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“Müslüman Ahlakı” Üretemeyen İslamofobi Üretir 

 

Dr. Mehmet YANMIŞ 

 

İslam toplumları hususiyle 11 Eylül saldırıları sonrası dikkatlerini Amerika ve 

Avrupa‟da yükselen İslamofobiye yöneltti.  Ben meselenin Batı‟ya bakan yönü kadar bize 

bakan kısmını da önemsiyorum. Zira hem farklı coğrafyalarda yapılan araştırmalar hem de 

kendi çalışmalarım „başkalarına hayat hakkı tanımayan, ahlak ve hikmetten uzak İslam 

yorumlarının‟ Müslüman toplumlarda bile korkuya neden olduğunu gösteriyor. Bu olgunun 

yerli katı laiklerden farklı olarak dinle teolojik problemleri olmayan genel halkta gözlenmesi 

ilgi çekicidir. 

Türkiye ve birçok Müslüman toplumda İslamofobinin ciddi bir sorun olmaya 

başladığını sistemli bir teori şeklinde birkaç yıldır dile getiriyorum. İslamofobinin Batı‟da değil 

Batman, Diyarbakır, İzmir, Kahire, Bağdat, Şam, İslamabad‟da aranması gerektiği 

kanaatindeyim. 2015‟ten sonra yazdığım makaleler ve çeşitli yayın kuruluşlarına verdiğim 

mülakatlara gelen yorumlar Ortadoğu‟da özellikle cihatçı radikal çetelerin etkisiyle İslam 

antipatisinin veya Müslüman korkusunun düşündüğümden daha güçlü bir taban bulduğunu 

görmemi sağladı. 

Tarihsel seyir incelendiğinde İslam toplumlarında 19. yy‟da uygulanan tepeden inmeci 

Batılılaşma politikaları ve laikleşmenin bu coğrafyada güçlü bir laiklik fobisi ürettiği görülür. 

Batılı seküler değerlerin yukarıdan aşağı dayatılması Müslüman halkın tepkisine neden oldu. 

Birçok ülkede İslami direnişin başlamasının nedenlerinden biri sömürge valileri veya yerel 

liderlerin uyguladıkları bu politikalar olarak gösterilir. İran, Sudan, Pakistan, Afganistan, 

Malezya, Türkiye, Tunus gibi ülkelerde bu mücadeleler sonucunda ya şeriat kanunlaştı ya da 

İslamcı iktidar tecrübeleri yaşandı. Bunun dışında Müslüman toplumlardaki Batılılaşma ve 

Batılı kültürel/askeri hegemonya çeşitli cihatçı örgütlerin kurulmasına neden oldu. Bu 

örgütlerin ilk faaliyet alanları Afganistan, Cezayir, Bosna, Filistin, Çeçenistan oldu. 

Günümüzde ise cihatçı örgütlere bir vatan belirlemek imkânı kalmamıştır. Bunlar „nerede 

olmak istiyorsa orada olma becerisine‟ sahiptirler. Ulusaşırı savaşçı örgütler Said‟in „yersiz 

yurtsuzluğu‟nun aksine davası için anlamlı olan her yeri yer yurt edinebilir. Temel iddiaları 
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İslamı kâfirlerin tasallutundan kurtarmak ve modern Haçlı Seferlerini püskürtmektir. Fakat 

ortaya çıkan netice düşündürücüdür. 

 İnsanlar ve toplumlar birbirlerinin tecrübelerinden ders çıkartmalıdır. Bunun yolu da 

birbirini tanımaktan geçiyor. Modern İslam toplumları maalesef birbirlerini tanımıyor. Oysa 

son yüzyılda farklı coğrafyalardaki İslam toplumları birçok önemli kırılma noktasını benzer 

şekillerde yaşadılar. Kanaatimce önümüzdeki yıllarda da İslam antipatisi ve Müslüman 

fobisini birlikte tecrübe edecekler. 

Sorun nerede? 

Müslüman toplumların sorunlarından birisi Nasreddin Hoca fıkrasında ima edildiği gibi 

„samanlıkta kaybolan iğnelerini‟ sürekli sokak lambası altında aramalarıdır. İslam‟dan nefret 

ediliyorsa bunun nedenini Batı‟da aramak veya şer şebekelerin gizli planlarını deşifre etmeye 

çalışmak en büyük marifetimiz! Peki, kendi ürettiğimiz ahlakımız ve yaşam tarzımız ne kadar 

sempatik! İslam dininin emrettiği ahlak ilkelerini ve Hz. Peygamberin örnekliğini sürekli 

anlatıyoruz ama bugün ne ürettiğimizi sorgulamıyoruz. Geçmişten Mevlana, Yunus Emre, 

Hacı Bektaşi Veli‟ye atfederek naklettiğimiz güzel örnekleri insanlık bu çağda da görmek 

istiyor. Taliban, Usame b. Ladin, Bağdadi, Zerkavi vb. hangi İslam‟ı temsil ediyor? 

İslam toplumları üzerine çokça eser kaleme alan Montgomery Watt, Müslümanların 

beş temel problemlerinden birinin „tarihi yanlış algılama‟ olduğunu belirtir. Müslüman 

toplumlar Asr-ı Saadeti ve İslam‟ın ilk 3-4 yüzyılını kafalarında idealize etmekte ve bunun 

halen gerçeğin bir parçası olduğunu vehmetmektedir. Değişmezlik birey ve toplum için 

ontolojik bir realite gibi görülür. Tarihi „seçmeci‟ marifetle okuyup geçmişe tapınma ve güzel 

örnekleri tarihten çıkarma alışkanlığı üretim kabiliyetini köreltiyor. Müslümanların bilimde, 

mimaride,  ahlakta, politikada vb. geri olduğu söylendiğinde hemen eskiye dönerek cevap 

verme refleksi Watt‟a göre zihinsel durağanlığın bir göstergesidir (Watt, 2016). Oysa 

Müslümanların çağımıza yeni hikâyeler, başarılar, kahramanlar ve abide şahsiyetler sunması 

gerekir. 

İçtihat kapısının kapalı kabul edilmesi de Müslüman zihninde toplumsal düzenin 

durağanlığının tipik bir örneğidir. İslam toplumları yaşanan bunca sosyo-politik değişime 

karşın hala temelleri 7. ve 8. asırda atılmış fıkıh kurallarıyla çağın sorunlarına cevap bulmaya 

çalışıyor. Avrupa‟da yetişen 2. ve 3. kuşak Müslüman gençliğin ve yerli mühtedilerin 

sorunlarından biri kuşkusuz klasik ahlak, kelam ve fıkıh anlayışlarının sorunlarına çözüm 

üretememesidir. Bu durumda radikal Selefi grupların dolambaçlı yollara sapmadan verdikleri 

yorumsuz fetvalar bu kesimlerce cazip bulunuyor. Diğer yandan klasik mezheplerin tek 

başına sorunlara cevap üretememesi Batılı eğitim ve yaşam tarzıyla yetişmiş bu yeni 

Müslüman kuşaklarda „mezhepsiz‟ bir İslam anlayışını da çekici kılıyor. Appadurai bunu 

parçalanma şeklinde tanımlar. Çok bilinen „parçalanma teorisi‟ küreselleşmenin politik, 
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ekonomik, sosyal alanlarla beraber ahlak alanını da parçaladığını başarılı şekilde ortaya 

koyar. Buna göre göç ve medya toplumların klasik ahlak bütünlüğünü parçalamıştır (1996). 

Batılı „yeni Müslüman‟ kuşakta, tam olarak ne anne-babalarının yaşam tarzını ve onların ata 

yurtlarındaki kültürlerini ne de yetiştikleri ev sahibi kültürleri benimseyen bireylerin oranı 

artıyor. Kuşkusuz Alman/Fransız/İngiliz ve Müslüman topluluklar içerisinde farklı ahlak ve 

yaşam tarzları sergilemek bu kimselerin ürettiği bir çözüm. Bu durum bir dini, ahlaki ve 

zihinsel parçalanmaya neden oluyor.1 

Durağan toplum tasavvurunun bir yansımasını da ahlaki meselelerde görebiliriz. 

Ahlakın neliği, konusu, kapsamı ve en önemlisi de “bekçiliği” yeni Müslüman toplumların 

çözmesi gereken sorunlardan biri. Klasik İslam toplumlarında ahlaki ilkeler temelde din + 

Arap, Fars, Hint vb. geleneksel kültürünün mezcedilmesiyle belirleniyordu. İslam‟ın yayıldığı 

ve farklı kültürlerde karşılaştığı ilk yüz yıllarda şekillenen İslam ahlak anlayışı sosyal 

değişimin hızlı olmadığı 9-19. Yy‟lara kadar büyük oranda tartışma konusu olmadı. Bu 

süreçte dinin de mülkün de ahlakın da koruyucusu sultan olmuştu. Daha yerelde ise seyda, 

kadı, şeyh gibi ulema sınıfı kuralları belirlenmiş dinin ve ahlakın koruyucusuydu. Kurallar terk 

edildiğinde bu kimselerden beklenen ahlaksızlığın ve dinsizliğin cezalandırılmasıydı. Bu 

yapılmadığı takdirde yerel dini ve siyasi (seyyid, bey, reis) otoriteler kamuoyunda güç 

kaybediyordu. Klasik toplumlarda din adamları hem din hem de din kisvesine bürünmüş 

ahlak „bekçiliği‟ sayesinde otoritelerini güçlü kılabiliyordu. Ancak Gellner‟in belirttiği gibi 

göçler ve modernleşme İslam toplumlarında „sarkacın bozulmasına‟ neden oldu (2012). Eski 

politik düzen yıkıldığı gibi din adamlarının kontrolündeki dini ve ahlaki sistem de değişime 

uğradı. 

Gelenek ve modernite arasında, a‟rafta kalan çoğu İslam toplumunun bilinçaltında 

halen dinin ve ahlakın devlet başkanı, seyda, müftü, hoca tarafından korunması gerektiğine 

dair güçlü bir inancın olduğu görülür. Roy (2017), Kepel (2001), C. Said (1995), Ayubi (2003) 

gibi niceleri bu durumun politik İslam‟ın yükselişindeki sebeplerden birisi olduğunu belirtir. 

Zihin altında dindar bir liderin ahlaksızlığı önleyeceği beklentisi tarihsel bir mirastır. Burada 

yanılgı modernleşen ve pek tabii şekilde bireyselleşen toplumlarda siyasi/dini liderlerden 

tarihsel ahlak bekçiliği görevini yerine getirmelerini beklemektir. 

Bireyselleşme ve ahlak sorunumuz 

Batılılaşma ve akabinde modernleşme Müslüman toplumlara bilim, teknik ve 

felsefeden önce yaşam tarzı olarak geldi. Bunun sonucunda da ilk modernleşen çevreler 

gerçek manada modernitenin ruhunu kavrayamadı. Diğer yandan bunu „gâvur icadı‟ bir 

yaşam tarzı kabul edip reddeden muhafazakâr/dindar çevreler de modernitenin ortaya 

                                                
1
 Ayrıntılı bilgi için şu kaynaklara bakılabilir; (Bruinessen & Allievi, 2012; Özyürek, 2015; Gest, 2010; Göle, 2015; 

Konrad, 2010; Claud & Fleschenberg, 2010; Nira & Gita, 1992). 
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çıkardığı değişimi okuyamadı. Şüphesiz bu değişimlerin en önemlilerinden biri 

bireyselleşmenin artmasıdır. 

Özgür birey tarih felsefecileri açısından Batılı Aydınlanmanın en belirgin birkaç 

vasfından biridir. Modern bireyin politik, ekonomik, ahlaki kararlarını aile, kilise, toplum ve 

devlet baskısı olmadan özgür iradesiyle vermesi beklenir. Fertlerin gündelik yaşam 

prensiplerini ve ahlaki ilkeleri akıl yardımıyla belirlemesi istenir. Şerif Mardin İslam 

toplumlarında bireyselliğin ve bireysel ahlaki bilincin gelişimini önemseyen bir aydındı. Ona 

göre klasik İslam toplumlarında dinin ve ahlakın sürekli devletin ve onun otoritesi altında iş 

gören yerel liderlerin denetiminde olması bireysel ahlaki sorumluluk bilincinin gelişimini 

sekteye uğrattı. Din ve ahlak, Emevilerle devletin yukarıdan belirlediği birer hiyerarşik resmi 

kuruma dönüşmüştü. Özellikle Nizamül Mülk‟ün devasa medrese projesi ile Selçuklular bu iki 

önemli alanda aykırı fikir ve akımların önünü kesmişti. Buralardan yetişen „ulema-i rüsumun‟ 

devletin din ve ahlak sisteminin yayıcısı-koruyucusu rolünü yerine getirmesi beklendi 

(Mardin, 1993). Bu misyon günümüz Türkiye‟sinde İlahiyat Fakülteleri ve DİB aracılığıyla 

diğer İslam toplumlarında da farklı isimler altında devam ediyor. Mardin‟e göre din ve ahlak 

alanının medrese ağı ile devletin tekeline girmesi özgür dini ve ahlaki terakkinin önünü kesti. 

Tekke ve dergâhlar uzun bir süre bu alanda kendi özgün din ve ahlak anlayışlarını geliştirse 

de bu geleneğin 20. yy başlarında birçok yerde dejenere olduğu ve yıkım yaşadığı biliniyor. 

„Eski düzen‟de sultan-ulema himayesi din ve ahlak lehine bir süreç gibi gelişse de 

modernleşme bunu tersine çevirdi. Bireysel bir dindarlık ve ahlak telakkisinin gelişmemesi 

modernleşen İslam toplumlarında büyük bir sorun haline geldi. Artık eski politik ve sosyal 

güce sahip olmayan din adamları ve siyasi otoriteler dini ve ahlaki „kuralsızlıkları‟ 

denetleyememektedir. Şehirlere akın eden ve Fromm‟un ifadesiyle eski „boyunduruklarından‟ 

kurtulan halk dini-ahlaki anlamda bir boşluğa düştü. Her daim dini ve ahlaki yaşantısı devlet 

ve ondan güç alan dini otorite tarafından denetlenen „eski birey‟ artık vicdanıyla baş başa 

kaldı (1996). Modern, geleneksel veya dini değerleri içselleştirmemiş yeni bireyin oto-

kontrolünü güçlendirmesi ise zaman almaktadır. Bu sebeple 70‟lerden sonra İslam 

toplumlarında yaşanan hızlı şehirleşme aynı zamanda klasik din ve ahlak nizamının da 

önemli ölçüde sarsılması anlamına gelir. 

Klasik ve modern dönem İslam toplumlarındaki ahlaki nizamını değerlendiren Nazih 

Ayubi de Mardin‟e benzer tarzda bireysel ahlak ve dindarlığın gelişmemesine vurgu yapar. 

Özellikle şehirlere ve uzak diyarlara yapılan göçlerin kolektif ahlakın ve dindarlığın 

çözülmesini hızlandırdığını öne sürer. Ayubi‟ye göre bu hızlı ahlaki çözülmenin 

nedenlerinden biri İslam dininin bir parça kolektif ahlakı önemsemesidir. Bunun ikili bir 

sonucu olmuştur. Öncelikle Müslümanların ilk baştan beri din-siyaset birlikteliğini tecrübe 

etmesi ve siyasi otoritenin aynı zamanda dini-ahlaki otorite olması zamanla bu iki alanda 

siyaseti belirleyici kıldı. Müslüman toplumlar zihinsel olarak din ve ahlak alanını siyasetin 
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dizayn etmesini benimsediler. İki alanda ortaya çıkan olumsuzlukların da liderlerin 

öncülüğünde cezalandırılması beklentisi buradan doğmuştur. Bunu yerine getirmek 

karizmayı güçlendirmiş. Siyasi açıdan Suudi Arabistan ve Irak ile güç çekişmesi halindeki 

Humeyni‟nin 1989‟da Selman Rüşdi için yayınladığı idam fermanı bu açıdan ilgi çekici bir 

örnektir. Kepel, Humeyni‟nin bu fetva ile  “sahipsiz İslam‟a” sahip çıktığı ve „ahlaksızlığa, 

dinsizliğe‟ karşı bir liderin yapması gerekeni yaptığı imajı oluşturduğu yorumunu yapar. Yine 

Kepel‟e göre bu fetva sonrasında Sunni Müslüman toplumlar içerisinde bile Humeyni 

sempatisi artmıştır (2016). 

İslam ahlakının bir parça kolektif olmasının diğer bir sonucu da utanç-suçluluk 

denkleminin kurulamamasıdır. Modern Batı ya da Kant ahlakı bağlamında sıklıkla 

duyduğumuz bireysel sorumluluk ve suçluluk duygusu özgür bireyi temel alır. Ancak özgür 

bireyler eylemlerinin ahlaki olup olmadığına karar verir. İslam toplumlarında ise bunun yerini 

utanma ve ayıplanma alır. „Utanma‟ yapısı gereği bir toplumsal sorumluluk ilkesidir. Yaptığı 

bir hatadan dolayı Müslümanın utanması beklenir. Yani toplum karşısında mahcup olması, 

ondan bağışlanma dilemesi ve bunun bedelini ödemesi gerekir. Bireysel olması gereken 

ceza geçmişte çoğunlukla, günümüzde ise yer yer aile, akraba veya aşirete kesilir. Belirtmek 

gerekir ki güç, konum, cinsiyet, suçun ifşa olup-olmadığı gibi şartlar utanma durumunu 

ağırlaştırır veya ortadan kaldırır. Aynı şekilde ahlak ve din alanının toplum tarafından kontrolü 

bireylerin doğru-yanlış, iyi-kötü, güzel-çirkin ayrımları üzerine kafa yormalarını gereksiz 

kılıyor. Vicdani melekeler gelişmiyor ve değerler içselleşmiyor. Sonuçta kozmopolit şehirlere 

akın eden bireylerde utanma duygusu zayıfladı ancak bireysel suçluluk duygusu 

geliştirilemedi. 

Doğu‟da ve Batı‟daki Müslüman toplumların 1970‟ler sonrası yaşadığı kitlesel göçler 

ve hızlı sosyal değişim, çoğunluğu asgari düzeyde bile modern-dini eğitim alamamış halkı 

şehirlerde yeni bir yaşam düzeni sorunuyla karşı karşıya getirdi. Ekserisi hazırlıksız yapılan 

ülke içi/dışı göçler incelendiğinde Müslüman toplumların göç sonrası büyük sosyal ve ahlaki 

krizler yaşadıkları görülür. Bu, sosyolojik dilde modern, geleneksel ve dini değerlerin 

çarpıştığı bir değer krizidir. 

Ne yapılabilir? 

Modern İslam toplumlarının yerine getirmesi gereken öncelikli görevlerinden birisi 

kanaatimce Kant ahlakı ve İslam ahlakı arasında bir sentez oluşturmaktır. Bu ahlak esas 

ilkelerini Kur‟an‟dan ve sünnetten alabilir ama bireysel bir disiplin kazanma konusunda 

vicdani gelişimin desteklenmesi gerekir. Aristo ve Platon‟dan beslenen klasik İslam 

felsefesinde bunun teorik zemini bulunabilir. Ancak bu hiçbir zaman tabana inememiştir. 

Birçok Müslüman bilgin gibi Akseki de ahlakı tamamen dinle ilişkilendirir. Kant‟ın ödev 

ahlakını takdir etmekle beraber akla ve bireye dayalı olduğu için eksik kabul eder ve „maşeri 
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vicdan‟ kavramını önceler. Ona göre bireyin kendine veya başkasına karşı değil Allah‟a karşı 

sorumluluk bilinci kazanması kişiyi ahlaklı kılar. Vicdanın temel argümanları sağlıklı değilse, 

akıl, duygu ve irade vicdanda da işe yaramaz. Adı vicdan olsa bile kötülüğün yapılmasını 

emreder ve kişi bunu vicdan rahatlığıyla yapar (Akseki, 2016). Nitekim sıklıkla sorduğumuz, 

„vicdan sahibi biri bunu nasıl yapar!‟ sorusu aslında anlamsızdır. Çünkü herkeste vicdan 

vardır ama bu vicdan doğru-yanlışlar konusunda eğitilmemişse yanlış şeyleri de vicdan 

rahatlığıyla yapabilir. Hele de dini-ideolojik saplantılar ve dini-siyasi liderlere sorgusuz sualsiz 

bağlanma yanlışları toplumsal hale getiriyor. Suçun, kutsal görülen bir dava adına işlenmesi 

de vicdanı etkisizleştiriyor ve rahatlatıyor. 

Sorumluluklarının bilincinde olmak insanın belirgin vasıflarından biridir. 

Sorumluluğunu bilen, iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin üzerine kafa yoran, kendisinin 

sınırını bilen ve başkalarının haklarına saygılı „bireyler‟ yetiştirmek de bu açıdan önemlidir. 

Vicdani melekeleri zayıf bireyler dinin açık emir-yasaklarını bile kolaylıkla tevil edebilir. 

Geleneksel ulema bu öneriye hemen, „İslam zaten budur!‟ yanıtını verecektir. Watt‟ı da bu 

sebeple makalemin önemli bir konuğu yaptım. Ona göre, Müslüman halkın ve ulemanın 

yerine getirmedikleri Kur‟an‟ın emir ve tavsiyelerini veya menkıbeleşmiş güzel ahlak 

örneklerini kendi gündelik yaşamlarının bir parçası kabul etmeleri büyük bir yanılgıdır. Watt 

bunu doğru şekilde tespit etmiştir. Maalesef Kur‟an bireyin sorumluluk bilincini geliştirmek 

isterken İslam‟ın henüz ilk dönemlerinde yaşanan iç kavgalar ilahi dinin müntesiplerini 

kolektiviteyi baz alan Arap-Fars kültürünün kucağına itmiştir. 

Arap ahlakı ve siyaseti üzerine Nietzscheci ruhla yaklaşan Cabiri kabilecilik ahlakının 

İslam‟ın reformist yönünü körelttiği kanaatindedir. Ona göre kabilecilik anlayışı itaat anlayışını 

güçlendirdi ve bireysel gelişmeyi geri bıraktı. Özellikle Muaviye ve sonrasında özgür idare 

anlayışının yerine kendi iktidarlarını destekleyen cebirci-zorlayıcı kader anlayışı geçirilerek 

yanlış bir yola girildi. Tabii olarak İslam toplumlarında ana dini meselelerin yazılı kayda 

alındığı bu dönemde devletler klasik külliyatı kendi zihniyetine göre şekillendirdi. Fars 

kültürünün de etkisiyle dini, ahlaki, siyasi konularda sultana itaat Allah‟a itaatmiş gibi lanse 

edildi (2015). Ehli Sünnet geleneğinde bu anlayış halen çok güçlüdür. Şii gelenekte ise güçlü 

sultan karşısında takiyye yapmak itaatin bir başka formu gibi görülebilir.  

Modern Müslüman toplumların ahlakın „içselleştirilmesi‟ ve kadercilik üzerine 

düşünmesi gerekir. Hem klasik eğitim veren medreseler ve dini vakıfların eğitim merkezleri 

hem de modern eğitim kurumları bireylere ahlaki bir formasyon kazandırmayı amaçlamalıdır. 

Halen devam eden yaygın metot büyüklerin küçüklere tek tek doğru ve yanlışları tanımlaması 

esasına dayanıyor. Büyüklere saygı göstermek, yalan söylememek, hırsızlık yapmamak, adil 

olmak, dedikodu yapmamak, fuhşiyattan uzak durmak hemen her ahlak terbiyecisi nâsihin 

öğütleridir. Kanaatimce tek tek doğru-yanlışları dışarıdan dayatmak yerine fertlere bunları 

belirleyebilecek ilkeleri içselleştirmek gerekir. Yine bunun için sorgulayan ve akli-vicdani 
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melekeleri gelişmiş bireylerin yetiştirilmesi şarttır. Aksi takdirde her doğru ve yanlış için tek 

tek Kur‟an ve sünnetten delil bulmak ve bunları herkese öğretmek gerekir. Ancak bu imkân 

dâhilinde değildir. Bunun yerine bireylere Kur‟an, sünnet ve evrensel ahlak ilkelerinin mantığı 

öğretilmeye çalışılmalıdır. İrfan kavramı bu açıdan dikkate değerdir. 

Müslümanlar bir ahlaki zihniyet üretemediği için namaz kılan, oruç tutan, 3-5 defa 

hacca giden, uzun yıllar din eğitimi almış nice Müslüman bürokraside ve ticari hayatta 

olmadık tevillerle çirkin işlere yönelebiliyor. Yakın geçmişte sosyo-politik hayattan dışlanan 

Müslümanların kamusal alanda görünürlükleri arttıkça yaptıkları gayri ahlaki eylemler hem 

kendilerinin hem de dinin sorgulanmasına kapı aralıyor. 

Müslüman ahlakı üretmemek nasıl İslamofobi üretir? 

Yazının girişinde Müslüman toplumların bundan sonraki yıllarda İslam antipatisi ve 

fobisini birlikte tecrübe edeceği iddiasında bulunmuştum. Bu iddia çok aceleci ve ideolojik 

bulunabilir. Ancak İslam toplumlarının son yüzyılı üzerine derin okumalar yapıldığında 

oluşacak kanaat budur. Öncelikle İslamofobi ve Müslüman antipatisi kavramlarını hangi 

anlamlarda kullandığımı kısaca belirtmek isterim. 

İslamofobi sadece fiili ve sözlü saldırı anlamına gelmez. Dini sembol, inanç ve 

ibadetlere karşı oluşan her türlü antipati veya Müslüman karşıtlığı bu bağlamda 

değerlendirilir. Negatif jest ve mimikler ile endişeler de İslamofobinin bir boyutu kabul 

edilmelidir. Eski DİB Başkanı Görmez kurumun dilimize kazandırdığı „İslamofobi Endüstrisi‟ 

isimli çalışmanın önsözünde İslamofobinin üç farklı boyutunu sıralar. Buna göre fiili ve sözlü 

saldırılar kadar Müslümanlardan endişe duyulması, İslam karşıtlığı, dini sembol ve ritüelden 

çekinme de fobik bir tutum ve davranıştır (Nathan, 2015). Bugün Batı‟da da İslamofobinin 

yükselişi fiili ve sözlü saldırılardan çok Müslümanlardan duyulan endişe ve olumsuz tutumlar 

üzerinden okunuyor. Dolayısıyla bütün Müslüman toplumlar içerisinde de farklı sebeplerden 

kaynaklı İslam endişesi, Müslüman korkusu ve nefretinin varlığı akılda tutulmalıdır. Bunların 

bir kısmı dini, ideolojik ve tarihsel sebeplere dayanırken diğerleri olumsuz iktidar deneyimleri 

ve cihatçı örgütlerin eylemlerinden kaynaklanır. İslam‟ın kendisinden ziyade anti-demokratik 

İslam yorumlarıyla ilgili korkular yeni araştırmalara konu olmalıdır. 

İslam korkusu ve karşıtlığı sadece Müslüman olmayanlarda aranmamalıdır. İslam 

toplumlarında eğitimli, sosyo-ekonomik açıdan iyi durumda olan, Batı‟ya açık, yönetici elitlere 

yakın çevrelerde de bu korku oluşabilir. Ulus-devletlerin dışladığı din, mezhep, etnik, ideolojik 

grupların dini söyleme sahip baskıcı yönetimler sebebiyle daha hızlı bir şekilde İslam veya 

Müslüman karşıtı görüşleri benimsedikleri görülüyor. Müslümanları temsil eden kıyafet, saç, 

sakal ve bıyık stillerinin terk edilmesi, tesettürün terki veya esnetilmesi, kamusal alanda 

ibadetten kaçınma ve kendini dini kimlik yerine seküler kimliklerle tanımlama bazı fobik 

ipuçlarıdır. Bu olgu sekülerleşmeden farklı şekilde gelişir ve yer yer de inşa edilir. 
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Unutulmamalıdır ki, Batı‟da İslamofobi tarihsel İslam düşmanlığı, zenofobi ve fundamentalizm 

korkusu üzerinden geliştirilmiştir. Halkın çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde ise şeriat-irtica 

korkusu aynı işlevi görür. Ancak burada „İslam‟ ufak bir kelime oyunuyla örtülür. Şeriat fobisi, 

İslamofobi ile aynı korkular ve söylemler üzerinden iş görür. Bir farkla ki, şeriat/irticafobide 

korku İslam değil radikal veya dini kendi çıkarları için kullanan Müslümanlardan hareketle 

inşa edilir. Bir nesilde şekilsel değişim şeklinde görebileceğimiz bu durum sonraki kuşaklarda 

zihinsel kodlarda değişime yol açabilir. 

İslam toplumlarında dine karşı antipati nasıl gelişir? Bu coğrafya üzerine çalışmaları 

olan Kepel, Roy, Said Cevdet, Heanni (2011), Dökmeciyan (1992) gibi çok sayıda uzman 

değişik noktalara işaret ediyor. Birincisi, Batı yanlısı politikaların uyguladığı yerlerde 

70‟lerden sonra İslam genelde laikliğin en büyük rakibi görüldüğünden „şeriat ve irtica‟ 

söylemleri, İran-Suudi Arabistan‟daki kanlı idamlar ve toplumsal baskılar eşliğinde, eğitimli, 

kültürlü çevreleri seküler iktidarlara yakınlaştırdı. Dahası bu durum zamanla dine karşı güçlü 

bir korkuya dönüştü ve katı laik kitleler oluştu. İkincisi, yönetimlerin İslami kimlik-söyleme 

sahip olduğu yerlerde ise liberal, sosyal demokrat ve ötekileştirilen çevrelerde dine karşı 

güçlü bir tepki oluştu. Bu bağlamda eski bakan Mehmet Aydın Hocanın, „Müslüman 

toplumlarda İslamofobinin en büyük sebebi anti-demokratik uygulamalardır‟ açıklaması 

manidardır. Üçüncüsü ise radikal dini grupların eylemleri dine ve Müslümanlara karşı 

olumsuz bir algı oluşturdu. Bugünlerde el Kaide, IŞİD ve Boko Haram bunun en bilinen 

örnekleridir. 

Makalenin odak noktası Müslümanlardan kaynaklı İslamofobidir. Müslüman 

toplumların modern zamanlarda kendi öz evlatlarını ikna edebilecek bir „Müslüman ahlakı‟ 

üretememesi günden güne daha tehlikeli bir hal almaktadır. Politikadan cihada, ticaretten 

bürokrasiye kadar hemen her alanda dilden düşürülmeyen ama gündelik yaşamda karşılığı 

görülmeyen muhayyel ahlak Müslümanların temel sorunlarından biridir. Bu sorunun 

İslamofobiyi nasıl ürettiğini birkaç başlık altında özetleyebiliriz. 

Alternatif adil bir düzen kurulamadı 

Uzun veya kısa süreli İslamcı iktidar tecrübesi yaşayan ülkelerde hem kamu etiği hem 

de bireysel suçlar açısından olumlu sonuçlar ortaya çıkmıyor. Her biri 20, 30, 40 ve hatta 100 

yıldır şeriatla yönetilen Sudan, Afganistan, Pakistan, İran, Suudi Arabistan gibi ülkeler adil ve 

dürüst bir yönetim sergileme konusunda başarılı olamadılar. 

Müslüman toplumlar modern zamana uygun bir ahlak ve fıkıh anlayışı üretemedi. 

Sosyalizm sonrası ortaya çıkan ideolojik boşluktan yararlanıp hem sosyalizmin hem de 

kapitalizmin alternatifi olduklarını iddia etseler de bunların hegemonyasını kıracak bir kültürel, 

ekonomik, politik düzen kuramadılar. Bunun yerine iktidara geldikleri veya örgütsel faaliyet 

gösterdikleri yerlerde adaletsizlik, yolsuzluk ve zulüm noktasında haleflerini aratmadılar. 
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Değişik kuruluşlarca her yıl yayınlanan global yolsuzluk, hukuk, basın özgürlüğü, temel insan 

hakları, şeffaflık, etnik-cinsel-dini ayrımcılık konulu raporlar incelendiğinde şeriatla veya dini 

söylemlerle yönetilen devletlerin, hemen hiçbir pozitif sıralamada ilk 50 içerisine giremediği 

görülür.2 Maalesef Roy‟un “Siyasal İslam‟ın İflası” kitabında neredeyse 30 yıl önce yaptığı 

tespit haklılığını koruyor. Burada Roy, İslamcılığın gelecekte yeni iktidar tecrübeleri 

yaşayabileceğini ve yeni, daha büyük örgütler kurabileceğini ancak Batı‟ya karşı alternatif bir 

sosyo-politik düzen kuramayacağını ileri sürmüştü. Yine bu İslamcı tecrübenin hâkim kültüre 

yönelik önce hamaset üreteceğini sonra da onun karşısında eriyeceğini iddia etmişti (2017). 

Gramsci buna „pasif devrim‟ diyordu. Yani hâkim Kapitalist kültür karşısında yeni bir kültür ve 

düzenle halkı ikna edemezseniz askeri, politik gücünüze rağmen içten içe hegemonik 

kapitalist kültüre teslim olursunuz. Devrim yaptığınızı zannederken devrim yaşarsınız 

(Yanmış, 2017/b). 

Suudi Arabistan, İran, Pakistan, Türkiye, Sudan, Malezya gibi örneklerde pasif 

devrimin izlerini sürmek mümkün. Bir tarafta politik açıdan güçlü olduklarını düşünen 

Müslüman yöneticiler diğer yanda ise yüzünü Batı‟ya çeviren genç kitleler var. Bu durum 

kanaatimizi güçlendiriyor. İslamcı yönetimler kısmi başarılar sağlasa da eğitim, sosyal adalet, 

özgürlükler, yolsuzlukla mücadele ve toplumsal bütünleşme konularında başarı 

gösteremediler. Aynı şekilde kuvvetle eleştirilen popüler kültür veya Batılı yaşam tarzları 

karşısında genç kuşakları cezbedecek bir kültürel yenilik ortaya koyamadılar. İran‟da son 

seçimlerde muhafazakâr adaylar karşısında Batı‟ya karşı ılımlı adayların seçimleri 

kazanması ve Suudi Arabistan‟da aile içi kavgada reform yapmayı vaat eden prenslerin öne 

çıkması değişimin bir sonucudur. Tunus‟ta ise sert söylemlere sahip bir İslami hareket olan 

Nahda‟nın 2011‟de iktidara gelmesiyle beraber din-politika ayrımı yaptığı ve İslamcılık yerine 

demokrasiyi benimsediği görülür. Bu örnekler radikal İslamcı söylemler ve yönetim tarzlarının 

Müslüman toplumlarda karşılık görmediğinin birer örneği olarak okunabilir. Elbette istikrarlı 

olduğu sürece bu değişimler ilgili ülkelerde İslamofobiye panzehir işlevi görebilir. 

İslami çevrelerin muhalefette oldukları uzun yıllar boyunca vaatte bulundukları adil 

düzen, halk içerisinde olma, şefkatli ve dürüst yönetim gibi onlarca söylem yaşanan 

tecrübelerde gerçeğe dönüşmedi. Siyasi iktidar mücadelesinde bulunanların dini 

argümanları, sembol ve değerleri ideolojik birer araç olarak kullanmaları, ancak pratik hayatta 

yolsuzluk, adaletsizlik, ahlaksızlık gibi olumsuz sonuçların çıkması, dine sempati ile bakan 

önemli bir kesimin İslam‟a ve dindarlara karşı antipati duymasına zemin hazırladı. 

                                                
2
 Şu raporlara bakılabilir; (BX_ACN-Religious-Freedom-Report, 2016; WJP, 2016; freedomhouse.org, 2016; 

hrw.org/, 2015 ; transparency.org, 2016) 
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Cihatçı örgütlerin yarattığı antipati 

Müslüman toplumlarda İslam endişesi ve karşıtlığının yayılma sebeplerinden birisi de 

1970‟lerden beri sayısı her geçen gün artan cihatçı örgütlerdir. Bu örgütlerin İslam‟la ve 

insanlıkla bağdaştırılamayan eylemleri korkunun asıl kaynağıdır. 

İslam adına ve Müslümanları korumak için cihat yaptığını söyleyen örgütlerin hiçbir 

dini-ahlaki değerinin olmaması bir antipati sebebidir. Afgan cihadının Rus işgali sonrasında iç 

hesaplaşmaya dönüşmesi, rakip grupları destekleyen halka keyfi cezalandırmalar, zoraki 

haraç ve asker toplama uygulamaları halkın tepkisine neden oldu. Aynı şekilde Cezayir‟de, 

Mısır‟da, Bosna‟da, Pakistan‟da, Irak‟ta, Suriye‟de, Nijerya‟da, Somali‟de cihatçı örgütlerin 

sivil halka yaptıkları baskılar ve „kuralsız cihatları‟ Müslüman coğrafyada İslam antipatisinin 

güçlenmesinde önemli bir faktör. Cihatçı örgütlerin İslam savaş ahlakı kurallarını hiçe 

sayması tepkilere neden oluyor. İnsanların yakılarak, yüksek binalardan atılarak, şov yaparak 

infaz edilmesi, dinin kesin şekilde yasakladığı intiharı bir silah olarak kullanmaları, Müslüman 

sivil halkın desteğini alamadıkları durumda onların kâfir-mürtet olduklarını iddia edip 

kadınlarını cariye adı altında alıp satmaları ve dinin açık emirlerine muhalif daha onlarca 

uygulamaları halkta İslam korkusu oluşturuyor. Özellikle seküler elitlerin uzun yıllar „şeriat-

irtica geliyor‟ propagandası yaptığı ülkelerde radikal grupların eylemleri bu iddiaları 

destekleyici olduğundan daha olumsuz etkiler yarattı. 

Cihat yaptığını söyleyen örgütlerin ortaya koyduğu dehşet verici tablo „hani İslam 

rahmet diniydi!‟ sorusunu akla getiriyor. Bunun nasıl bir tehlike oluşturduğunu Bosna‟da 

gördük. İzzetbegoviç‟in savaş sonrası yaptığı ilk şeylerden biri Afganistan‟dan gelen 

cihatçıların ülkeden çıkarılması olmuştu. Çünkü vahşette Sırp ve Hırvatlarla yarışan bu 

savaşçılar Boşnaklarda bile İslam korkusu oluşturmaya başlamıştı. Diğer yandan 

Boşnakların uluslararası arenada kabul gören direnişi cihatçıların eylemleriyle yara alıyordu. 

Cezayir‟deki örnek de açıklayıcıdır. Ülkede 91‟de belediye seçimlerini büyük oy oranlarıyla 

kazanan İslamcı FİS partisinin genel seçimlere katılması darbeyle önlendi ve gruba çok ağır 

baskılar yapıldı. Sonraki süreçte GİA gibi cihatçı örgütleri bünyesinden çıkaran FİS ilk 

başlarda halktan güçlü destek alsa da haraç, adam kaçırma, iç infazlar gibi İslam ahlakı ile 

bağdaşmayan uygulamaları sebebiyle zamanla kitle desteğini kaybetti. Bu durum Cezayir‟de 

seküler elitlerin elini güçlendiren bir argümana dönüştü. 

Cihatçılık ortaya çıktığı hemen her yerde amacının aksine kendi dindaşlarına zarar 

verdi. Elbette bu örgütlerde Haricilikten miras tekfir alışkanlığı olduğu için zarar verdikleri 

kimseleri Müslüman kabul etmediklerini de biliyoruz. Ancak genel halk kitlesi bu durumu 

„Müslümanın Müslümanı katletmesi‟ şeklinde okuyor. Bu eylemlerin dinin koyduğu savaş 

prensiplerine bile aykırı olması ayrı bir kafa karışıklığı sebebi. Türkiye‟de Hizbullah‟ın 

90‟larda sokak ortasındaki kanlı infazları, kezzap saldırıları ve domuz bağlı sorgulamaları 



Demokratik İslam, Yıl: 2, Sayı: 2, 2018 

 

197 

 

aradan geçen 20 yılda bile hafızalardan silinmiş değil. Bunun faturası sadece ilgili örgüte 

değil bütün bir din mensuplarına ve dinin kendisine kesilebiliyor. 

Cihatçı örgütler bir yandan kendi eylem ve söylemleriyle İslama karşı antipati 

üretirken diğer yandan İslamı kendi düzenlerine rakip gören seküler çevrelere bu antipatiyi 

kendi lehlerine kullanma fırsatı sunuyor. Halk bir tarafta somut cihatçı eylem ve söylemlerden 

etkilenirken bundan hareketle üretilen fundamentalizm korkusu da bunun dozunu yükseltiyor. 

Gelenek ve din ayrıştırılamadı 

Gelenek yapısı gereği bir toplumun tarihinden süzülerek gelen bütün dini, ahlaki, 

folklorik unsurları harmanlayarak temayüz eder. Dinin geleneği şekillendirmesi bu açıdan 

tartışmasız bir gerçektir. Bunun yanında geleneğin de dini şekillendirdiği akılda tutulmalıdır.  

„Din‟ hem geleneği şekillendirir hem de ondan renk alır. Bu sebeple Arap İslam‟ı, Hint 

İslam‟ı, Türk İslam‟ı, Kürt İslam‟ı gibi kullanımlar klasik ulema geleneğini rahatsız etse de 

antropolojik bir realitedir. Toplumlar Müslüman olurken binlerce yıllık geleneklerini de İslam‟ın 

içerisine soktular. İslam yapısı gereği dinin ana esaslarıyla çelişki oluşturmayan örf ve 

adetlere hoşgörüyle yaklaştı. Ancak zamanla bunların sınırını koymak mümkün olmadı. 

Günümüz İslam toplumlarının örf, adet ve gelenekleri yüzeysel olarak incelendiğinde bile 

birçok eski uygulamanın İslami hüviyete büründüğü görülür. Modernistler ve Selefilerin en 

baştaki eleştirilerinden biri şüphesiz ki bu dini kimliğe bürünmüş ama dini olmayan yanlış 

telakkilerdir. Halk, kadının konumu, şeyh ve ulemaya biçilen ruhban rolü, sultana atfedilen 

kutsiyet ve gündelik yaşamdaki daha birçok uygulamaya yarı kutsiyet yüklüyor. Cabiri ve 

Ocak‟ın çalışmalarında birçok somut örneklerini görebileceğimiz uygulamalar eski bedevi ve 

şaman geleneklerinden dönüşerek zamanla dini birer emirmiş gibi algılandı. Bunlar 

günümüzde zaman zaman İslam hakkında olumsuz eleştirilere kaynaklık ediyor.3 

Doğu‟da ve Batı‟da modernleşen Müslüman genç kuşaklar kendi kültürlerine karşı 

daha eleştirel yaklaşıyor. Din ve geleneğin iç içe geçmiş olması sebebiyle fatura da genellikle 

dine kesiliyor. Çünkü neyin gelenek neyin de din kaynaklı olduğunun tespiti ancak uzmanlık 

gerektiriyor. Bu durum yeni kuşaklarda İslam antipatisi oluşturan bir faktör. 

Fundafobi tuzağına dikkat 

İslamofobi üzerine konuşurken fundafobi veya fundamentalizm korkusu göz ardı 

edilmemesi gereken bir kavramdır. Çünkü bir şeyden korkmak, endişe duymak veya antipati 

beslemek salt somut gerekçelere dayanmayabilir. Üretilmiş hikâyeler de insanlarda olmayan 

canavarlara, hastalıklara ve düşmanlara yönelik korkuyu yaratır. İslam veya Müslüman 

endişesi zaman zaman üretilmiş bu hikâyeler ve korkulara dayanır. 

                                                
3
 Bu konuda eski DİB Başkanı Bardakoğlu‟nun ufuk açıcı bir değerlendirmesi için bkz. (Bardakoğlu, 2015). 
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Müslüman toplumlarda İslam antipatisinin güçlenmesinde seküler çevrelerin, radikal 

dini grupların eylemlerini abartarak İslam korkusunu artırabildikleri akılda tutulmalıdır. 

Uzmanların „fundafobi‟ şeklinde tanımladığı bu durum var olan kısmı bir olguyu karşıt 

propaganda ile abartmak şeklinde tanımlanabilir. Juergensmayer bir takım tarihsel/güncel 

endişe, antipati ve korkuları harekete geçirip toplumu manipüle etmeyi „fundafobi‟ kavramıyla 

tanımlıyor. Radikal örgütlerin söylem ve eylemleri, seküler devlet aygıtları ve gruplarca yeni 

eklemelerle geniş kitlelere İslam korkusunu yaymak için kullanılır. Fundafobi, şiddet 

üzerinden hedefteki dini-ideolojik grubun geniş kitlelere karşı kriminalize edilmesini ve 

gözden düşmesini sağlar. Batı‟da yetişmiş ikinci-üçüncü kuşak Müslüman gençlerde ve 

yukarıda değinildiği gibi İslam coğrafyasındaki eğitimli, varlıklı, sosyal demokrat çevrelerde 

fundafobik yayınlar İslam antipatisini artırıyor. 

İslamofobinin ikili bir yönünü tekrar hatırlamak gerekir. Bu olgu bazen İslam karşıtı 

kişi, grup veya kurumlarca pompalanır. Bu durumda ideolojik, siyasi ve dini motivasyonlar 

belirleyici olur. Diğer yandan Müslümanlardan kaynaklı antipati, korku ve nefret ayrı bir 

İslamofobi sebebidir. İlki çoğu zaman soyut materyallerle üretilir ve hedefinde İslam vardır. 

İleriki boyutlarda nefrete dönüşür. İkincisi ise Müslümanların gündelik yaşamdaki tavır, tutum 

ve davranışlarından kaynaklıdır ve elbette daha çok somut örnekler üzerinden gelişir. 

Birincisinin hedefi İslam‟ı ve Müslümanları yakından tanımayan kitlelerde negatif bir İslam 

algısı oluşturmaktır. İkincisinin direkt hedefi yoktur ancak nedenleri vardır. Çünkü 

Müslümanlar bunu İslam karşıtlığı olsun diye kasıtlı yapmıyor. Yukarıda değindiğimiz 

sebeplerle yıkılan eski ahlaki düzen ve geliştiremediğimiz bireysel ahlak sorunları bu 

antipatiyi üretiyor. 

İslam toplumlarında seküler devlet sistemleri, laik elitler ve örgütler ister muhayyel 

ister reel argümanlarla İslam antipatisini yayar. Aynı şekilde şeriatla yönetildiği iddia edilen 

ülkelerdeki kanlı infazlar ve yasaklar da İslam toplumlarındaki eğitimli, orta-üst sınıflar ve 

Batılı yaşam tarzlarını önemseyen kitleler için korku kaynağıdır. Fundamentalizm korkusu 

seküler sitemlere ve elitlere „şeriat gelecek‟, „irtica hortluyor‟ türünden dolaylı propaganda 

yapma imkânı sağlıyor. Türkiye‟de 28 Şubat sürecinde Hizbullah üzerinden köpürtülen 

korkular, Mısır‟da Nasır‟a ve Sedat‟a yapılan „faili belli ama meçhul‟ suikastlar sonrası 

yaşanan irtica avı burada teorik çerçevesi çizilen fundafobinin nasıl uygulamaya 

konulduğunun tipik örnekleridir. Bir veya birkaç hadise üzerinden yaratılan şeriat/irtica 

korkusu bütün Müslümanların ötekileştirilmelerine yol açmıştır. Benzer şekilde Cezayir, 

Tunus ve devrim öncesi İran, Pakistan, Afganistan‟da büyük çoğunluğun tepkisini çekmemek 

için Müslüman antipatisi daha muğlak ifadelerle üretildi. Hepsinde ortak vurgu fundamentalist 

ya da radikal şeklinde tanımlanan bir dindarlığın ve sistemin bu halkları Orta Çağ karanlığına 

götüreceği korkusuydu. Bu korku temelde İslam‟la teolojik problemleri olmayan ve iktidarlarla 

sorun yaşamak istemeyen geniş kitleleri seküler yönetimlere yakınlaştırdı. 
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Soğuk Savaş sonrasında Batı‟daki komünizm nefretinin İslama yönelmesi uzmanları 

bile yanıltabiliyor. İslam korkusunun nedenlerini sadece Müslümanlarda aramak bu 

yanılgılardan biridir. Korkuyu manipüle edenlerin varlığı da akılda tutulmalıdır. Sosyolog, 

siyaset bilimci veya gazeteci korkunun inşa mı edildiğini yoksa gerçek nedenlere mi 

dayandığını ayırt edebilmelidir. 

Sonuç Yerine: İslamofobi Neden Bugün Güçleniyor? 

İlk akla gelecek sorulardan biri kuşkusuz İslamofobinin başka bir dönemde değil de 

neden bugün Müslüman toplumlarda yayıldığı sorusudur. Bunun cevabını vermek yukarıdaki 

teorik çerçeve ışığında yakın dönem Müslüman toplumlar üzerine mini bir okuma yapmayı 

gerekli kılıyor. 

İslamofobi Batı‟da komünizmin çökmesi sonrası İslam‟ın yükselişi aşamalarında 

gündeme geldi. Jurgensmeyer ve Said gibi entelektüeller bu tehlikenin gelişini ilk fark eden 

kimselerdi. Komünizm sonrası Batı‟nın ihtiyaç duyduğu muhayyel canavarın İslam olması 

onlara göre bir projeydi. Batılı toplumlarda var olan tarihsel İslam algısı ve zenofobi 

üzerinden 90‟lı yıllarda başlayan bir İslamofobi gerçeği vardı. 11 Eylül saldırıları bu korkunun 

katlanarak artmasına neden oldu. Buradaki anlamlarıyla İslamofobi ancak Batı‟da yaşamına 

devam eden ve İslam kültür çevresinden uzaklaşmış Müslümanlarda İslam antipatisini 

güçlendirmiş olabilir. Ancak bizim makalemizde incelediğimiz olgu hem Doğu‟da hem Batı‟da 

daha geniş kitlelerde yayılan endişelerdir. 

Müslüman toplumlarda İslamofobi ve Müslüman antipatisini artıran en belirgin 

faktörlerden biri son on yıllarda sosyo-politik arenada daha güçlü ve sıklıkla görünmeleridir. 

Osmanlı ve Safeviler sonrasında çeşitli tarihlerde kurulan devletlerin büyük oranda Batı 

yanlısı ve katı seküler politikaları takip ettikleri biliniyor. Türkiye, İran, Mısır, Irak, Afganistan, 

Malezya, Endonezya, Cezayir, Tunus, Fas, Somali gibi ülkelerde uzun süre ya yerli iktidarlar 

ya da sömürgeci yöneticiler İslam toplumlarının gelişmesi için dinin kamusal alandan 

uzaklaştırılmasını ve Batılılaşmayı gerekli görüyordu. Şehirler ulaşması kolay olduğu için 

geniş kırsal bölgelere göre daha hızlı şekilde yeni laik devletlerin ideolojik ve baskı 

aygıtlarına teslim oldular. 1970‟lere gelindiğinde birçok İslam toplumu için rahatlıkla; 

„şehirlerin merkezleri laiklerin, varoşlar komünistlerin köyler de dindarların kalesidir‟ tespitini 

yapmak mümkündü. Bu dönemde dindarlar sosyo-politik arenada ancak milliyetçi, sosyal 

demokrat, devletçi kimlikleriyle iş görebiliyordu. Ancak 70‟lerden sonraki hızlı kırsal göçler 

İslam toplumlarında sarkacın bozulmasına neden oldu. İlk dalgası 50‟lerde ikincisi 70‟lerde 

üçüncüsü de 90‟larda yaşanacak olan bu kırsal göç dalgaları Müslüman coğrafyanın hemen 

her parçasında birbirine yakın tarihlerde gerçekleşti. Aynı şekilde bu göçler şehirlerin 

talebiyle değil kırsal alandaki çatışmalar, makineleşme ve işsizlik sebebiyle yapılıyordu. 

Şehirler alt-üst yapı olarak hazır olmadan bünyelerine kattıkları bu kitlesel göçlerle seküler 
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kimliklerini kaybettiler. Sosyo-ekonomik açıdan hazırlıksız yapılan göçler göçmenlerin de 

geleneksel-dini kültürlerini hızla dejenere etti. Dini ve toplumsal değerler önceliğin geçinmek 

ve barınmak olduğu durumlarda ikinci üçüncü plana atıldı. 

Kırsal göçler İslam coğrafyasında genel manada şehirlerin ve pek tabii olarak sosyo 

ekonomik ve politik alanın dinle daha çok karşılaşmasına fırsat sundu. Kırsal alanlara 

hapsolan din göçlerle kamusal alanda görünme imkânı kazanmış oldu. Bu yıllar 

Brzezinsky‟nin de Yeşil Kuşak projesini ABD Başkanlarına kabul ettirdiği yıllar olduğundan 

yeni şehirli dindarlar hızla yükselişe geçti. Hem bireysel hem de kurumsal görünürlükleri arttı. 

İslamcılık da bu dönemin yükselen yıldızı oldu. Ancak ekonomi, siyaset, eğitim alanlarında 

yükselen muhafazakâr-dindarlar kültürel manada sağlam temellere sahip değildi. Zaten bu 

kuşakta iş gören büyük kitle ne kırsalda iyi bir modern ve dini eğitim alabilmiş ne de 

yerleştikleri varoşlarda. Türkiye örneğinde bu açığı iyi yetişmemiş din adamları doldurmaya 

başladı. Uzun süredir yer altına inen tarikat ve cemaatler ise bir taraftan yeni şehirli 

muhafazakâr-dindar halka sosyal alanda dayanışma imkânı sağlıyor bir taraftan da 

güçleniyordu. Maalesef bu güçlenme en az eğitim ve kültür alanlarında oldu. Sonuçta 

90‟larda önce özel sektör, belediyeler sonra ise hükümet ortaklıklarıyla kamusal alanın 

merkezine gelen dindarlar pragmatist ve popülist politikalarla halkın desteğini kolayca aldılar. 

Ne var ki, sosyo-ekonomik ve politik çarkların arasında yıllarca savundukları ilkeleri ayakta 

tutacak bir “muhafazakâr-dindar ahlak” zemini oluşturamadılar. Yıllarca yıkmayı umdukları 

kapitalist düzen karşısında, tam da Gramsci‟nin dediği gibi, en güçlü oldukları dönemlerde bu 

kültürün hegemonyasına yenildiler. 

Muhafazakâr ve dindar çevrelerin ekonomiden siyasete, spordan turizme her alana 

giren ve dindar kimliğiyle tanınan insanların ilginç savunma mekanizmaları geliştirerek gayri 

ahlaki/dini ve hukuki işleri yaptıkları görüldü. „Dini kimlikleri‟ onların maşeri vicdanda dini ve 

ahlaki ilkelerle yargılanmalarını netice verdi. Bu açıdan makalenin girişinde teorik tartışmayı 

uzun tutmaya çalıştım. Sahip olunmadan savunuculuğu yapılan onca değer ve kimlik kötü 

temsil edildiğinden seçmeci davranan genç kuşaklarda müşteri bulmakta sorunlar yaşıyor. 

Müslüman toplumların klasik ahlak ve vicdan eğitim metotlarını terk etmesi gerekiyor. Kur‟an 

şöyle emrediyor, Peygamber böyle diyor, Bişri Hafi bunu yaptı, Yunus Emre bunu söyledi 

demek bireysel ahlaki gelişim için yeterli olmuyor. Bunların nasıl bir formatla sunulacağı 

yeniden değerlendirilmelidir. Aynı şekilde dini ve ahlaki krizleri çözmek için illaki bir siyasi 

sistem kurmak gerektiği düşüncesi sorgulanmalıdır. 

Müslüman toplumların ortak sorunlarından biri ahlaki açıdan güçlü bireyler 

yetiştirememesidir. Geçmişte geleneksel kontrol mekanizmaları ahlaki alanı domine 

ediyordu.  Ayrıca dindar-muhafazakârların kamusal alandan uzak olmaları sebebiyle ahlaki 

boşluklar görünmezken günümüzde görünürlük arttı ve sorunlar ortaya çıktı. Müslüman 

coğrafyada bu ahlaki sorunlar sıklıkla Müslümanlarla birlikte İslam‟a mal edilmeye başlandı. 
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Sağlam bir eğitim modeli geliştirilemezse Müslümanlık şekilden ibaret bir kültüre dönüşür. 

Fakat başkalarına ve kendi evlatlarına „özgün bir yaşam ve inanç‟ biçimi olduğu izlenimini 

veremez. 
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