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Özet 

 

Kimlik tartışmaları 1960’lardan sonra hızlanmıştır. Bireysel ve kolektif kimlikler çokkültürlüleştiği 

düşünülen modern dünyada hızla öne çıktı. Bu değişim birçok farklı bireysel-kolektif kimliğin 

tartışılmasına olanak sağlamıştır. Dini kimlik ve radikal dini kimlik konuları da günümüz insan ve 

toplum bilimlerinde adından sıklıkla bahsettirmektedir. 

Dini kimliğin salt bir formundan bahsemedeyiz. Gündelik yaşamda bunun yansımalarını “ılımlı 

Müslüman”, “fundamentalist Budist”, “radikal İslam”, “radikal Protestan” gibi çokça örnekte 

görebiliriz. Sıklıkla radikal ve ılımlı dindarlık şeklinde dikotomilerin kurulduğu açıktır. Elbette kimin 

radikal kimin ılımlı olarak tanımlanacağı önemli bir sorundur. Radikal veya fundamentalist dini grup 

şeklinde damgalanan grupların bazı özellikleri sıklıkla dile getirilmektedir. Bunlar; Dini aslına 

döndürme isteği ve sonradan geliştirilen dini yorumları reddetmek. Lokal veya uluslararası güçlere 

karşı kendi gerekli gördükleri yerde silahlı eylemler düzenleme. Kültürel unsurların dinden dışlanması 

ve “saf din” anlayışı yaratma arzusu. Dini kurtuluşun sadece kendi bağlılarına ait olduğuna inanç ve 

güçlü tekfir anlayışı. Ancak burada belirtilen hususlar her radikal grupta aynıyla görülmeyebilir. Yine 

“her radikal grup Selefi’dir” gibi bir genelleme yapmak da yanlıştır. 

Radikal dini kimliğin oluşumu farklı süreçler içerisinde gerçekleşmektedir. Sömürgecilik faaliyetleri, 

yerel ve seküler elitlere yöneltilen eleştiriler, dini metinlerin yorumlanma farklılığı ve Yeni Selefi 

ulemanın etkileri, Batı’da mühtedilerin ve 2.3. kuşak Müslüman gençlerin yeniden dine yönelişiyle 

ortaya çıkan  “gerçek İslam” arayışı, tarihin ideolojik yeniden kurgulanması ve İslam toplumlarındaki 

sosyal adaletsizlikler fundamentalist kimliklerin üretilmesi için uygun zemin oluşturmaktadır. 

Yukarıda kısaca değinilen faktörler her kültür çevresinde farklı şekillerde kendisini göstermektedir. 

Avrupa ülklerindeki dini radikalleşme İslam ülkelerinde aynıyla yaşanmayabilmektedir. Bu çalışma 

iki ayrı coğrafyadaki radikalleşme çalışmaları üzerinde inceleme yaparak bir meta-analize ulaşmayı 

hedeflemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dini kimlik, radikal dini kimlik, fundamentalizm 
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GĠRĠġ  

İnsan ve toplum bilimleri çalışmalarında değişen toplumsal dinamiklerle beraber çalışma 

alanları değiştirmekte ve yeni konular yeni perspektiflerle incelemeye alınmaktadır. I. ve II. 

Dünya Savaşları’nın yarattığı şoklar, batılı muhafazakârlar, sosyalistler ve Frankfurt okulu 

temsilcilerinin güçlü eleştirileri 1950’lerden sonra mevcut olguların yeniden okunmasını 

gündeme getirmiştir. 

Kimlik tartışmaları da 1960’lardan sonra hızlanmaya başlamıştır. Bunun sebeplerinden biri 

Eleştirel Ekol ve sol aydınların söylemleridir. Afro-Amerikalılar, feministler, eşcinseller ve 

azınlık etnik gruplar modernitenin dışlaması karşısında yerel ve ötekileştirilmiş olana vurgusu 

sebebiyle Eleştirel geleneğin önemlikonuları arasında yer almışlardır. Ötekileştirilen gruplar 

kimlik tartışmaları üzerinden bir taraftan kendilerinin yeniden tanımlanmasını ve mevcut 

tanımlamaların bir yanlışlık içerdiğinin görülmesini talep ederken diğer taraftan bu 

tanımlamaya bağlı olarak eşit ve adil “yeniden paylaşımın” yapılmasını istemektedirler. Bu 

talepler sosyal bilimlerde paradigma değişimini gerekli kılmıştır (Fraser, 2000). Son 60 yılda 

yaşanan kimlik tartışmaları modernitenin toplumları tektipleştirme politikalarına karşı 

çokkültürlülüğün sesi olmaya başlamıştır. Avrupa-merkezli siyasal ve sosyal politikaların 

aşılması ve yeni “kamusal alan”ın dizayn edilmesi ancak kimlik tartışmaları sayesinde 

olmuştur. 

Bireysel ve kolektif kimliklerin oluşumu çift yönlü bir inşa sürecidir. Birey veya toplum 

kendisini dini, etnik, kültürel, cinsiyet özellikleri üzerinden tanımlayabileceği gibi bunlar 

başkalarınca da yapılabilir. Fanon ve E. Said gibi kimseler tanımlamanın bir hegomonik 

mücadele olduğunu belirterek bu “ayrıcalığın” ancak egemen olanda var olduğunu belirtirler. 

Dolayısıyla birey/grubun tanımlanması eşit kamusal alanlarda karşılıklı etkileşim ve adil bir 

süreçte olurken anti-demokratik şartlarda egemen güç “ötekini” kendi istediği gibi 

isimlendirir. Ötekinin varoluşsal mücadelesi de önce kendisini tanımlama ayrıcalığına 

kavuşmaktan geçmektedir (Mollaer, 2012). 

Kimlik, kişiyi veya toplumu en yakınındakilerden başlayarak diğer benzerlerinden ayıran 

özellikleridir. Küçük tavır ve davranış farklılıklardan genel yaşam tarzlarına kadar değişen 

özellikler kişi/toplumları diğerlerinden ayırmayı gerekli kılar. Bunu kimlik veya “şahsiyet” 

kazanma olarak da belirtebiliriz (Köseoğlu, 2013). Herkes bireysel ve kolektif olmak üzere iki 

tür kimliğe sahiptir. Bunlara bağlı olarak cinsel, etnik, dinsel, mezhepsel, ideolojik, coğrafi 



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

3 
 

niteliklerden hareketle daha başka kimliklerden de bahsedebiliriz. Sosyal kimliklerimizden 

biri de dini kimliktir. Dini kimlik birey ya da toplumların kendilerini dinden referans alan 

değer, inanç, tavır ve davranışları etrafında tanımlamasına denir. Başka bir ifadeyle dini 

kimlik, “biz kimiz”, “hangi inanç grubuna mensubuz” gibi sorulara, “biz Müslümanız”, “biz 

Protestanız”, “biz Budist değiliz” gibi cevaplarla yanıt vererek dini manada nereye ait 

olduğumuzu veya ait olmadığımızı belirten tutum ve davranışlarımızdır (Yapıcı & Yıldırım, 

2003). 

Dini kimliğin salt bir formundan bahsedemeyiz. Gündelik yaşamda bunun yansımalarını 

“ılımlı Müslüman”, “fundamentalist Budist”, “radikal İslam”, “radikal Protestan” gibi çokça 

örnekte görebiliriz. Sıklıkla radikal ve ılımlı dindarlık şeklinde dikotomilerin kurulduğu 

açıktır. Elbette kimin radikal kimin ılımlı olarak tanımlanacağı önemli bir sorundur. Özellikle 

fundamentalizm korkusunun Soğuk Savaş’tan sonra sürekli öne çıkarılması ve bu şekilde 

nitelenen grupların kamuoyunda ötekileştirilmesi sorunu daha da derinleştirmektedir. 

Juergensmeyer (1994) ve E. Said (Sayyid, 2000)bu tehlikeye ilk dikkat çeken uzmanlar 

arasındadır. Bunlar Batılı politik elitlerin Soğuk Savaş sonrasında yeni “soğuk savaş” için 

fundamentalizmi öne çıkardıklarını belirtmişlerdir. Buna göre fundafobi Batıda “üretilir” ve 

savaşılması gereken “gerçek” bir düşmandır. 

Radikal veya fundamentalist dini grup şeklinde damgalanan grupların bazı özellikleri sıklıkla 

dile getirilmektedir. Bunlar; Dini aslına döndürme isteği ve sonradan geliştirilen dini 

yorumları reddetmek. Lokal veya uluslararası güçlere karşı kendi gerekli gördükleri yerde 

silahlı eylemler düzenleme. Kültürel unsurların dinden dışlanması ve “saf din” anlayışı 

yaratma arzusu. Dini kurtuluşun sadece kendi bağlılarına ait olduğuna inanç ve güçlü tekfir 

anlayışı. Ancak burada belirtilen hususlar her radikal grupta aynıyla görülmeyebilir. Yine “her 

radikal grup Selefi’dir” gibi bir genelleme yapmak da yanlıştır (Kepel, 2016). Mesela 

fundamentalist ya da köktenci grupların bazıları İslami uyanış ve yeni bir diriliş için silahlı 

mücadeleyi yöntem olarak kabul ederken diğerleri bunu reddetmektedir. Diğer taraftan birçok 

dini grup dışarıdan “fundamentalist” şeklinde damgalanırken bu gruplar yapılan 

isimlendirmeyi reddetmektedir. Çoğu zaman da kendilerinin “gerçek dini” temsil ettiğini iddia 

etmekte ve dolayısıyla “radikal” sıfatını uygun bulmamaktadırlar. Bunlar aynı şekilde 

radikalliğin karşısında  “ılımlı” dindarlık yakıştırmalarına da karşı çıkmaktadır. Geleneksel 

dini otoritelerin ve sosyal uzmanların konuyu tasnifi de aynı şekilde çeşitlilik içermektedir. 

Yapılan bazı çalışmalarda dinin hiçbir şekilde şiddeti ve radikalliği üretmediği iddia edilirken, 

bazılarında ise dinin bu konuda aktif olarak rol oynadığı ya da kısmen buna neden olduğu 

düşünülmektedir. Bu konudaki diğer bir yaklaşım ise, radikal yöntemleri benimseyen dini 
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grupların kutsal metinleri kendi ideolojilerinin haklılığını güçlendirmek için dini metinleri 

araçsallaştırdıkları görüşüdür (Çayır, 2014). 

Kimlik inşa süreçleri ve aynı şekilde radikal dini kimliğin oluşumu bu bağlamda üzerinde 

durulması gereken ayrı bir konudur. Sosyal kimliklerin oluşumu üzerine iki önemli yaklaşım 

vardır. Bunlar, sosyal kategorizasyon ve sosyal kıyaslamadır. Sosyalleşme sürecinde “biz-

onlar” ayrımının farkedilmesi sosyal kategorizasyonun ilk aşamasını oluşturmakta ve 

birey/toplum kendi kimliğini buraya oturtmaktadır. Sosyal kıyaslama da iki ayrı topluluğun 

fiziksel ve kültürel farklılıklarının karşılaştırılmasıdır. Dolayısıyla bir grubun diğerini, 

başkası, öteki, onlar gibi ifadelerle ayırabilmesi sosyal kimlik oluşumu için uygun zeminin 

varlığını gösterir (Yapıcı & Yıldırım, 2003). 

Bireysel ve sosyal kimliklerin henüz bebeklik dönemlerinde gelişmeye başladığı ve ileriki 

yaşlarda devam eden bir “süreç” olduğu düşünülmektedir. Kimlikler bir defada oluşup 

katılaşmaz. Bunlar bireysel gelişim ve çevresel faktörlerin etkisiyle dönüşebilmektedir. 

Bekleneceği üzere sosyal mobilizasyonun hızlı olduğu toplumlarda kimlik değişimi ve 

bunalımları/krizleri daha sıklıkla yaşanırken statik toplumlarda kimlikler de sabit kalmaya ve 

çevreden tevarüs edilmeye eğilimli olmaktadır. Sosyal hareketliliğin güçlü olduğu ve 

modernleşmiş toplumlarda ise kimliklerin oluşumunda bireysel tercihler belirgin olmaya 

başlamaktadır (Bilgin, 2014). Modernleşmenin en önemli özelliklerinden biri olan 

“bireyselleşme” bir anlamda kişinin kendi bireysel ve sosyal kimlikleri üzerinde diğer 

şekillendirici faktörlerden olabildiğince etkilenmeden karar alıcı olmasını ifade etmektedir. 

Sosyal kimliklerimiz çoğu zaman içerisinde yetiştiğimiz toplumdan yada şimdilerde iletişim 

teknolojilerinin sağladığı “sanal ümmetten” (Roy, 2003) etkilenerek edindiğimiz kimliklerdir. 

Bunları bazen rasyonel eleştiri sürecinden geçirir benimseriz bazen de taklit ve uyma 

davranışlarımızla kabul ederiz. 

Dini radikalleşmede belirgin etkenlerden biri “grup kapanması”dır. Dini ve etnik grupların 

ben-merkezci bir düşünce geliştirerek kendilerini diğer gruplardan her açıdan üstün görmesi 

ve bunlarla sosyo-ekonomik ilişkilerini sınırlandırması “grup kapanması (enclave)” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Dışarı kapanan gruplar genellikle kendi dışındaki kimseleri dini ve ahlaki 

açıdan zayıf görme eğilimine sahip olmaktadır. Bu kapanma bir süre sonra üyelerin kendi 

içlerinde oldukça samimi ilişkiler geliştirmesine olanak sağlarken dışarıdakilerle de 

ayrışmalarına neden olabilmektedir (Giddens, 2000: 229). Bireyin yaşadığı değişim “yeniden 

sosyalleşme” olarak da tanımlanmaktadır. Böyle toplumlarda, toplumun genelinin “radikal” 

şeklinde algıladığı eylem ve düşünceler üyeler tarafından kolayca meşrulaştırılmaktadır. Aktif 

kitle hareketi oluşturmak ve radikal eylemlerin yapılabilmesi için bireylerin önce “kendi 
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kendinden uzaklaştırılması” ve kişisel kararların, iradenin ortadan kalktığı “anonim” 

toplulukların yaratılması gereklidir (Hoffer, 2005). Bireylerin dış dünyaya kapanması ve 

bireysel iradelerin yerini anonim kararların alması radikal kimliğin oluşturulmasında önemli 

bir aşamadır. 

Radikal dini ve ideolojik grupların yeni üye kazanma ve eski üyelerini radikal eylemler için 

uygun hale getirme, ona radikal bir şahsiyet kazandırılmasında “beyin yıkama” önemli bir 

süreçtir (Alkan, 2002). Hususiyle toplumsal zemini zayıf düşüncelerin muhataba kabul 

ettirilmesinde kullanılan beyin yıkama, radikal dini kimliğin inşa edilmesinde etkili bir 

yöntemdir. Bir çeşit “zor” olan bu uygulamayla kişinin marjinal kimlik kazanması 

sağlanabilmektedir. Bu zor geçmişte daha çok fiziki iken modern toplumlarda sofistike hale 

gelmiş ve telkin, ikna, hipnoz gibi yollar denenmeye başlanmıştır. İlk ortaya çıktıkları 

dönemde Amerikan toplumunda şaşkınlıkla karşılanan Yeni Dini Hareketler ve marjinal sol 

grupların taban bulmasında beyin yıkamanın etkili olduğu tespit edilmiştir (Kirman, 2004). 

Hoffer (2005) zor kullanılarak bir düşünceye inandırılmış kimselerin sofistike yöntemlerle 

ikna edilmiş kimselere göre daha marjinal olabildiklerini belirtir. 

Bu araştırma radikal dini kimliğin oluşum süreçlerini tespit etmeyi ve araştırmacıların aynı 

konudaki çalışmalarıyla Doğudaki ve Batıdaki Müslüman toplumlar üzerinde yapılmış 

mevcut diğer çalışmaların verilerini karşılaştırmayı hedeflemektedir. Çalışma yöntemsel 

olarak, literatür taraması ve bunlar üzerine yapılacak meta-analize dayanır. Bulgular sonuç ve 

değerlendirme kısmında mukayese edilerek çalışma tamamlanacaktır. 

 

RADĠKAL DĠNĠ KĠMLĠĞĠ OLUġTURAN FAKTÖRLER 

Dini radikalliğin oluşumu her toplumsal zeminde farklılık gösterebilmektedir. Uzmanlar bu 

sebeple dini radikalliği dönemlere ayırma gereği hissetmektedir. Her dönemin radikal kuşağı 

farklı kaynaklardan beslenmektedir. Kepel, İslami Radikalizmin üç ana evreden geçtiğini 

belirtir; 1- 1979 Afgan Savaşı ve 1997 Cezayir eylemleri arasında geçen dönem, 2- El Kaide 

ve 11 Eylül dönemi ve 3. olarak 2005 sonrası Es-Suri’nin fetvasıyla başlayan dönem. Roy ise 

genel manada bir dönemselleştirme yapmayı reddetmekle beraber 1995’te öldürülen Khaled 

Kelkal’ı yeni nesil cihatçılık açısında başlangıç noktası görmektedir. Aynı şekilde 

radikalleşmenin dini temelde mi yoksa psiko-sosyal temelde mi okunacağı da ayrı bir tartışma 

konusudur.
1
 

                                                           
1
Bu konuda yazarların eserleri ve tartışmalar için bkz(Bayrı, 2016). 
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Hollanda’da radikalleşme üzerine araştırmalar yapan Weggemans’a göre radikal dini kimliğin 

oluşmasında üç tip motivasyon kaynağı vardır. Ona göre, 1- İdeolojik açıdan radikal gruplar 

hayati sorulara açık bir yanıt vermektedirler. “Ben kimim?”, “ne yapmalıyım?”, “nasıl 

yapmalıyım?” gibi sorulara açık cevap veriyor. 2- Birbirini etkileyen sıkı bir arkadaşlık 

halkasının oluşması. 3- Bu tür grupların pragmatik yönleri. Bir genç sıfırdan kahramanlığı 

yükselebiliyor, statü kazanabiliyor, geçmişine ait bazı kötü izlerden uzaklaşıyor veya macera 

tutkusunu tatmin edebiliyor (Stoter, 2016). Bunlar kimlik krizi yaşayan ve hayatın 

karmaşıklığını kolayca aşmak isteyen gençler için “paket kimlik” işlevi görmektedir. 

Farklı uzmanlar radikalleşmenin oluşumunu farklı faktörlere bağlı olarak açıklama yoluna 

gitmiştir. Bu, insan ve toplum bilimlerinde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Sosyal olguların 

doğaları gereği değişik açıklama şekilleri ortaya çıkmaktadır. Yapılan değişik açıklamalardan 

yola çıkarak burada radikal dini kimliği oluşturduğu düşünülen altı ayrı faktör ele alınacaktır. 

1. Yerel ve Seküler Yönetici Elitlere Tepkiler 

İslam dünyasında radikalleşmenin sebeplerinden biri de yerel idarecilerin tutumlarıdır. 

Muhafazakar ve dindar ailelerde yetişen bireylerin kimlik inşa süreçlerinde batı yanlısı ve 

çoğu zaman katı seküler politikaların uygulayıcısı olan yerel yöneticilere tepki göstererek 

radikalleştiği görülmektedir. Bu durum İslam ülkelerindeki radikal dini grupların güçlenme 

sebeplerinden biridir (Kepel, 2001; Yanmış, 2015). 

Osmanlı sonrası sömürgeleşme sürecinde İslam toplumları çoğunlukla batı yanlısı seküler 

elitler tarafından yönetilmiştir. Bundan dolayı yönetimler yer yer güçlü şekilde eleştirilmişler 

bazen de dini-seküler saiklerle başlayan silahlı isyanlarla uğraşmak zorunda kalmışlardır. 

Uzmanlar genelde 1900’lerin ilk yıllarında görülmeye başlanan bu kalkışmaların sonraki 

yıllarda daha güçlü şekilde isyanlara dönüştüğünü belirtmektedir. Özellikle 1970’lerdeki 

Arap-İsrail Savaşları ile bu rahatsızlığın radikal silahlı dini grupların en önemli motivasyon 

kaynaklarından biri olduğu düşünülmektedir (Bozarslan, 2015; Dökmeciyan, 1992; Erkilet, 

2004). 

1948’de İsrail’in kurulması ve Arap ülkelerle girdiği mücadeleleri kazanması bu ülkelerde 

kuvvetli bir hayal kırıklığına ve tepkiye neden olmuştur. Bu yıllarda sosyal hareketlerin 

önemli ideolojik kaynağı sosyalizm olduğundan ilk radikal gruplar sosyalist olmakla beraber 

bunlar 70’lerin sonralarında hızla İslam’ı toplanma noktası haline getirmişlerdir. Fuller’e 

göre, geçmişin silahlı grupları Marksist, Leninist, Pan-Arabist iken kısa sürede cihatçı oldular. 
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Bunlar geçmişlerinde gerçek sosyalist olmadıkları gibi çoğu günümüzde de gerçek Müslüman 

değildir. Uzun yıllar CIA’in Ortadoğu birimlerinde çalışan Fuller burada sosyalizm ve 

İslam’ın “toplanma noktası” işlevi gördüklerine dikkat çekmektedir. Diğer ideolojilerin 

dünyada güç kaybetmesi, 79 İran Devrimi ve Rus-Afgan savaşları İslam’ı radikal gruplar için 

sığınak haline getirmiştir (Fuller, 2010). 

Ortadoğu ve diğer İslam ülkelerinde seküler yönetimlerden duyulan rahatsızlıklar ve batılı 

güçlerin yarı sömürge politikaları “kurtuluş” fikrini tetiklemiştir. Sosyalizmin yıkılmasıyla 

İslam, kurtuluş isteyen ılımlı ve radikal gruplar için en önemli ideolojik kimlik inşa aracına 

dönüşmüştür. Toplumsal tabanı genişletmek ve yeni üye kazanmak isteyen dini gruplar bu 

noktada İslam’ı kendilerine referans yapmışlardır. Radikal dini kimliğin inşasında yerel-

uluslararası yönetici elitlere karşı etkin mücadele etme ve şeriata dayalı yeni bir devlet kurma 

fikri güç kazanmıştır. Radikal dini gruplar sadece Allah’ın kanunlarına göre hareket edecek 

bir devletin halkın her türlü sosyo-ekonomik ve politik sorununu çözeceğine inanmaktaydı. 

Ancak gerekli değişim için ılımlı ya da geleneksel İslami grupların “tebliğ” metodu yeterli 

görülmedi. Hususiyle İran Devrimi değişimin nasıl olması gerektiği konusunda radikalleri 

daha da cesaretlendirmiştir. Bu dönemde S. Kutup, Mevdudi ve A. Azzam gibi öncülerin 

yerel seküler yönetimlerin değişimi için güç kullanımını onaylayan beyanları da radikalliği 

tetikleyen hususlardan biri olmuştur (Aydınalp, 2011; Çayır, 2014). 

İslam toplumlarında laik yönetici elitlerin güçlenen radikal-ılımlı dini grupları şiddetle 

bastırması ve fundafobi, İslamofobi, şeriatfobi söylemlerini etkin kullanımı temelde iki ayrı 

netice vermiştir. Bu mücadelelerde eğitimli, sosyo-ekonomik durumu iyi çoğu genç politik 

iktidarlarla sorun yaşamamak için seküler elitlere yaklaşmıştır. Diğer taraftan dini grupların 

Cezayir, Mısır, Suriye, Irak, İran örneklerindeki gibi şiddetle bastırılması, insan hakları ve 

demokrasinin hiçe sayılması dini radikalizmi artırmıştır (Bozarslan, 2015; Kepel, 2001; 

Yanmış, 2015). 

Yerel yöneticilerin seküler politikalarının radikalliği artırdığı bu grupların kendi yayınlarında 

da görülebilir. Boko Haram, IŞİD ve geçmişte Türkiye Hizbullah’ı kuruluş gayelerini 

açıklarken bu duruma atıfta bulunmaktadırlar. Demokrasi adı altında devletlerin “dinen günah 

olan fuhuş, içki, kumar, faiz gibi uygulamaları yaydığı ve seküler eğitim kurumlarıyla zihinsel 

dönüşüm yapıldığı” iddiaları, radikal dini grupların önemli eleştiri sebepleri arasındadır 

(Yılmaz, Tutar, & Varol, 2011; Konstantiniyye, 2015; Bagasi, 2004). 



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

8 
 

2. Dini Metinlerin YorumlanıĢ Farklılığı  

Dini radikalleşmede kişinin içinde doğup büyüdüğü çevre şartları, bireyin kendine 

özgü kişilik özellikleri aile, arkadaş ve sosyal çevre, eğitim, ötekileştirme, dışlanmışlık, 

sosyo-ekonomik mahrumiyetler gibi iç içe geçmiş birçok genel ve özel faktörün etkisinden 

söz edilebilir. Bireylerin radikalleşme biçimi, etki ve yansımaları kişiden kişiye değişebildiği 

gibi toplumdan topluma da değişebilmektedir. Farklı toplumlarda yapılan araştırmalarda 

radikalliği üreten benzer ve farklı sosyo-kültürel faktörlerin olduğu ortaya konmuştur. 

Radikalleşmeyi ortaya çıkaran sosyo-psikolojik ve kültürel sebepler, bu hareketleri besleyen 

temel dinamikler, bu tür gruplara katılan kişilerin profil özellikleri çeşitli teori ve 

yaklaşımlarla ele alınmıştır (Özeren ve ark., 2010: 139-165).  

Radikal dini hareketleri ortaya çıkaran ve besleyen psikolojik, sosyal ve kültürel 

sebeplerin dışında üzerinde durulan diğer önemli bir faktör de dini metinlerin yorumlanması 

meselesidir. Dinin bireyin duygu, düşünce, tutum ve davranışları üzerinde etkili olduğu 

bilinmektedir. Yapıcı, dindarlığın hem psikolojik olarak kognitif/bilişsel algılanış biçimlerini, 

hem de bunun toplumsal yansımalarını birlikte değerlendirerek dört boyutlu sosyo-kognitif 

dindarlık modeli önermiştir. Liberal, Muhafazakar, Dogmatik ve Fanatik şeklinde tasnif ettiği 

dindarlık modeline göre bir dine inanma, ibadetlere devam, gündelik ve sosyal hayatı 

düzenleme, hayata anlam verme, ahlaki tutum ve davranışların şekillendirilmesindeki 

farklılıkları vurgulamıştır (Yapıcı, 2002, 99).  

Farklı dindarlık anlayışları, dini metinlerin farklı yorumlanmasına yol açmaktadır. 

Farklı okuma biçimine göre aynı dini metinden hem sevgi, hem de şiddet anlamı 

çıkarılabilmektedir. Tarihte ve günümüzde aynı dinin mensupları arasında yaşanan 

çatışmaların kutsal metinlerin farklı yorumlanmasından ve bu yorumların din ile özdeş 

tutulmasından kaynaklandığı görülür. Bulut, kutsal kitaplar vahiy kaynaklı “ilâhî” metinler 

iken, mezhep, cemaat, tarikat ve grupların ilâhî metni yorumlama biçimlerinin ise dinin aslına 

değil tamamen beşeri boyutuna işaret etmekte olduğunu ve tamamen “beşerî” bir özellik 

taşıdığı gerçeğinin öncelikle dikkate alınması gerektiğini vurgular (Bulut, 2009: 48-53).  

Radikalleşme sürecinin önemli basamaklarından birisi de savunulan ideolojidir. 

Kitleleri ortak ideal, amaç ve hedef etrafında toplayan, onlara dinamizm kazandıran 

ideolojilerin insanın psiko-sosyal ve kognitif yaşamında güçlü etkileri vardır. İdeolojiler, 

bireyleri inandığı dava adına uğrunda hayatlarını feda edebilecek kadar kendilerinden 

vazgeçmelerini ve her türlü eylemi gözünü kırpmadan yerine getirebilen birer makineye 
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dönüştürebilmektedir (Çapar, 2013: 63-64.). Dini sembol ve metinleri kendilerine referans 

alan radikal gruplar, taraftarlarına savundukları ideolojilerinin “kutsal” bir dava olduğunu 

düşüncesini empoze ederek fanatik militanlar kazanmayı amaçlamaktadırlar. Radikal dini 

hareketlerin seçkici okuma biçimini tercih edip dini metinlerin bağlamından kopardıkları, 

kutsal metinden kişisel veya grupsal amaçlara uygun görünenleri vurgulayarak ön plana 

taşıdıkları, uygun görünmeyenleri ise görmezden gelerek bütünlüklü okumaya yanaşmadıkları 

görülür. Dini metinleri kendi ideal amaçları için yorumlayan radikal dini gruplar, kendi 

ideolojilerini dini metinlerle güçlendirmek, eylemlerinin meşru olduğunu ispatlamak 

istemektedirler.  

Belli bir din, ideoloji, lider ya da fikre körü körüne bağlanan, benliğini onunla 

bütünleştirerek kendini ona adama ve bu inancın dışında kalanları şiddet dahil çeşitli 

yöntemlerle boyun eğmeye zorlamaya çalışmak, fanatizmin en belirgin özellikleri olarak 

kabul edilir (Volkan, 2009). Radikal terör örgütlerinin de şeriat, cihad, şehitlik, tekfir vb. 

kavramları kullanarak dini kendi amaçları için araç haline dönüştürmek suretiyle kitleleri 

sürüklemeye çalıştıkları görülmektedir. Kendi inanç ve ideolojilerini fanatikliğe varan 

derecede savunan kişiler, kendileri dışında kalan inanç ve ideolojilerin ise kesin yanlış 

olduğunu düşünürler. Poyraz’a göre yıkıcılığa varan fanatik davranışlar, birey veya grupların 

kendi inanç ve değerlerini tek ve mutlak doğru ve diğerlerinden üstün görmesinden 

kaynaklanmaktadır (Poyraz, 2007: 33-34).  

Herhangi bir dine mensup olmakla, herhangi bir siyasi görüş, ideoloji veya takımın 

taraftarı olmak arasında bir takım benzerliklerin olduğu söylenebilir. Fanatikliğe varacak 

düzeyde belli bir gruba, partiye, dine, cemaate takıma, ideolojiye aşırı derecede taraftar olan 

kişilerin belli bir noktadan sonra mantığıyla değil duyguları ve hisleriyle hareket etmeye 

başladıkları söylenebilir (Ayan, 2006: 200). Siyasi, ideolojik, dini bir düşünceyi, tutucu bir 

şekilde, hiçbir eleştiri ve sorgulamaya gitmeden, taassuba varan bir bağlanmayla kabul eden 

fanatikler, sadece kendilerini doğru yolda olduklarını, tek hakikatin kendi inanç veya 

ideolojilerinden ibaret olduğuna inanır ve bunu ateşli bir şekilde savunurlar. Farklı görüş ve 

düşüncelere tahammül göstermeyen fanatikler, farklı fikir ve düşünceyi savunanları ortadan 

kaldırmak için şiddet dâhil her türlü yolu denemekten çekinmezler (Certel, 2014: 162).  

Dini metinlerin yorumlanması ve anlaşılmasında üç farklı okuma biçiminden söz edilebilir. 

Birincisi, “bağlamsız” okumadır. Bu okuma biçiminde dini metinlerdeki lafzın içerdiği zahiri 

ve genel hüküm esas kabul edilip metnin bağlamı görmezden gelinmektedir. Bu okuma 

biçiminde dini metnin lafzî/zahirî anlamları esas kabul edilir, hiçbir yoruma gidilmez, olayın 
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sebebi ve özelliği gibi hususlar dikkate alınmaz. İkincisi, “tek hakikatçi” okumadır. Tek doğru 

hakikatin kendi yorumlarından ibaret olduğu düşüncesinin savunulduğu bu okuma biçiminde 

diğer anlam ve yorumlar batıl kabul edilmekte ve reddedilmektedir. Üçüncüsü, “tamimci” 

okuma biçimidir. Durum bağlamı teorisi olarak da bilinen bu okuma biçiminde durum 

bağlamı (context of situation) terimini J.R. Firt öne sürmüş ve bu deyim dilbilimciler arasında 

büyük kabul görmüştür. Ona göre anlam, kelime ve seslerin lingüistik özellikleriyle, söz 

konusu lingüistik birimlerin ortaya çıktığı sosyal durumun özellikleri arasındaki kompleks 

ilişkilerden doğan şeydir. Durum bağlamı böylece bir anlamı belirleme ve ilgili durumsal 

özellikleri tasnif etme aracıdır (Arslan, 1990).  

İslam düşüncesinde dini metinlerin anlaşılması ve yorumlanmasında ortaya çıkan temel fikir 

ayrılığının Ehli Hadis ve Ehli Rey şeklinde isimlendirilen iki temel grupta geliştiği 

görülmektedir. Ehl-i hadis, ayet ve hadislerin daha çok lafzî, zahirî anlamlarını esas alıp, 

metnin bütün bir kurgu içinde anlam ve yorumunu dikkate almaz. Ehl-i Rey denildiğinde ise, 

metnin yalnızca lafzi anlamının yanında o metnin illet ve hikmetinin üzerinde duran yaklaşım 

anlaşılır. Aynı isimle olmasa da bu iki farklı okuma biçiminin günümüzde de etkisini devam 

ettirdiğini söylemek mümkündür.  

Farklı coğrafya ve sosyo-politik şartlarda kendilerini dinin savunucusu ve koruyucu olduğunu 

söyleyerek ortaya çıkan birçok hareket ortaya çıkmıştır. İslam dünyasında ortaya çıkan 

Selefilik, Haricilik ve Vahhabilik ilk ortaya çıkan radikal dini hareketlere örnek olarak 

verilebilir. Dini anlayış ve metot bakımından bu dini hareketlerin kendi içinde benzer ve farklı 

yönleri bulunmaktadır. İmanı oldukça dar kapsamda ele alan Haricîler, Kur’an’ı ve hadisleri 

yorumlamayı kabul etmemiş, birçok ayet ve hadisi bağlamından kopararak, kendi anlayışları 

doğrultusunda onlarla amel etmişlerdir (Öz, 2011). Kur’an’daki kelimelerin siyaklarına göre 

değişen anlamları vardır. Haricîler ise bunu anlamaktan uzak ve kendi doğrularını dine 

onaylatma mantığıyla hareket eden kimselerdir (Bulut, 2009: 47; Yeşilyurt, 2004: 90). 

Hariciler kendi düşüncelerini benimsemeyenleri ötekileştirmiş, hatta onları öldürme yoluna 

gitmişlerdir.  

Radikal grupların bir kısmı dini metinlerin kendi anlayışlarını desteklemek için seçkici bir 

yöntemle yani bağlamından kopararak okumuşlardır. Bir kısmı tek hakikatçi yorum anlayışını 

benimsemiş, sadece kendi yorumlarını doğru olarak kabul ederek diğer insanlara bunu zorla 

kabul ettirmeye çalışmışlardır. Diğer bir kısmı ise dini metinleri bağlamından kopararak 

yalnızca zahiri/lafızcı anlamı esas almış, kendi ideolojilerini güçlendirmek veya 

meşrulaştırma yolunu tercih etmişlerdir. Her iki yaklaşım da kutsal metindeki uygun görülen 
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yerlere atıflar yaparak kendi görüş ve eylemlerine meşruiyet kazandırmak istemişlerdir 

(Çayır, 2014). Kutsal metinlere yönelik hem lafızcı hem de tek hakikatçi yorum biçiminin de 

problemli olduğunu söylemek mümkündür. Dini metinler kendi bütünlüğü ve varlık gayesi 

dikkate alınmadan, parçacı bir bakış açısıyla ele alındığında ve özellikle bazı art niyetli 

kimselerin elinde şiddet, terör ve karmaşanın bir gerekçesi olarak sunulabilmektedir.  

Dinlerin kutsal metinleri incelendiğinde dinlerin tamamen barış yanlısı olduğunu söyleyip 

bunu dini metinlerle desteklemek mümkün olduğu gibi, bunun tam aksini iddia ederek 

dinlerin tamamen savaş ve şiddet yanlısı olduğunu, dinin şiddet ve saldırganlığı desteklediğini 

söylemek te mümkündür. Dinlerin şiddete bakış açısı ele alınırken kutsal metin bir bütün 

olarak ele alınmalı, şiddeti desteklediği söylenen pasajların bağlamı bir bütünlük içinde 

değerlendirilerek okunmalıdır.  

İdeolojik Tarih İnşası 

Kimliğin oluşmasında tarih önemli bir argumandır. Her grubun bir şekilde kendisine gelenek 

oluşturma isteği onları tarihte benzer örnekler bulmaya zorlamaktadır. Bu bazen tarihte benzer 

örnekler bularak oluşturulurken bazen de tarihin siyasi, ideolojik yeniden inşa edilmesiyle 

mümkün olmaktadır. 

Ilımlı veya radikal dini grupların güçlü bir geleneğe bağlanma isteği onları zaman zaman 

tarihi hadiseleri kendi hedefleri doğrultusunda yorumlamaya sevk etmektedir. Müslüman 

toplumlarda yaklaşık 200 yıldır geri kalmışlık ve siyasal mağlubiyeti aşmak için yeni arayışlar 

hızlanmıştır. Bu arayışta kuvvetli bid’at karşıtlığı ve sürekli tekrarlanan “asr-ı saadete” dönme 

arzusu belirgin ortak özelliklerdir. Dolayısıyla yeni düşünce ve akımların bid’a içermediği ve 

yöntemlerinin İslam’ın ilk asırlarına uygun olup olmadığını tarihsel olarak ortaya koymaları 

zorunludur. Mezhep araştırmalarında da bu kurgunun çok eski tarihlerde başladığı 

görülmektedir. her mezhep kendi haklılığını ispat etmek için peygamber ve sahabenin 

hayatına dair yeni söylemler üretmiştir. Bu bazen yalan hadis uydurmaya bile varmıştır 

(Aycan & Söylemez, 1999). 

İnsan ve toplum bilimlerinde tarih ve tarih yazımı tartışmalı konulardan biridir. Bu uğraşının 

güçlü politik yönlerinin olduğu sıklıkla dile getirilmektedir. Tarih yazımı bugünün imkanları 

ve perspektifiyle geçmişin yeniden yorumlanması, geleceğin kurgulanmasıve sosyal 

gerçekliğin inşasına yardımcı olur (Berger & Luckmann, 2008). Bireylerin ve toplumların 

tarihe bu bağlılığı “pathdependency” şeklinde kavramsallaştırılmıştır. Geçmişin izlerini takip 

etme ve ataların yolunu sürdürme birey ve toplumun her tür davranışını belirlemese de farklı 

açılardan kimliğin oluşumuna olanak sağlamaktadır. Tarihe vurgu ve ataların izlerini takip 
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etme yeni gruplarda bir taraftan geçmiş ve bugünün bütünselliğini vurgulama işlevi görürken 

diğer taraftan bireylerin tercih, kimlik ve öz-kimliklerini yapılandırmayı kolaylaştırır. Bu 

şekilde yeni gruplar kolektif kimliğin üretimi ve benimsenmesini sağlamaktadır (Scott, 2006; 

Çiçek, 2015).Geçmişte üretilen yollara uyma veya “yol bağımlılığı” günümüzde birçok 

toplumun politik ve sosyal hareket tarzlarını anlamamıza fırsat verir. Bu teori üzerinden 

yapılan çalışmalar toplumların ve önemli aktörlerin kararlarında güçlü şekilde tarihten 

etkilendiklerini ortaya koymaktadır (Mahoney, 2001). 

Radikal dini grupların kimlik inşasında kullandığı argumanlardan biri yukarıda kısaca 

değinilen “tarihsel inşa” yöntemidir. Bu gruplar peygamberlerin ve onların yakın bağlılarının 

hayatlarıyla dini gelenekte önemli yer tutan kimselerin eylemleri sunarken kendi 

perspektifleri doğrultusunda okuma yapmaktadır. Mesela şiddet içeren eylemler, savaşlar ve 

isyanlar bu gruplar için önemli birer argumandır. İslam dünyasında dini grupların toplumu 

cihat konusunda harekete geçirmek için sıklıkla Bedir, Uhud, Mute savaşlarını ve Hz. Hamza, 

Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Halid gibi sahabeleri örnek verdikleri görülür. Bununla beraber Hz. 

Ali’nin efsaneleştiği kahramanlık hikayeleri, Battal Gazi, Sarı Saltuk, Dede Korkut gibi 

isimlerin kahramanlıkları yeni nesillerin cihat arzusunu canlı tutma işlevi görmüştür. 

3. Batı’daki 2.3. KuĢak Müslüman Gençliğin Yeniden Dine YöneliĢi ve 

Mühtedilerin “Gerçek Ġslam” Arzusu 

Dini radikalliğin oluşmasında dikkat çekici faktörlerden biri Batıda yetişmiş 2.3. kuşak genç 

Müslümanlar ve mühtedilerdir. Afganistan, Irak ve Suriye’de cihatçı gruplara katılan kimseler 

üzerinde yapılan araştırmalarda da bu iki gruba sıklıkla atıf yapıldığı gözlenmektedir (Roy, 

2016/a). 

Fransa, İngiltere, Almanya ve diğer Batı ülkelerinde yetişen, bir kısmı ebeveynlerin dini 

geleneğinden kopan ve bu ülkelerin seküler/popüler yaşam tarzlarına göre yaşayan gençlerin 

bir süre sonra yeniden dine yöneldiği bilinmektedir. Yeniden doğuş ya da born-again olarak 

adlandırılan bu süreçte gençlerin anne-babalarının ötekileştirilen dini-geleneksel yaşam 

tarzlarını benimseme konusunda isteksiz davranabildikleri araştırmalarda görülmektedir. Bu 

gençler kendi ailelerinin kültürüne karşı oryantalist bir bakış açısıyla bakmakta ve İslam’ı ya 

Yeni Selefi yorumlarıyla ya da Batılı kültürel değerler üzerinden yaşamaya çalışmaktadır. 

Özellikle sosyo-ekonomik hayatın içerinde iyi konumda bulunan işadamları ve eğitimli 

kimseler için bu ayrışmaya daha çok dikkat çekilmektedir. “Gerçek İslam’ı” yaşamak isteyen 
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ve bu noktada ebeveynlerinin dini geleneklerini gereksiz gören bazı 2.3. kuşak Müslüman 

gençler yeni arayışlara girmektedir. Almanya’da araştırma yapan Özyürek bunu, “İslam’ın 

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

özetlemektedir (2015). 

Yeni Müslüman kuşakların dini arayışları “radikalleşme” ve “elit Müslüman kimlik” 

(Pedziwiart, 2010) gibi iki genel ayrışmaya neden olabilmektedir. Roy, Avrupalı bu yeni genç 

kuşağın evebeynleriyle kuşak çatışması yaşadığını ve yeniden dine yönelişle (born-again) 

radikalliğe kayışlarını gelenekten kopuş olarak açıklamaktadır. Cihatçı gençlerin çoğunun 

sıklıkla camiye gitmediği, dönüş öncesi/sonrası alkol ve uyuşturucu kullandıkları ve 

bazılarının suça bulaşmalarına karşın kendilerini anne-babalarından daha dindar görmeleri bu 

kopuşun bir yansıması. Kopuş çoğu zaman akran grupları ve kardeşlerle beraber 

deneyimleniyor. Ona göre bu gençler, “Radikal İslam’da hayatın yeni bir anlamını 

keşfediyorlar. Bu nedenle de ilk göçmen kuşağından çok az sayıda cihatçı çıkıyor. Çünkü bu 

kuşakta İslam’ın geleneksel olarak aktarımı hâlâ etkisini sürdürmektedir. Ancak ikinci 

göçmen kuşağında böyle bir kültürel aktarım yaşanmadığından bu kopuşlar meydana geliyor. 

Teröristlerin çoğu ikinci kuşak göçmenler arasından çıkıyor” (Roy, 2016/b). Filiu da 

radikalleşme konusunda benzer bir teoriye sahiptir. Ona göre gençlerin “radikalleşmesi”ni 

değil siyasi saf ya da din değiştirmesini konuşmak gerekir. Bir taraftan çok sayıda yeni 

mühtedinin radikal gruplara katılı diğer taraftan genç kuşak Müslümanların değişimi basit bir 

radikalleşme değil geleneği terk ederek toptan bir zihniyet ve bakış açısı değişimidir(Filiu, 

2016). 

Avrupalı genç Müslümanlar üzerine yapılan bazı araştırmalarda İslamofobik baskılar ve 

dışlamaların zaman zaman gençleri radikal gruplara yönelttiği tespit edilmiştir. Özellikle 

başörtülü kızların sosyo-ekonomik hayatın içerisine girmekte zorlandığı durumlarda kapalı 

radikal gruplara yönelebildikleri görülmüştür (Himmat, 2004; Gest, 2010). Bu tür gruplar 

ötekileştirilen gençlere uygun sosyalleşme ortamı sağlamaktadır. Ayrıca gelişen iletişim 

teknolojileri de gençlerin internet ortamında kendilerine kolayca çevre edinebilecekleri bir 

fırsat sunmaktadır. Oluşan bu “sanal ümmet” gençlerin kimlik kazanmasında ve 

radikalleşmede belirgin bir etkiye sahiptir (Roy, 2003). Fransa’da araştırmalar yapan Göle de 

11 Eylül sonrası dönemde Müslümanlara yönelik dışlamanın artmasına dikkat çekerek yeni 

kuşakların ikili bir tercihte bulunduğuna dikkat çekmektedir. Buna göre, gençlerin bir kısmı 

ebeveynlerin dışlanan kültürel-dini miraslarını reddederek ya sekülerleşmekte ya da Batılı bir 

İslam yorumu geliştirmektedir. Diğer bir kısım kesim ise şehirlerin banliyölerinde radikal dini 

gruplara kaymaktadır (Göle, 2012). 
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Uzun süredir İslam toplumlarında gençlerin radikalleşmesi üzerine araştırmalar yapan Roy, 

dini radikalleşmenin sadece Selefilikle bağdaştırılmasına karşı çıkmaktadır. Avrupa’da yakın 

tarihli IŞİD saldırılarını yapan gençler örneğinde görüleceği üzere gençler herhangi bir Selefi 

grubun üyesi olmadan ve gayet seküler bir hayat yaşarken kısa sürede radikal bir dini kimliğe 

bürünebilmektedir. Kepel gibi Roy da banliyölerin radikalleşmede belirgin bir faktör 

olduğunu ifade etmektedir. Bu iki uzmanla beraber diğer bir uzman Burgat, Ortadoğu’nun 

jeopolitik konumu, sömürgecilik ve Avrupa’daki ırkçılık ve dışlamanın da radikalliği artırdığı 

konusunda hemfikirdirler (Bayrı, 2016; Daumas, 2016). 

Genç Müslüman kuşakların ailelerinin dini geleneklerinden kopması ve bir süre sonra dine 

yeniden yönelişleri radikal dini kimliğin oluşumunda oldukça önemli bir faktördür. Aynı 

şekilde yeni mühtedilerin İslam’a dair “yalın cevaplar” araması da Yeni Selefi grupları bir 

cazibe merkezi haline getirmektedir. 

4. Ġslam Toplumlarındaki Sosyal Adaletsizlik 

İslam toplumlarındaki radikal dini oluşumları harekete geçiren önemli dinamiklerden 

birisi de “sosyal adaletsizlik” duygusudur. Toplumsal adaletsizlik, ayrımcılığa maruz kalmış 

olma, dışlanmışlık gibi durumlar, birey ve toplumu harekete geçiren çok güçlü motivlerdir ve 

çoğu zaman fiziki şiddetin bıraktığı tahribattan daha derin izler bırakır. Mahrumiyetler, 

duygusal açıdan yalıtılmışlık, ayrımcılığa maruz kalma gibi tutum ve davranışlardan 

kaynaklandığı gibi, siyasal, ekonomik ve kültürel sebeplerden de kaynaklanabilmektedir. 

Siyasal alanda temsil imkanlarının kısıtlanması şiddet eylemlerine başvurmayı meşrulaştıran 

bir neden olarak görülebildiği gibi, sosyo-ekonomik yönden yaşanan mağduriyet ve 

mahrumiyetler, gelir dağılımındaki adaletsizlik gibi sorunlar da şiddete yönelmeyi 

haklılaştıran nedenler olarak görülebilmektedir (Küçükcan, 2010). Radikal gruplar, öz-

saygıları zedelenmiş, siyasi, ekonomik, kültürel imkân ve hakları kısıtlanmış, kendilerine 

değer verilmemiş kişilere yaptıkları telkinlerle yanlarına çekmektedirler. 

Yapılan sosyolojik çalışmalar, sosyal değişmelerin hızlı olduğu ve değer çatışmalarının 

yaşandığı toplumlarda radikal dini-ideolojik grupların kolayca zemin bulduğunu ortaya 

koymaktadır. Özellikle muhafazakâr düşünce sahipleri hızlı değişim dönemlerinde bu 

gelişmelere tepki olarak marjinal noktalara kayabilmektedirler (Gellner, 2001: 21). 

OECD verileri Müslüman toplumların karşılaştığı sosyo-ekonomik eşitsizlik sorununun 

sadece kendi ülkelerinde yaşanmadığını ortaya koymaktadır. Hollanda, Fransa, İspanya ve 
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Almanya’ya göç eden Müslümanların toplumun geri kalanlarına göre çok daha kötü 

mahallelerde yaşamaktadır. Müslümanlar buralarda yaygın şiddet olaylarının yanında işsizlik, 

düşük eğitim olanakları ve kötü evlerde yaşamak zorunda kalmaktadır. Bunda dini kimlikten 

dolayı dışlanmışlığın ve ayrımcılığın da etkili olduğu görülmektedir (Cesari, 2010).  

Sosyoekonomik tabakalar arasındaki uçurum, politikacıların yönetim şeklinden 

memnuniyetsizlik, idari düzensizliğin birçok alana yayılması, sosyal ve ahlaki sorunlardaki 

artış vb. olgular, bazı dini grupların mevcut yönetimlerin icraatlarına karşı tepkisel tutum ve 

davranışlarda bulunmasına sebebiyet vermiştir. Bazı aktivistler, yaşanan çeşitli sorunların 

çözümünü her alanda gerçekleşecek olan İslamî uyanışta görmüş, siyasi yönetime karşı sözlü 

ve fiili olarak karşı çıkan dini grupları harekete geçirmiştir (Kutlu, 2008: 97-103). 

Borum (2004), terör örgütlerine katılma nedenleri arasında adaletsizlik, kimlik ve 

aidiyet duygusunun önemli birer faktör olduğunu belirtmiştir. Örneğin, ekonomik, etnik, 

siyasal, dini, sosyal ya da hukuki nedenlerden dolayı yaşanan adaletsizlik ve haksızlığa 

uğramışlık, bireylerde mağduriyet duygusuna neden olmaktadır (Hacker, 1976). Bireyin 

ihtiyaçları karşılanmadığı takdirde bu yoksunluklar bireyde çeşitli düzeylerde kızgınlık ve 

öfkeye yol açabilir. Bu tür duygular ise bireyin şiddet içeren davranışlarını 

tetikleyebilmektedir (Usta, 2009: 91). Çeşitli sebeplerden dolayı haksızlığa uğradığını 

düşünen bireyler, adaletsizliğe neden olanlardan hesap sormaya ve intikam almaya 

yönelebilmektedirler.  

Daha çok Batı kültürlerini kapsayan örneklemlerde yapılan çalışmalar, genel olarak 

insanların, dünyanın adil olduğunu düşündüklerini ortaya koymaktadır. Çoğunlukla insanlar, 

gerek global ölçekteki uluslararası ilişkilerde iktidarlar tarafından uygulanan politikaların, 

gerekse kişiler ve küçük gruplar arasındaki ilişkilerde yaşanan ayrımcılık, adaletsizlik ve 

eşitsizliğe dayalı süreçlerin, gerekli ve kaçınılmaz olduğunu düşünmekte hatta bu durumla 

başaçıkmanın ve meşrulaştırmanın yolunu bulmuş gibi görünmektedirler. Sosyal bilimciler, 

popüler sistemin de, eşitsizliğin, gelir düzeyindeki adaletsizliklerin ve her türlü ayrımcılığın, 

bu muameleyi hak edenlerin başına geldiği şeklindeki açıklamaların meşrulaştırılmasını 

desteklediğine dikkat çekmektedirler. Popüler kültür giderek yaygınlığı ve etkisi artan medya 

aracılığıyla, açık ya da örtük bir söylemle, işçi sınıfının, dünyanın yoksul coğrafyalarında 

yaşayanların (göçmenlerin veya Çingenelerin, vb.) “tembel, sorumsuz ve zeki olmayanlar” 

biçimindestereotipikyargılarladeğerlendirilmesinipekiştirmektedir. Böylece, genel olarak 

insanlar, dezavantajlı grupları, yoksunlukları ve yaşadıkları genel olumsuz koşullar için 

“ayıplamakta” ve yaşadıkları ayrımcılık ve adaletsizliklerin, kendi davranış ya da varoluş 
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biçimlerinin sonucu olarak ortaya çıktığını, bir anlamda bütün bu olanları hak ettiklerini 

düşünmektedirler (Kılınç & Torun, 2011; Çayır, 2014). 

Radikal grupların demokratik yetersizlik, hızlı modernleşme, yozlaşmış kültür, 

yabancılaşmış seçkinlere tepki göstermeleri, yoksunluk teorisi ile izah edilebilir (Çelik, 2013: 

298). Radikal dini hareketlerin sosyo-ekonomik yoksunlukların yaşandığı çevrelerde uygun 

bir gelişme zemini bulduğu anlaşılmaktadır. Mahrumiyet ve yoksunluğun yaşandığı 

bölgelerde marjinal ideoloji veya dini hareketlere katılım daha fazla görülmektedir. Böyle bir 

toplumsal yapıda yetişen kişilerin büyük bir kısmının gelecek kaygısı taşımaması, her türlü 

şiddet ve saldırganlığın sorumsuzca yapılmasında etkili olan önemli faktörlerden biridir. 

Yaşanan mahrumiyet ve dışlanmışlık, birey ve toplumlarca, şiddet ve terörün hakların 

kazanılması için bir strateji ve meşru bir araç olarak görülmesinde önemli bir etken 

olmaktadır (Crenshaw, 1981: 384’ten akt. Küçükcan, 2010: 46). Özeren ve arkadaşlarının 

Hizbullah terör örgütünün profil özellikleri ile ilgili yaptıkları araştırmalarında, örgüte 

katılanların çoğunluğunun genç ve işsiz, yarıdan fazlasının lise mezunu, dini bilgi düzeyi 

düşük ve dindar olmayan erkeklerden oluştuğunu tespit etmişlerdir (Özeren ve ark., 2010). 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Türkiye’de dini radikalleşme üzerine yaptığımız araştırmalarda (Çayır, 2014; Yanmış, 2015) 

bazı önemli noktalar tespit edilmiştir. Öncelikle şiddeti İslami bir devrim için gerekli gören 

radikal dini grupların güçlü bir tekfir anlayışına sahip olduğu görülmektedir. Bu gruplar 

kendileri dışındaki Müslüman grupları çok sıradan sebeplerle tekfir edebilmektedir. İkinci 

olarak, devletin zaman zaman dine yönelttiği baskılar bu grupların önemli bir motivasyon 

kaynağıdır. Müslümanların “kendi yurtlarında esir” psikolojisi yaşaması ve bu grupların 

dinden dolayı yaşanan mağduriyetleri kendi hesaplarına kullanması radikal dini kimliği 

üretmektedir. Bu noktada devletin içki, fuhuş, faiz, kumar gibi dinen haram sayılan 

uygulamalara yönelik yasaklayıcı önlemler almaması da ayrı bir eleştiri konusudur. Üçüncü 

nokta, geçmişte Hizbullah örneğinde gözlendiği üzere Marksist-Leninist terör gruplarının 

güçlenmesi karşısında devletin etkin mücadele yürütmemesi bunlara karşı İslamcı grupların 

yeni savunma hattı oluşturmasını meşrulaştırmaktadır. Dördüncü nokta, radikallik asıl 

kaynağını bölgeden daha önce eğitim için Suriye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan gibi 

yerlere gidip geri dönen kimseler üzerinden taban kazanmaktadır. Bu kimseler genellikle 

kendi yakın akrabalarından başlamak üzere çevrelerindeki gençleri cihat için 
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yönlendirebilmektedir. Dolayısıyla cihatçıların yakın akraba ve arkadaş, akran çevresinden 

çıktığı görülmektedir. Beşinci nokta, yerel medrese ve tarikat ağlarının radikal dini kimliğin 

oluşumuna engel olduğu gözlenmektedir. Kuvvetli bir geleneğe dayanan bu dini yapılar daha 

modern olan radikalliği onaylamamaktadır. Altıncı nokta, özellikle Hizbullah’ın 2000’lerden 

sonra dernekleşmesi, partileşmesi ve ılımlılaşmasıyla kendi içindeki radikal kimseleri IŞİD’e 

ihraç etmesi dikkat çekici bir noktadır. Grubun şiddeti bir metot olarak terk etmesi 

radikalleşen gençleri IŞİD, en-Nusra gibi örgütlere sevk etmiştir. Yedinci nokta, , sosyo-

ekonomik yönden yaşanan mağduriyet ve mahrumiyetler, gelir dağılımındaki adaletsizlik gibi 

sorunlar şiddete yönelmeyi haklılaştıran nedenler arasındadır. Radikal dini hareketlerin sosyo-

ekonomik yoksunlukların yaşandığı çevrelerde daha uygun bir gelişme zemini bulduğu bu 

gerçeği gözler önüne sermektedir. Sekizinci nokta, dini grupların dini metinlerin okuma 

biçiminin radikal dindarlıkta etkili olduğudur. Dini taassup ve fanatizmin en önemli 

sebeplerinden birisi de dinin yorumu meselesidir. Dini metinlerin seçkici bir yöntemle 

okunması, radikal düşüncenin en temel dinamiklerinden birisini oluşturur. Dini metinleri 

kendilerine referans alan radikal grupların taraftarlarına kendi ideolojilerinin haklı ve kutsal 

bir dava olduğunu kazandırmayı amaçladıkları görülmektedir. Kaynağını dinden alan veya 

dinden beslenen bazı dini grupların tek hakikatçi anlayışı benimseyerek kendilerini hakikatin 

tek ve gerçek temsilcisi olarak görmesi ve diğer insanlara bu hakikati zor kullanarak kabul 

ettirmeye çalışmaları ile sonuçlanmaktadır.   
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