gösteren açık 

örneklerdir. Böylece, fundafobi şemsiyesi altında muhaliflere yapılan baskılar yerli ve Batılı 

kamuoyu tarafından görünmezden gelinmiştir.38 Gerek Arap ülkelerinde gerekse Orta Asya’da 

yönetici elitlerin hem Batılı ülkeleri ürkütmemek hem de kendi toplumlarından tepki çekmemek 

için Batı’da üretilen fundamentalist-İslamofobik korkuyu kendi politikaları doğrultusunda 

kullanmalarının uzun vadede Müslüman toplumlarda dini hayat adına olumsuz neticeler 

doğuracağı düşünülebilir. İslamofobiyle yetişen yeni neslin eğitim kurumları ve basında güçlü 

                                                 
35 Esra Özyürek, Müslüman Olmak Alman Kalmak-Yeni Avrupa’da Millet, Din ve Din Değiştirme, Çev: İsmail 

Ilgar, İletişim Yay., İst. 2015, s. 28, 138, 237. 
36 Konrad Pedziwiatr, The New Muslim Elites in European Cities: Religion and Active Social Citizenship 

Amongst Young Organized Muslims in Brussels and London, VDM Verlag Dr. Müller, 2010. 
37 Hrair R. Dökmeciyan, age, s. 86, 102; Hamit Bozarslan, age, s. 224, 249. 
38 John L. Esposito, age, s. 140-144; Mark Juergensmeyer, agbl, 2002, s. 226-238. 



sekülerleşme politikaları uygulanan ülkelerde anne-babalarının dini kimliklerini sorgulaması 

şaşırtıcı görülmemektedir. 

Radikal eylemlerle anılan dini grupların İslam toplumlarına etkilerinden biri de geleneksel, 

tasavvufi ve ulus-devletlerin oluşturdukları din anlayışlarını şiddetle eleştirmeleri buna karşın 

Selefi paradigmanın geniş halk kitlelerinin anlayabileceği bir özellikte olmaması sebebiyle kafa 

karışıklıklarının oluşmasıdır. Bunun sonucunda radikal dini eleştiriler halkların müesses din 

anlayışlarını sarsarken onları bir boşlukta bırakabilmektedir. İslam toplumlarında okullaşmanın 

artması, bilgi dolaşımının yaygınlaşması, internet ve sosyal medya ağlarının yaygın kullanımı dini 

bilginin klasik ulemanın tekelinden çıkmasına neden olmuştur. Özellikle internet herkesi bilgi 

olarak “eşitlemiş” ve uzmanlığı “önemsizleştirmiş”tir. Artık “herkes âlim olmuştur”. Ancak, 

İslamcı radikal grupların interneti başarılı şekilde kullanması kısmen kendi din anlayışlarını 

yaymaya, daha çok da yaygın din anlayışları konusunda şüphelerin oluşmasına zemin 

hazırlamıştır.39 Tarafımızca yapılan araştırmada da Selefi grupların yoğun çalışma yürüttükleri 

yerlerde tasuvvufi gruplar, geleneksel medrese çevreleri ve resmi din anlayışları konusunda halk 

arasında kafa karışıklıklarının oluştuğu tespit edilmiştir. Radikal çevreler özellikle eğitimli veya 

sosyal medyayı etkin kullanan kesimler üzerinde etkili olmaktadır. Belirli ayet ve hadisler 

üzerinden kendilerine göre batıl, şirk, hurafe kabul ettikleri her dini-geleneksel uygulamayı 

eleştirmeleri bazı kimselerin şeyh, seyda ve resmi din adamlarına karşı olumsuz tutum 

takınmalarına yol açmaktadır. Bu protest tutum ve davranışlar çoğu zaman Avrupalı muhtedilerde 

olduğu gibi yeni bir Müslüman kimlik üretememekte ve dine yönelik güçlü sorgulamalara neden 

olabilmektedir.40 Burada kimlik krizi iki noktada ortaya çıkmaktadır; öncelikle kuvvetli olan 

geleneksel-resmi-tasavvufi din anlayışlarının sorgulanması, ikincisi de Selefi grupların herşeyi 

eleştirmeleri buna karşın yıkılan din anlayışlarının yerine güçlü, yeni bir din yorumu 

getirememeleridir. Ayrıca sürekli radikal söylem ve eylemlerin öznesi olmaları ve oluşturulan 

kuvvetli fundafobi de bu grupların temsil ettiği dini anlayışlarının reddedilmesine neden 

olmaktadır. Esposito, radikal dini çevrelerin bu olumsuz etkileri karşısında geleneksel dini 

çevrelerin yeni bir mücadeleye gireceği ve hızlı bir içtihat ve reform hamlesiyle dinin 

yorumlanması ve modernitenin ortaya çıkardığı birçok probleme yeniden cevap arayacağı bir 

                                                 
39 Olivier Roy, Küreselleşen İslam, Çev: Haldun Bayrı, Metis Yay., İst. 2003, s. 153, 158. 
40 Mehmet Yanmış, agt, s. 199, 200. 



sürecin yaşanacağını düşünmektedir.41 Diğer taraftan Said ise toplumlarda şiddetin hâkim olduğu 

dönemlerde ilim ve aklın gölgede kalacağını bunun da mağlubiyetleri netice vereceğini ifade 

etmektedir. Bu konuda Almanya ve Japonya örneklerini vererek, bu iki milletin II. Dünya 

Savaşı’ndan sonra şiddeti bırakıp bilime yöneldiklerini ve bu şekilde güçlendiklerini delil 

göstermektedir. Malik b. Nebi de bu bağlamda, Müslümanların geri kalmışlık kompleksiyle 

kuvvet/şiddet sevdalısına dönüştüğünü oysa güç ve kuvvetin silah-teknolojide değil ilimde 

olduğunu belirtmektedir. Müslümanların şiddeti bir metot olarak kullanması fundafobi’nin 

güçlenerek yaygınlaşmasına yol açmakta, İslam’a karşı geliştirilecek eleştirileri haklılaştırmakta 

ve Müslümanların kendi düşüncelerini hem yeni nesillere hem de Müslüman olmayanlara 

aktarımını engellemektedir.42 

İslam toplumlarında ve Batı’daki Müslümanlar arasında fundamentalist söylem ve 

eylemler eğitimli genç kuşakla sosyo-ekonomik açıdan iyi durumda olan kimselerin ılımlılaşma, 

laik elitlere yakınlaşma ve hatta yaygın olmamakla beraber din değiştirmelere bile neden 

olabilmektedir. Yine fundafobi, Batı’da negatif bir İslam algısı oluşturmak için kullanılırken İslam 

toplumlarında irtica, rejim düşmanlığı, demokrasi karşıtlığı kılıfıyla yerli otoriter rejimlerin 

muhaliflerini susturmak için kullandıkları işlevsel bir araca dönüşmektedir. Ancak unutmamak 

gerekir ki, bu ülkelerdeki nitelikli din eğitimi almamış kimseler açısından fundamentalizm korkusu 

zamanla kimlik sorununa dönüşme potansiyeli taşımaktadır. 

Dinin Kamusal Alandan Dışlanması 

İslam ülkelerinin çoğunda ve Türkiye’de bağımsızlık yıllarını takip eden dönemlerde katı 

laik politikalar hayata geçirilmiştir. Bunda amaç dinin kurumsal varlığını en aza indirip kamusal 

alana müdahelesini bitirmek/sınırlamak ve bireysel bir dindarlık anlayışını yaygınlaştırmak 

olmuştur.43 Bu durum yeni Selefilerin ve fundamentalistlerin hedeflediği, dinin kamusal hayatın 

tamamına hâkim kılınması idealine terstir. 

                                                 
41 John L. Esposito, age, s. 194. 
42 Cevdet Said, age, s. 78. 
43 Gözaydın ve Mardin çalışmalarında Cumhuriyet yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla, halk dindarlığı 

ve Osmanlı’nın elit din yorumu yerine laik anlayışa uygun yeni bir din profilini vatandaşa yaymak için politikalar 

geliştirdiğini iddia etmektedirler. Bu anlayış, bireyselliği öne çıkarıp geleneği şiddetle eleştiren, dini bağlanmayı 

dışlayan ve dinin kamusal alandaki görünürlüğünü azaltmayı hedefleyen bir yapıya sahiptir. Ayrıntılı bilgi için bkz. 



Türkiye’de Osmanlı son döneminde yaşanan 31 Mart hadisesiyle başlayan süreçte irtica ve 

şeriat tehlikesi çoğu zaman siyasi baskı aracına dönüşmüştür. Din üzerinden üretilen korkularla 

ülke siyaseti dizayn edilmiş, İslam’a yönelim engellenmeye çalışılmış ve nihayetinde dinin 

kamusal görünürlüğü zayıflatılmak istenmiştir. Bu korku oluşturulurken Suud kralları ve 79 

Devrimi sonrası İran’ın kanlı şeriat uygulamaları (el kesme, kelle uçurma) sıklıkla kullanılmıştır.44 

Farklı İslam toplumlarındaki şiddet içeren eylem ve uygulamalar ikinci-üçüncü ülkelerde ılımlı ya 

da radikal bütün dindarlara baskı yapmak için uygun bir araca dönüşmüştür. Bu baskılarla, hem 

dinin daha geniş alanlar bulmasının önü kesilmekte hem de dini hayatın yönetici elitlerin istediği 

formata yakınlaşması hedeflenmektedir. Doğu’da ve Batı’da üretilen fundamentalizm endişesi, 

dini-seküler arasındaki karşıtlığı yeniden kurgulamakta ve dini olanı baskı altına alarak onu 

modern medeniyet telakkisine uygun hale getirmeye çalışmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, 

“fundamentalizm, radikal değişmeyi, öteki’ni daha uysal bir versiyonuna benzer kılmak suretiyle, 

evcilleştirmektedir”.45 

Fundamentalist eylemlerin yaşandığı yerlerde bu eylemlerin nedenlerinin sorgulanması, 

dini hayata etkilerinin nasıl olduğu sorusunu gölgede bırakabilmektedir. Oysa radikalizmin 

sebepleri kadar ortaya çıkardığı sonuçların da belirlenmesi önem arzetmektedir. Yanmış’ın 

Hizbullah üzerine yaptığı incelemede özellikle sol grupların (28 Şubat sürecinde olduğu gibi bazen 

de devletin) radikal eylemler üzerinden dini mahkum ettikleri tespit edilmiştir. Marksist-Apoist 

bir örgüt olan PKK’nın dindar Kürt toplumu içerisinde açıktan dine karşı bir söylemi ve eleştirisi 

tepkilere neden olduğundan Hizbullah’ın 1990’lı yıllardaki eylemlerini öne sürerek dindarları ve 

dini grupları baskı altında tuttuğu belirlenmiştir. Örgüt, fundamentalizm korkusu üzerinden 

eğitimli genç çevreleri kendisine çekebilmekte, özellikle üniversitelerde namaz kılan, başörtülü, 

sakallı, peçeli öğrencileri, “sen Hizbullah mısın?” söylemiyle “evcilleştirmek”tedir. Yakın döneme 

kadar “Hizbullah”, Irak ve Suriye’deki El Kaide-IŞİD eylemlerinden sonra da “IŞİD” söylemleri 

üzerinden üretilen fundafobi sadece bu grupları değil bölgede bulunan diğer tüm dini grupları ve 

dindarları da ötekileştirmek için kullanıldığı aynı araştırmada bulunmuştur.46 Sakallı, peçeli 

                                                 
İştar Gözaydın, Diyanet-Türkiye Cumhuriyeti'nde Dinin Tanzimi, İletişim Yay., İst. 2009; Şerif Mardin, 

Türkiye'de Toplum ve Siyaset, Haz: Mümtaz'er Türköne, Tuncay Önder, İletişim Yay., İst. 2012. 
44 Ali Bulaç, age, 1994, s. 43. 
45 S. Sayyid, age, s. 36. 
46 Mehmet Yanmış, agt, s. 185. 



kimselerle üniversitede namaz kılan, başörtüsü bağlayanların47 üretilen fundafobi üzerinden 

sorgulanması dini sembol ve ritüellerin özel alana saklanmasına neden olabilmektedir. 6-8 Ekim 

2014 tarihlerinde Güneydoğu’da yoğun  olarak yaşanan IŞİD karşıtı eylemlerde sakallı, şalvarlı 

bazı kimselerin öldürülmesi veya yaralanması sonrasında da birçok kişinin sakallarını kestiği 

gözlenmiştir. Bu tür tepkilerin arttığı dönemlerde radikal grupları temsil ettiği düşünülen kıyafet, 

saç, sakal sitilleri ve yaşam tarzlarının terk edilmesi beklenen bir durumdur. Hizbullah, IŞİD veya 

Boko Haram üzerinden geliştirilen fundafobi’nin Müslüman toplumlarda bile çok ayrım 

gözetmeden dindarlara baskıya dönüşmesi ilginçtir.  

Türkiye’de İslamofobi’nin irtica ve şeriat söylemleriyle gündeme geldiği en önemli 

tarihlerden biri 28 Şubat siyasal sürecidir. Bu süreçte Hizbullah’ın mezar evleri ve domuz bağlı 

infazları üzerinden basın yoluyla ülke genelinde yaygın bir fundamentalist korku oluşturulmuş, 

dini kurumlar ve yaşam üzerinde baskı uygulanmıştır.48 Batı’daki İslamofobiyle benzer bir mantık 

üzerinden üretilen irtica, şeriat gibi muhayyel söylemler toplumda korku atmosferi yaratmıştır. 

Masum dindarların bayanlarla tokalaşmaması, mevlid okutması suç sayılmış, öğrenci ve 

memurların giyim-kuşamları, ibadet edip-etmedikleri takip edilmiş, birbirini çekemeyen 

memurların ihbarları nedeniyle “ispiyoncu ve muhbir bir toplum” ortaya çıkmıştır. Bu dönemde 

dinini yaşamak isteyen insanlar büyük problemlerle karşılaşmışlardır. Başörtüsü takmak, cübbe 

giymek, sakal bırakmak, kamusal alanlarda namaz kılmak, haremlik-selamlık aile ziyaretleri vb. 

irtica olarak damgalanıp dini sembol ve ritüeller gündelik hayattan dışlanmaya çalışılmıştır.49 

İslamofobi’nin ya da İslam karşıtlığının Müslüman toplumlarda açıktan ifade edilememesi 

buna karşın radikallerle mücadele adı altında bazı dindarlar, gerici, köktenci, aşırılıkçı, terörist 

şeklinde damgalanıp ötekileştirilmesiyle ortaya çıkan fundamentalist korku dini hayatı olumsuz 

etkilemektedir. Siyasal iktidarlar ve seküler çevrelerce, basın-medyanın bu korkuyu tekrar tekrar 

ürettiği dönemlerde, kimin radikal olup olmadığı açıkça tanımlanmadığı için dini sembol, ritüel ve 

faaliyetler kamuoyu önünde toptancı bir mantıkla mahkum edilmektedir. 

                                                 
47 Elbette bu baskı bütün öğrencilere yöneltilmemektedir. Ancak Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde okuyan 

İDKAB öğrencileri, PKK sempatizanı öğrencilerin zaman zaman kendilerine “Hizbullahçıları burada istemiyoruz” 

şeklinde laf attıklarını belirtmişlerdir. Yine, okullarda namaz kılsa, başörtüsü taksa, bir dini grubun faaliyetlerine 

katılsa bazı arkadaşlarının kendilerini, “sen Hizbullah mısın?” şeklinde dışlayacağından çekinen öğrencilerle de 

görüşmeler yapılmıştır. Bilgi için bkz. Mehmet Yanmış, agt, s. 169, 214. 
48 Mustafa Kara, 28 Şubat Öncesi ve Sonrası Türkiye'de Dini Hayat, Emin, Bursa 2012, s. 426, vbş. 
49 Ali Bulaç, "Türkiye Gündemindeki "İrtica" ya da İslamofobi," Kadir Canatan, Özcan Hıdır (Haz:), Batı 

Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm, içinde, Eski-Yeni Yay., Ank. 2007, s. 464, 468, 473. 



Radikalleşmenin Yaygınlaşması 

1990’lı yıllardan sonra yazılı ve görsel medyada artan İslamofobik haberlerle beraber 

Batı’da Müslümanlara ve camilere yönelik saldırıların artması İslam toplumlarında şiddet 

yanlılarını cesaretlendirmiştir. Bu tür eylem ve yayınlar Müslümanların kendilerini korumak için 

şiddet kullanmasını meşru gören çevrelerin daha rahat propaganda yapmasına olanak 

sağlamaktadır. 

Müslüman ülkelerde sömürgecilik sonrası dönemlerde idarecilerin sıklıkla güçlü dini 

grupları yeni ulus-devletlerin düşmanı şeklinde ötekileştirmesi ve onlara yönelik şiddetleri bu 

grupların bazısını radikalleştirmiştir. Radikal gruplar ve İslam toplumları üzerinde yapılan bazı 

çalışmalarda, radikal kimselerin özellikle siyasal İslamcılık kanalıyla sisteme girişine müsaade 

edildiği yerlerde radikalizmin hızla zayıfladığı görülür.50 Dini kimliğin hiçbir şekilde siyasal 

alanda temsiline izin verilmediği ve bunun şiddetle bastırılmak istendiği durumlarda da şiddete 

yönelimin arttığı tespit edilmiştir.51 Türkiye, İran ve Mısır’daki İslami hareketler üzerine çalışan 

Erkilet, bu üç ülkede dini gruplar ve ulema üzerine en kuvvetli baskının Mısır’da yapıldığını 

belirtir. Buradaki dini grupların geleneksel dindarlık anlayışlarını şiddetle eleştirmesi ve devletin 

dini gruplar üzerinde artan baskısı grupları zamanla daha da radikalleştirmiştir. Bu durum her yeni 

grubu daha da şiddet yanlısı hale getirmiş nihayetinde radikalleşen dini gruplar halkın desteğini 

kaybetmiştir. İran’da ise ulema hem devletin şiddetine şiddetle karşılık vermemeyi reddetmiş hem 

de halkın geleneklerine saygılı olmuşlardır. İranlı ulema, Ali Şeriati veya Mısırlı grupların yaptığı 

gibi radikal söylemlerle halkla çatışmak yerine daha yumuşak bir yöntemle hem laik, sosyalist 

çevrelerin hem de geniş halk kitlelerinin desteğini arkasına alarak 79 devrimini gerçekleştirmiştir. 

Ancak devrim sonrasındaki radikal uygulamalar bu çevrelerin hızla sistemden uzaklaşmasına 

neden olmuştur. Erkilet, bu üç ülkede radikalleşen dini grupların radikal yeni gruplara kaynaklık 

ettiğini buna karşın geniş halk kesiminin desteğini kaybettiklerini tespit etmiştir.52 

Batı’da Müslümanların sözlü ve fiili saldırılara maruz kalması İslam toplumlarındaki 

radikal söylem ve eylemlerin meşrulaştırılmasına neden olmaktadır. Yaşanan uzun süreli sömürge 

                                                 
50 RAND raporu 1968-2006 yılları arasında Dünya’da faal olan değişik din, millet ve coğrafyalardan 648 grup 

üzerinde yaptığı analizde terörle mücadelede en etkili yöntemlerden birinin şiddet yanlısı grupların siyasal alana 

çekilmesi olduğunu ortaya koymuştur. İncelemeye alınan gruplardan %40’ının yasal politik zemine çekilerek terör 

eylemlerini sonlandırdıkları tespit edilmiştir. Bkz. Seth G. Jones, Martin C. Libicki, "How Terrorist Groups End: 

Lessons for Countering al Qa'ida", RAND, Santa Monica 2008. 
51 Hamit Bozarslan, age, s. 235, 291; Cihan Tuğal, age, s. 90, 153; Mark Juergensmeyer, agbl, 2002, s. 239, 244. 
52 Alev Erkilet, Orta Doğu'da Modernleşme ve İslami Hareketler, Hece Yay., Ank. 2004, s. 387-393. 



deneyimi ve sonrasındaki Batı yanlısı idarelerin hukuksuz, eşitsiz, seküler yönetimleri sosyo-

ekonomik hayattan dışlanan muhafazakâr çevrelerde din adına şiddet kullanmayı uygun gören 

grupları güçlendirmiştir.53 Aynı şekilde Batı’da yaşayan Müslüman toplumlarda da İslam’a ve 

Müslümanlara karşı yapılan saldırılar, toplumsal bütünleşmeyi engellemekte bazı gençlerin 

radikalleşmesinin önünü açmaktadır. Bunun bir etki-tepki refleksi olduğu söylenebilir. İngiltere’de 

Müslüman toplumlar üzerine çalışmalar yapan Gest, İslamofobi’nin toplumda masum insanların 

da dışlanmasına ve Müslümanların yaşadıkları toplumla entegrasyonuna engel oluşturduğunu 

tespit etmiştir. Bu durum bir taraftan ikinci-üçüncü kuşak gençlerin kendi Müslüman kimliklerini 

tanımalarına olanak sağlarken diğer yandan sosyo-kültürel hayattan dışlanan kimselerin radikal 

gruplara yönelmesine neden olmaktadır.54 Himmat de benzer şekilde İslamofobik kültürde yetişen 

birçok Müslüman gencin dışlanmanın etkisiyle zamanla kimliğini radikal dini gruplarda aradığını 

belirtmektedir. Bu bağlamda dışlamanın daha çok kurbanı olan başörtülü-peçeli kadınların radikal 

gruplar için kolay hedef haline geldiğini ortaya koymaktadır.55 Zamanla radikal veya ılımlı dini 

çevrelerin düzenlediği dini-seküler etkinlikler dışlanmaya maruz kalan kimseler için yegane 

sosyalleşme alanlarına dönüşebilmektedir. Özellikle sosyal medyada sosyalleşen yeni kuşaklar, 

interneti beşeri-ekonomik sermayesini genişletmek için başarılı şekilde kullanan radikal gruplarla 

tanışmakta ve Roy’un ifadesiyle “sanal ümmet”in bir üyesi olabilmektedirler. 

Avrupa genelinde ve en fazla Müslüman nüfusu bünyesinde barındıran Fransa’da yetişen 

ikinci-üçüncü kuşak Müslüman gençlerin, Almanya örneğine benzer şekilde, ebeveynlerinin etnik-

ulusal kimlikleri sebebiyle damgalanmaktan kurtulmak için üst kimlik olarak İslam’ı seçtikleri 

görülür. Özellikle başörtülü kızların okullarda artmasıyla bu toplumda hızlanan “ötekileştirme” 

Müslüman gençleri gözden ırak, her türlü marjinalliğe açık banliyölere itmiştir. 11 Eylül 

sonrasında sofu-radikal-ılımlı bütün Müslümanların şiddet yanlısı ve terörist olarak aynı kefeye 

konmasıyla hızlanan İslamofobi toplumdaki dışlamayı daha da artırmıştır. Diğer taraftan 

Avrupa’da modernitenin ön gördüğü melez toplum yerine “sınırların korunması ve kimliğin 

korunması” yükselen değer haline gelmiş ve bu durum dışlamayı artırıcı ayrı bir etken olmuştur. 

Bu kuvvetli ötekileştirme Fransa’daki banliyölerde yakın tarihlerde yaşanan şiddet eylemlerinde 

                                                 
53 Gilles Kepel, age. 
54 Justin Gest, age.; Özyürek, Avrupa’da şiddet yanlısı veya değil, Selefiliğin güçlenmesini sadece “kültürel dışlama 

ve ötekileştirme” teorileriyle açıklamayı reddeder. Ona göre bu, Selefiliği patolojikleştirmektedir. Oysa Selefi 

paradigmaya eğilim yukarıda da değinildiği gibi “aslına uygunculuk ve kültüre-milliyetçiliğe karşıtlık” teorileriyle de 

açıklanabilir. Bkz. Esra Özyürek, age, s. 216, 217. 
55 Hadia Himmat, agtb, s. 87, 88. 



önemli itici faktörlerinden birisi olarak karşımıza çıkmıştır. Dışlamanın bazı gençleri de Selefiliğe 

yönelttiği görülmektedir.56 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

İslam toplumları, sömürgecilik ve Osmanlı devletinin yıkılması akabinde büyük bir sarsıntı 

yaşamıştır. Bu süreçte İslam’ın yeniden hayata hâkim kılınması konusunda ciddi metot tartışmaları 

başlamıştır. Temel olarak iki ana akımın öne çıktığı görülmektedir; 1- Siyasal İslamcılık ve 2- 

Islahçılık. 

Siyasal İslamcılık, dinin siyasi, ekonomik, askeri vb. hemen hemen her alanda yönetime 

hâkim olması gerekliliğinden yola çıkmıştır. Yeni Selefilik ve Vehhabilik ile 79 İran devrimini 

gerçekleştiren Şia gruplar bu akımın bilinen örnekleridir. Bunların bazısı iktidarların siyasal 

mücadeleyle ele geçirilmesi gerekliliğini savunurken; radikal olanlar gerekli durumlarda silahlı 

mücadeleyi metot olarak kabul etmişlerdir. Belirtilen hareketler içerisinde İslam toplumlarındaki 

batıl, hurafe ve bid’alarla mücadeleyi tebliğle yapmak gerektiğine inananlar olmakla beraber 

bunlar ıslahçı hareketlerden farklı olarak halkın örf, adet ve geleneklerine karşı şiddetli eleştirileri 

yönüyle ayrılırlar. Diğer yandan ıslahçı hareketler toplumun aşağıdan yukarıya tebliğle yeniden 

ıslah edilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Ancak hal, tavır ve davranışta aşırılığı reddetmişler, 

halkın örf, adet ve gelenekleri konusunda daha yumuşak bir mücadele tarzı geliştirmişlerdir. 

Radikal grupların Müslüman toplumlarda 1970’lerde güçlenmeye başlaması, sonrasında 

Batılı ülkelerde bombalama eylemleri yapmaları, İran, Suudi ve Taliban yönetimlerinin kamuoyu 

önünde gerçekleştirdikleri şeriat uygulamalarıyla, fundamentalizm korkusu Dünya’da hızla 

yayılmaya başlamıştır. Özellikle 11 Eylül saldırılarını takip eden süreçte İslamofobi çok sayıda 

masum insana zarar vermeye başladı. Radikal grupların eylemleri ve masum Müslümanlara 

yönelik saldırıların artmasıyla 1990’lardan sonra fundamentalizm ve İslamofobi araştırmaları da 

hızla artmıştır. Yapılan çalışmalarda daha çok üç konu üzerinde durulmaktadır; 1- 

Fundamentalizm ve İslamofobi’nin kaynağı nedir? 2- Bunların Müslüman olmayan toplumlardaki 

sonuçları nelerdir? ve 3- İslam ya da dinler terör-şiddete imkân tanır mı? 

                                                 
56 Nilüfer Göle, Seküler ve Dinsel: Aşınan Sınırlar. Çev: E. Ünal, Metis Yay., İst. 2012, s. 75, 86; Graham E. Fuller, 
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Yapılan bu incelemenin amacı fundamentalizm korkusu, İslamofobi ve radikal grupların 

eylem-söylemlerinin bizzat Müslüman toplumlarda da derin izler bıraktığını ortaya koymaktır. Bu 

bağlamda ilk olarak radikal grupların eylemleri ve buradan üretilen fundafobi sebebiyle bazı 

Müslüman gençlerin kimlik problemi yaşadığı, kendilerini tanımlarken sadece “Müslüman” olarak 

tanımlamak yerine liberal, humanist, sosyalist vb. kimliklerle birlikte eklektik tarzda sunduğu 

görülmüştür. Bunun farklı bir versiyonu Avrupa’daki bazı muhtedilerin oryantalist-fundafobik 

baskılar nedeniyle kendilerini göçmen Müslümanlardan ayırarak “elit Müslüman” sınıfı yaratmaya 

çalışmasıdır. Aynı şekilde Müslüman ülkelerde de eğitimli, sosyo-ekonomik durumu iyi olan genç-

orta kuşaklarda da laik-elit yönetici sınıflara doğru yakınlaşmaların olduğu tespit edilmiştir. Bu 

durum ilgili kitlenin kendini devlete uzak gördüğü Güneydoğu gibi yerlerde sosyalist Kürt 

ulusalcılara yakınlaşma şeklinde de tezahür edebilmektedir. Çok az da olsa din değiştirme 

hadiselerinde de radikal dini tutum ve davranışlara tepkilerin olduğu belirtilmelidir. Avrupa’da 

ikinci-üçüncü kuşak Müslüman neslin de fundafobik yayınlar ve çevre baskısının etkisiyle 

İslam’dan uzaklaştığı araştırmalarda bulunmuştur. Özetle, dini radikalizm bir taraftan Müslüman 

toplumlarda yetişen gençlerin dine eğilim ve ilgilerini olumsuz yönde etkilemekte diğer yandan 

da dine mesafeli duran kişilere yönelik tebliğ ve irşat çalışmalarını sekteye uğratmaktadır. Basın 

ve yayın yoluyla körüklenen fundafobi hem halkta çekingenlik oluşturmakta hem de resmi dini 

kurumlar ve ılımlı dini grupların bile şüpheli konumuna itilmesine neden olmaktadır. 

Fundamentalizm korkusunun Müslüman toplumlara yönelik diğer bir olumsuz etkisi dini 

ritüel, söylem ve sembollerin kamusal alanda görünürlüğünün zayıflamasıdır. Çoğu zaman 

dönemsel olarak artan ve azalan fundafobi’nin üst düzeye çıktığı dönemlerde sakal, başörtüsü, 

peçe, görünür yerlerde namaz kılma, dini grupların faaliyetlerine katılım gibi dindarlığı çağrıştıran 

sembol ve ritüellere fiili ve sözlü saldırılar sebebiyle dindar kimseler üzerinde baskı oluşmaktadır. 

Bu baskı sebebiyle bazı kimseler belirtilen kıyafet, ritüel ve sembolleri başkalarından saklayarak 

toplumla bütünleşmeye çalışırken, bazıları da bunu reddederek bulundukları toplumdan 

dışlanmayı göze almakta, çoğu zaman da radikal gruplara yönelmektedirler. 

İncelemede dikkat çekici bulunan noktalardan birisi kuşkusuz Müslüman ülkelerde laik 

çevrelerce zaman zaman dile getirilen ve devlet politikalarını etkileyen “şeriat-irtica geliyor, İran 

mı, Arabistan mı oluyoruz!” gibi söylemlerin bu ülkelerde İslamofobik etkiler yapmasıdır. 

Belirtilen ülkelerde açıktan İslam aleyhtarlığı çoğu zaman mümkün olmadığından bu söylemler ve 



radikal dini gruplarının eylemleri üzerinden İslamofobi’yi üretme imkânı doğmaktadır. Özetle 

madalyonun bir yönü İslamofobiyken diğer yüzünün irtica-şeriatfobi olduğu söylenebilir. 
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