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Öz

Batı’da eskiden beri birçok milletten oluştuğu için birçok milli kültür meydana 
gelmiştir. Zaman içinde bu milletlerin bir de ortak Avrupa/Batı medeniyet kimliği 
oluşmuştur. Çok milletli ve çok kültürlü Batı bunu kabul ederek birlikte yaşamaya 
ikna olmaları ancak Seksen ve Otuz Yıl Savaşların korkunç neticesinde 1648 Vestfalya 
Antlaşması ile gerçekleşmiştir. İkincisi ise Avrupa ortak kimliğinin oluşumu diğer bir 
ifade ile Batı Medeniyeti değerlerinin ortaya çıkmasıdır. İlkinde yani milli kültürle-
rin oluşmasında kendi içlerindeki öteki kavramı etkin iken, ikincisinde Avrupa dışı 
ötekinin esas rol oynamıştır. Roma hukuku Batı kimliğinin oluşumunda temel zemini 
oluşturduğu gibi öteki/düşman olarak de Türk/Müslümanlar kabul edilmişti. Birinci 
Dünya Savaşı’nda Osmanlı-Alman İttifakı ile öteki olan Müslümanlarla işbirliğine baş-
lanması bu düşman kavramında bir yumuşama meydana getirmişti. Hele İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında Komünist Doğu Bloku’na karşı Müslümanlarla işbirliğine gidilmesi 
Batı’da Müslümanlarla kendi ülkelerinde birer komşu olarak bile yaşanmasının önü-
nü açmıştı. Ancak bu süreç SSCB dağılınca Batı Kimliğinde eskiye keskin bir dönüş 
yaşanmış ve Müslümanlar tekrar düşman görülmeye başlanmıştı. Bundan sonra İsla-
mofobi sınır tanımaz bir şekle dönüşmüştür.
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THE FORMATION OF NATION AND CIVILIZATION IDENTITIES IN THE WEST 
AND/WITH TRANSITION FROM THE OTHERS TO ISLAMPHOBIA

Abstract

The West has always comprised of multiple nations, thus leading to the existence 
of multiple national cultures. In time, a unified identity of European/Western civili-
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sation emerged among these same peoples. However, persuading thes multi-faceted 
cultures and nationalities of the West to co-exist as one people was only achievable 
as of 1648 through the Peace of Westphalia, as an end result of the fear caused by the 
Thirty Years’ and the Eighty Years’ Wars. Secondly, is that the emergence of a unified 
European identity is, in other words, the emergence of the values of Western civi-
lisation. While the first aspect, that of the founding of national cultures, was affec-
ted by the influence of the “the other” within their own circle, the second aspect was 
crucially affected by “the other” influences outside of Europe. Similar to how Roman 
law compirised the backbone of Western identity, so too had the other/enemy been 
determined to be Turks/Muslims. With the Ottoman-German Alliance during WWI 
beginning the process of co-operated with Muslims from outside the Europe, this de-
fined enmity had been relaxed to a certain degree. After WWII, this relaxation went 
even further; Turning to Muslim co-coperation in the fight against the Republics of 
the Sivet Union, this had even paved the way for the view that Muslims residing in the 
West. Unfortunately, this situation faded once the collapse of the sharply ressurrected 
the old ideals of Western Identity; when the Communist Russia fell down, Muslims 
began to be viewed, once again, as enemies. This reversion later bred the new and 
globalized form of Islamophobia that exists today. 
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İnsanların karakter,  davranış, hayat tarzı ve ötekilerle ilişkilerine bakarak nasıl bir 
sosyal bir varlık olan anlayabiliriz. Kişisel benlik/karakter yanında şahısların kültürel 
kimliğinin niteliği diğer milletlerle ilişkilerini belirlemede büyük role sahiptir. Zira 
şahsın de mensup olduğu kültürel kimlik sahibi toplumun farklı kültürel kimlikteki-
lerle menfi-ötekileştirici veya eşit görerek tahammül edici özellikler kazandırarak bi-
reyleri etkilemesi imkânsızdır.  Aynı kaynaklardan beslenen veya aynı havzalarda ge-
lişen kültürler arasındaki benzerlik, yakınlık hatta entegrasyonlar bile oluşabilir. Bu 
da ortak değerleri oluşmasından dolayı bir medeniyetin teşekkülünü sağlayacaktır.

Bugün Batı’da ortaya çıkan İslamofobiyi anlamak için Batı’da ortaya çıkan kültürel 
yapılar ile bu kültürel yapılarda ortak bir şekle gelen yani Batı Medeniyeti değerlerini 
iyi anlamak gerekmektedir. Bu süreçlerin biri bitip değeri başlamak şeklinde değil 
çoğu zaman eşzamanlı olarak gelişmeleri de mümkündür. 
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Şu tespiti de yapmak mecburiyetindeyiz:  Evvela; Batı çok kültürlü ve çok milletli 
olup, bunların birbirini kabul ederek birlikte yaşamaya ikna olmaları ancak Vestfalya 
ile gerçekleşmiştir. İkincisi Avrupa ortak kimliğinin oluşumu diğer bir ifade ile Batı 
Medeniyeti değerlerinin ortaya çıkmasıdır. İlkinde yani milli kültürlerin oluşmasında 
kendi içlerindeki öteki kavramı etkin iken ikincisinde Avrupa dışı ötekinin esas rol 
oynadığını söyleyebiliriz.

1. Avrupa’da Avrupalı Farklı Kimlikli veya Mezheplilerin Yaşamasının Kabu-
lü: Vestfalya

Avrupa’nın bir siyasi bir güç olarak ortaya çıkışı Mezepotamya, Mısır, Anadolu ve 
Türkistan’a göre oldukça geç bir tarihte MÖ.27 tarihinde Roma İmparatorluğu’nun 
kuruluşuyla başlamıştı. MÖ. 4. yüzyılda kurulan Eski Yunan Şehir devletleri ile Asya’da 
etkin olan Makedon İmparatorluğu uzun ömürlü olmamıştı. Romalılar Güney Avrupa 
ve Önasya’daki hakimiyetleri, Hunların da Avrupa içlerine ilerlemesi ve kavimler gö-
çünü başlatması ile MS 395’te ikiye ayrılmıştı. İstanbul merkezli Doğu Roma bir ara 
Batı Roma’yı almışsa da kısa sürede Anadolu etrafında bir küçük devlete dönüşmüştü. 
Batı Roma ise 6. Asırda gücünü kaybetmiş ve Avrupa bir çatışma alanına dönüşmüş-
tü. Despotik Roma yönetimi toplum; particiler(Roma soyluları), plepler(mülkiyet ve 
memuriyet hakkına sahip olanlar) ve kölelerden meydana gelmekteydi. Bu sosyal yapı 
dolayısıyla Roma İmparatorluğu toprakları devamlı kölelerin isyanına sahne olmuştu. 
Ayrıca merkez Roma ile eyaletler arasında da büyük uçurumlar mevcuttu.1

Roma’nın yıkılmasından sonra Avrupa kendi içinde devamlı bir çatışma alanına 
dönüşmüş, bundan dolayı kötü de olsa despotik yönetim kutsanmıştır. Floransalı Nic-
colo Machiavelli tarafından yazılan ve 1532’de basılan Prens kitabı bundan meşhur 
olmuş ve Makyavelist düşüncenin temelini oluşturmuştur. Buna göre; Kral mutlak 
güç sahibi olmalıdır. Ahlaki ilkeler değil, kralın gücünü koruması önemlidir.  Kral sa-
vaşmalı ve acımasız olmalıdır. Büyük liderler ve özellikle Roma imparatorları örnek 
alınmalıdır. Zaman zaman kontrollü kaos ortamı oluşturulmalı ve yönetimin ne kadar 
gerekli olduğu gösterilmelidir. Acımasızlılığın ve ahlaksızlığın gücü ve dengeyi koru-
mak için gerekli olabileceğini anlamalıdır. Bazen dindar görünmeli hatta din kullanıl-
malıdır. Örnek olarak ta ispanya Kralı Ferdinand’ın İtalya’ya dini gerekçe göstererek 
saldırmasını gösterir.2

Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra bugünkü Orta ve Batı Avrupa’da 
milletler savaşı başlamış reformlar döneminde ise buna bir de mezhep savaşı eklen-
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mişti. Katolikliğe karşı ortaya çıkan Lutherciler bir biriyle savaşmaya başlamış sonun-
da Kutsal Roma İmparatorluğu gözetiminde 1555’te Augsburg Barış imzalanmıştı. 
Her prenslikteki insanların hangi mezhebe inanacağına o devletin prensi karar vere-
cek diğer bir ifade ile “prensin dini neyse o ülkenin dini odur” görüşü benimsenmişti.

Avrupa’da savaşlar bir gün, bir ay bir yıl değil 80 yıl da sürebilmekteydi. Mesela İn-
giltere(1586-1648) ve Fransa(1635-1648) tarafından da desteklenmiş olan Hollanda-
lıların Kutsal Roma İmparatorluğu’na karşı başlattığı savaş 80 yıl sürmüştü. 1579’da 
yedi Protestan Hollanda eyaleti Utrecht Birliğini kurmuştu. Bu savaş aynı zamanda 
İspanyollara karşı sömürge alanlarına da yayılmıştı. Avrupa’nın diğer uzun ve büyük 
katliamların yaşandığı savaş ise 30 yıl savaşları idi. Bu savaşın rengi daha ziyade Pro-
testan-Katolik şeklinde ortaya çıkmıştı. Protestanlar; İsveç(1630-1648), Hollanda, 
Danimarka, Fransa(1635-1648), Bohemyalı asiler, Protestan prensliklerden oluş-
makta ve İngiltere tarafından desteklenmekteydi. Katolikler; Hasburglar, Avusturya/
Kutsal Roma İmparatorluğu, İspanya, Katolik Birliği, Bavyera ve kilise devletlerinden 
oluşmakta ve İngiltere ile Lehistan-Litvanya tarafından desteklenmekteydi.3

Seksen ve Otuz Yıl Savaşların korkunç neticesinde Avrupalılar, Avrupa’da millet 
ve mezhep farkı gözetmeden birlikte yaşamak mecburiyetinde olduklarını anlamış 
ve 15 Mayıs 1648’de Vestfalya Barış Anlaşması’nı imzalamışlardı. Bu anlaşma Kutsal 
Roma İmparatorluğu, Alman Prenslikleri, İspanya, Fransa, Hollanda arasında imza-
lanmıştı. Bu anlaşmanın bir benzeri Pyrenees Anlaşması(1659) da aralarında uzun 
süredir mücadele devam eden Fransa ile İspanya arasında imzalanmıştı. Vestfalya 
Antlaşması’nın birçok teferruat maddesi olmakla birlikte bizim konumuzla ilgili en 
önemli maddeleri: 

- Prensler Katolik veya Lutheryanizm seçebilecekti.

-Resmi olarak seçilen mezhebin dışındaki mezhep mensubu Hıristiyanlar belli sa-
atlerde kendilerine ayrılan yerlerde özel olarak ibadetlerini yapabileceklerdi.4

Böylece Avrupa’da mezhepler üzerinden çatışmanın önüne geçilmiş olmasına 
rağmen ırk ve millet üzerinden çatışmanın ününe geçilememiştir. Sıra ile Fransa-İn-
giltere, İngiltere-Rusya, İngiltere/Fransa/Rusya/İtalya-Almanya/Avusturya(Birinci 
Dünya Savaşı),  İngiltere/Fransa/SSCB/ABD-Almanya/İtaya/Japonya(İkinci Dünya 
Savaşı)  yaşanmıştı. Batı Medeniyeti’nin benimsediği ırk anlayışı hem Avrupa’yı hem 
de sömürgecilik dolayısıyla dünyayı etkilemişti. 
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2. Said Nursi’ye Göre Batı Medeniyeti’nin Toplum ve Millet Anlayışı

Bediüzzaman, Batı Medeniyeti’ni beş “menfi” esas üzerine kurulduğunu ifade et-
mektedir. Bu medeniyetin “hayattaki kanununu teavün” yani yardımlaşma değil “düs-
tur-ı cidal” yani çatışma düsturu olduğunu belirtmektedir. Toplumsal hayattaki kanun 
çatışma olduğunun tatbike konulması halinde bunun bir neticesi olacaktır. Bediüz-
zaman’a göre bu anlayışın tezahürü “tenâzü ve tedâfü’” yani çatışmak ve husumet ile 
müdafaa ve def etmedir. “Nokta-i istinad” hak değil kuvvet kabul edildiği de dikkate 
alındığında toplumsal hayatta bunun sonucu “sefalet” olacaktır.5 Avrupa’da yukarıda-
ki millet ve devletler bazında anlattığımız çatışmanın 19. Yüzyıla kadar çok şiddetli 
bir şekilde devam ettiği gibi toplum katmanları ve bireyler arasındaki çatışma do-
layısıyla özel mülkiyetin ve menfaatin tamamen kaldırıldığı bir sistem kurulmasını 
hedefleyen Komünizmin ortaya çıktığını bilmekteyiz.

Bediüzzaman’a göre Batı Medeniyeti’nin millet anlayışı kendi ifadesi ile “Akvâm-
lar beyninde rabıta-i esası; âharın zararına müntebih unsuriyet”tir.  Yani kavimler/
milletlerin arasındaki ilişkilerdeki esas diğerin zararını seçilmesi ve kendi kavim/
milletinin menfaatini esas tutan kavmiyetçilik/milliyetçiliktir. Kavimler ve milletler 
arasında böyle bir esas kabul edildiğinde bu diğerlerini “yutmakla beslene”cektir ve 
kuvvetle alacaktır.  Bu anlayışı “milliyet-i menfiye” olarak vasıflandıran Bediüzzaman, 
“unsuriyet ve milliyet”çilik anlayışının kavimler/milletler arasında daima “müthiş 
tesâdüm” yani müthiş çarpışma ve “feci telâtum”  yani korkunç şekilde birbiri ile vu-
ruşmayı ortaya çıkaracağını belirtmektedir. Böyle bir menfi milliyetçilik anlayışının 
geçerli olduğu dünyada ortaya çıkacak manzara bütün kavimler/milletlerin  “helâ-
ket”i yani helak olması, mahvolmasıdır.6 Bediüzzaman’ın Batı Medeniyeti’nin menfi 
milliyetçilik anlayışı Avrupa’da Vestfalya Anlaşması’na kadar yaşanın sürecin bir özeti 
gibidir. Zira kavimler ve milletler birbirini acımasızca imha etmeye çalışmışlardı. Hat-
ta aynı kavim/millet içindeki mezheb farklılığı dolayısıyla otuz, seksen yıllık savaşlar 
yaşandığı da dikkate alındığında sadece kendi grubunu düşünen “unsuriyet”çiliğin de 
insanların felaketine sebeb olduğunu göstermektedir. Avrupalı sömürgeci devletlerin 
Afrika, Asya ve Amerika kıtalarını işgalleri sırasında bu anlayışlarını daha da korkunç 
bir şekilde uygulamaya koydukları bilinmektedir. Afrikalılar sadece siyah renkli ol-
duklarından dolayı köleleştirilirken, Amerika ve Asya’daki milletler de imha veya öte-
ki kabul edilerek aşağı bir statüde olarak değerlendirilmişti.
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3. Avrupa Dışındaki Ötekine Göre Oluşan Avrupa/Batı Kimliği7: Batı Mede-
niyeti Değerleri

Her Avrupalı milletin milli kimliği farklı unsurlardan meydana gelmişse de Avrupa 
kimliğinin oluşumu özellikle Avrupa dışındaki ötekine karış oluşan bir kimliktir.

“Günümüz dünyasında kimlik kavramının varoluşsal bir anlam taşıdığı açıktır. Bu 
nedenle kimlik söz konusu olduğunda sığ “çağdaşlık” veya içi boş “insanlık” söylem-
leriyle yetinmek yerine, gerçekçi bir kimlik tanımının yapılması gerekmektedir. Aynı 
doğrultuda Avrupa’nın kültür, tarih ve medeniyetini göz ardı eden yaklaşımlardan 
da vazgeçilmeli ve Avrupa/Avrupalı olgusu ile yüzleşilmelidir. Zira Avrupa kimliği-
nin oluşumunda -doğrudan veya dolaylı şekilde- etki gösteren önce Müslüman, sonra 
Müslüman-Türk faktörünün belirleyici olduğu unutulmamalı ve Avrupa/Batı’da Müs-
lüman/Müslüman-Türk/Türk üzerinden sembolleşen ‘öteki’ olgusu mutlaka dikkate 
alınmalıdır.

Esasen Türklerin de müdahil olduğu Avrupa Kimliği’nin oluşumundaki dört önem-
li unsur gerektiği gibi anlaşılmadığından problemin çözümü imkânsızlaşmaktadır.

a. Roma İmparatorluğu Faktörü

Avrupa merkezli ilk büyük devlet olan Roma İmparatorluğu’nun yönetim, anla-
yış, ahlak ve hukuk açılarından daha sonra da etkisini devam ettirdiği bir gerçektir. 
Ancak, Avrupalıların tarihî olarak kendilerini varisi gördükleri Roma İmparatorluğu, 
Avrupa’da bile siyasi ve coğrafî bir bütünlük sağlayamamıştır. Bugünkü Almanya’nın 
bile çok büyük bir kısmı Roma İmparatorluğu’na dâhil değildir. Buna rağmen Roma 
döneminde oluşan ve geniş bir bölgede yerleşen ahlak ve anlayış zemini Avrupa’nın 
kimlik yapısının mayasını oluşturmuştur. Öyle ki; Roma alanına nüfuz eden Hz. İsa’nın 
temsil ettiği Hristiyanlık, kısa bir süre sonra Romalılaştırılmıştır. Hristiyanlık, Roma 
İmparatorluğu tarafından resmi olarak kabul edilmesine rağmen, Avrupa’ya bir kim-
lik vermemiş; tersine Hristiyanlık Roma kimliğine bürünmüştür. 

b. Öğrenen ve Sıkışan Avrupa’nın Birleşmesi ve Doğu (Haçlı) Seferleri

Avrupa’nın Rönesans ve Reform dönemleriyle gelişmeye başladığı savının ciddi 
tarih bilgisi olanlar tarafından doğru kabul edilmesi mümkün değildir. Çünkü Avru-
pa’nın tarihinde gösterdiği ilk ortak hareket XI. asırda ortaya çıkmıştır. Böyle bir ha-
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reketin olması ise ancak bir öğrenme ve gelişim seviyesi ile izah edilebilir. Özellikle 
IX-XI. yüzyıllarda gelişmiş olan İslam Medeniyeti’nden pek çok şey öğrenen Güney 
Avrupalılar; XII. yüzyıldan itibaren iktibaslarını hızlandırdıkları gibi kendi üretken-
liklerini de artırmaya başlamışlardı. 

Bu iç gelişmeye rağmen Avrupa’nın etrafı çevrelenmiş durumdaydı. Ayrıca Av-
rupa, daha V. asırdan itibaren ciddi siyasi krizlerle de boğuşmak zorunda kalmıştı. 
Batı Hunları, Doğu Avrupa ve Balkanları ele geçiren Batı Hunları, Atilla’nın hanlığı 
sırasında İtalya ve Fransa içlerine kadar ilerlemişlerdi. Avrupa kuzeydeki bu şoku 
atlatamadan Emevi ve Abbasiler tarafından güney ve doğudan kuşatılmıştı. Avrupa, 
VII-X. asırlarda batıdan doğuya doğru sıralanırsa; İspanya-Korsika/Sardinya-Sicil-
ya-Girit-Kıbrıs-Adana-Batum-Tiflis-Dağıstan hattı ile Müslümanlar tarafından çevre-
lenmişti. Bu çevrelenme Karadeniz’in kuzeyinde Hunlar yerine kurulan Büyük Bulgar 
Devleti’nin X. asırda İslamiyet’i kabul etmesi ile Doğu Avrupa’ya kadar uzanmıştı. Bu 
durum ise çevrelemeyi gerçekleştiren güneydeki Müslümanlara, kuzeyden ise önce 
Hunlara, sonra Müslüman Bulgar Türklerine (daha sonra Altınorda) karşı Avrupa’da 
düşmanlığın yerleşmesine neden olmuştu. 

Bu sıkışmış vaziyetteki Avrupa’da nüfus artmış, feodal ve toprağa bağımlı köle dü-
zenine yönelik başkaldırı emareleri belirmiş, işsiz şövalyeler/askerler kendi kent ve 
köylerini yağmalamaya başlamışlardı. Doğunun zenginliklerinin farkına varan Avru-
pa için, tam da bu sırada Doğu’da meydana gelen değişiklikler bir şans olmuştu. Zira 
XI. asırda Abbasilerin parçalanmasıyla birçok devlet ortaya çıkmış ve kaos dönemi 
başlamıştı. Böylece Avrupa içteki problemleri dışa atmak için yeni formülünü uygu-
lama zemini bulmuş, içte biriken sıkıntıyı dinsel duyguları da ekleyerek Haçlı Sefer-
lerine dönüştürmüştü. I. Haçlı Seferi (1095-1099) Doğu’nun parça parça olduğu sıra-
larda, güya Selçuklular karşısında tutunamayan Bizans’a yardım gayesi ile yapılmıştı. 
Esasında bu dönemde Büyük Selçuklular bile zayıflamış, Anadolu’ya henüz gelen Sel-
çuklu Türkleri bu ilk Haçlı Seferi karşısında tek başlarına dayanmaya çalışmışlardı. 
Neticede Türkler Karadeniz’in kuzeyinden sonra Anadolu’da da Avrupa’nın düşmanı 
olmak zorunda kalmışlardı. 

Bu seferler sırasında İngiltere, Fransa, İtalya devletleri yanında, Roma İmparator-
luğu’na bile dâhil olmayan Almanlar da aynı hareket içinde yer almışlardı. Bu seferle-
rin dinsel nedenlerden kaynaklanmadığı kısa süre içinde anlaşılmış, yardıma gidilen 
Bizans da yağmalanmış ve Latin’e dönüştürülmüştü. Yaklaşık 300 yıl süren bu Haçlı 
Seferleri sırasında; Avrupa tarihinde ilk kez birlik sağlanmış ve ortak bir hedef isti-
kametinde birleşilmiş, ortak kimlik yönünde çok büyük bir adım atılmış ve müşterek 
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düşman da belirlenmişti. Bu düşman, Haçlılara karşı vatanlarını savunan Türkler ol-
muştu. 

Kısacası; ortak Avrupa Kimliği net olarak ilk defa bu dönemde ortaya çıkmış ve 
kimliğin pekiştirilmesinde de devamlı surette kullanılmıştır.

c. Aşılması veya Yok Edilmesi Gereken Engel: Önce Müslüman, Sonra Müslü-
man-Türk

Haçlı Seferleri bahanesi ile çevrelenmesini kırmak isteyen Avrupa, Müslüman-Türk 
cephesine büyük zayiat verdirmekle birlikte, hedefine ulaşamamıştır. Parçalanmayı 
toplama başarısı gösteren Osmanlı Devleti ise çatışmayı Balkanlara taşıyarak, Do-
ğu’nun nefes almasını sağlamıştır. Aynı zamanda Avrupa’nın gevşeyen çevrelenme-
sini de tekrar kuvvetlendirmiş, yarılan hattı tamir etmiştir. Doğu Avrupa’da Kazan ve 
Kırım Hanlıkları, Anadolu ve Balkanlarda Osmanlılar, Mısır-Suriye’de Memlûklüler ile 
Kuzey Afrika ve Fas-Endülüs’e kadar uzanan Müslüman devletlerden oluşan set sa-
yesinde, Avrupalılar Doğu’ya nüfuz edemez hale gelmişlerdi. Avrupalıların bu seddi 
doğrudan aşmakta başarısız olmaları, onları yeni çareler aramaya yöneltmiş vedeniz 
yolu ile hedeflerine ulaşmak için çalışmalara başlamışlardı. Tam bu dönemde, daha 
Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında İspanyollar Batı Afrika kıyısındaki Kanarya 
Adalarına ayak basmışlar (1312) ve yeni bir süreci, yani sömürgeciliği, başlatmışlar-
dı. 1487’de Ümit Burnu’nu aşan Portekizliler, 1508’de Maskat’ı (Umman) ve 1515’de 
Hürmüz’ü ele geçirerek Türk/İslâm seddini arkadan sarmışlardı. Ancak Osmanlıların 
1517’de Mısır’ı ele geçirip, İran’dan Fas’a kadar olan bölgeye yerleşmeleri Avrupalıla-
rın bu başarısını bahsedilen bölge için 300 yıl geçersiz kılmıştı.

Kısaca Avrupalıların tarih ve kültüründe Türkler aşılması ve yok edilmesi gereken 
bir engel olarak yerini almıştı. Bu nedenle kendini ötekine göre tanımlama ve konum-
lama şiarı dâhilinde Türklere dair bu vakıa, ortak Avrupa kimliğinin kökleşmesinde 
büyük pay sahibi olmuştur.

d. Avrupa Kültürel Kimliğinde “Öteki”:Suçlu Osmanlılar (Türkler)

Avrupalıların sömürgeciliğe başladıkları XV. yüzyılda Papalık, 1493’te Hıristiyan-
laştırma tekelini Portekizlilere vermişti. Tordesillas Antlaşması (1494)ile İspanya ve 
Portekiz dünyayı kendi aralarında paylaşmış ve Afrika’da köleleştirme başlamıştı. 
Avrupa’nın dünyayı işgal için ayağa kalktığı ve Avrupa ülkelerinin bu sebeple birbir-
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leri ile yarıştığı süreçte Osmanlı Devleti’nin döneminin süper gücü olması ve daha 
da önemlisi Avrupalıları engelleyici vasfı Türklerin, Batı’nın “öteki”si halinde teba-
rüz etmesini sağlamıştı. Zira Osmanlı, Anadolu, Balkanlar ve Kırım Hanlığını kendine 
bağlamasından sonra Doğu Avrupa’da da Avrupalıları engellemekle yetinmeyip, XVI. 
yüzyıldan itibaren de Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika’da da karşılarına dikilmişti. 
XVI.-XVIII. yüzyıllar arasında dünyayı sömürge haline getirirken birbirleri ile yarışan 
İspanya-Portekiz, daha sonra da Fransa-Hollanda-İngiltere-Rusya (en son Almanya) 
karşılarında ciddi doğulu tek güç olarak Osmanlı Devleti’ni görmüşlerdi. Orta Av-
rupa’nın en önemli merkezi olan Viyana’yı kuşatan ve Polonya’yı himayesine alarak 
Baltık’a kadar nüfuzunu yerleştiren Osmanlılar, Avrupalı yöneticilerin korkulu rüya-
sı olmuştu. Bu durum, Avrupa hafızasında yüzyıllar süresince Doğu’nun lideri olan 
Türklerin düşman-kötü-suçlu olarak belirlenen konumunu pekiştirmiştir. Osmanlı 
Devleti ile bir Avrupalı devletin yaptığı savaşlarda, Avrupalıların Osmanlı karşısında 
yer almaya hazır olmaları kendi içlerindeki çatışmalar şiddetleninceye kadar devam 
etmişti. Hatta Avrupalıların birbirleri ile mücadelelerinin arttığı zamanlarda bile Os-
manlı karşısında bir araya gelebildikleri bilinmektedir. Mesela 1596 yılında Osman-
lı-Avusturya arasında yapılan Haçova Savaşı’nda İspanya, Erdel, Macaristan, Papalık, 
Floransa, Lehistan, Çek, Slovak, Almanya, Belçika ile Fransa’nın Avusturya yanında yer 
almaları, Avrupalıların bu tavrını gösteren belirgin bir örnektir.

Kısacası Avrupa kimlik ve kültüründeki düşman olarak sabıkaları gittikçe kabaran 
Türkler, Avrupa karşısındaki Osmanlı ile bu olguyu zirveye taşımışlardır. Daha açık 
söylemek gerekirse Roma İmparatorluğu’nun yıkılması da dâhil olmak üzere, özellik-
le X. asırdan itibaren artarakdevam eden Avrupa’da Türk etkisi, Avrupa/Batı kimlik 
teşekkülünün bir parçası olan “öteki” unsurun Türk/İslâm ile özdeşliğine yol açmıştır.

İslam medeniyeti mektebinde pek çok şey öğrenerek yetişen Avrupa, Endülüs’ten 
Tataristan’a uzanan çevrelenmesini aşmak için ilk defa birleşerek Doğu (Haçlı) Se-
ferlerini gerçekleştirmiş ve ortak “Avrupa kimliği”nin oluşumunda somut bir adım 
atmıştır. Avrupalılar kuşatılmışlıktan kurtulmak için önce Müslümanları, sonra da git-
tikçe yoğunlaşan bir şekilde Müslüman Türkleri aşılması, hatta yok edilmesi gereken 
engel olarak algılamışlardır. Nitekim sömürge döneminde karşılarında tek ayakta ka-
lan ve bir müddet de olsa önlerinde durabilen güç olması nedeniyle Türkleri düşman 
kabul etmiş, oluşan Avrupa kimliğinde “öteki” olarak konumlandırmıştır”.
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4. Sömürgecilik ve İşgal Dönemleri: Ötekinin İmha ve Birbiri ile Çatışmalar8

Abbasilerin zayıflaması ile harekete geçen Haçlı Avrupalı güçler 15 yüzyıl sonun-
dan itibaren sömürgeciliğe başlarken kendi içlerinde de devamlı bir biri ile çatışma 
dönemine girmişlerdi.

a. Portekiz-İspanyol Rekabet Dönemi

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar ile Anadolu’da ve diğer İslam devletlerinin kuzey 
ve güneyde Avrupa’yı çevrelemeleri sırasında, gelişme sürecine giren Batı Avrupa’da-
ki Portekiz ve İspanya birbirleri ile rekabet halindeydi. Portekiz ve İspanya rekabeti 
neticesinde 1494’te Tordesillas Antlaşması imzalanmış ve iki devlet dünyayı kendi 
aralarında paylaşmışlardı. Portekizliler; Afrika, Hint Okyanusu ve Güney Amerika’da-
ki Brezilya’da hâkimiyet kurma hakkını İspanya’ya kabul ettirmişlerdi.1505 yılında 
Estado da India’yı (Hint İmparatorluğu) kuran Portekizliler, Ümit Burnu’nun doğu-
sundan Makao’ya (Çin’in kuzey-doğusunda) kadar olan bölgeyi ele geçirerek, muh-
kem kalelerle kontrol etmeye başlamışlardı. Böylece bu bölgedeki bütün ürünlerin 
tek alıcısı ve dağıtıcısı Lizbon olmuştu. İspanyollar da diğer bölgelere yerleşerek sö-
mürgecilik yapmaya başlamışlardı. Ancak bu rekabet Avrupa’da bir çatışmaya neden 
olmamıştı. 

Portekizliler Osmanlı topraklarını doğrudan tehdit etmedikleri halde, güneyden 
ciddi bir tehlike olarak belirmişlerdi. Osmanlı Devleti Kızıldeniz ve Mısır bölgelerinde 
beliren bu tehdide karşı tedbir almayı gerekli görmüştü. Yavuz Sultan Selim dönemin-
de önce Memlûklülere yardım edilmiş, daha sonra da Mısır ele geçirilerek, Portekiz-
lilerle doğrudan mücadeleye başlanmıştı. Bu sayede Mısır, Sudan, Habeşistan, Somali 
ve Arabistan, hem Osmanlı kontrolüne alınmış hem de Portekizlilerin bölgeye girmesi 
engellenmişti. 

İspanyolların Venediklileri de yanlarına alarak Akdeniz’de batıdan doğuya doğru 
ilerlemeleri de Osmanlılar tarafından önlenmişti. Hatta bu dönemde Fransa’nın Akde-
niz’de daha faal olması Osmanlı Devleti’nin bizzat verdiği imtiyaz ve kapitülasyonlarla 
temin edilmişti. 

Portekiz-İspanya rekabeti döneminde Osmanlı Devleti’nin güçlü olması, bu iki gü-
cün bir dünya politikası takip etmelerinin de önüne geçmişti.
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b. Fransız-İngiliz Rekabet Dönemi ve Avrupa’da Gruplaşma

İspanyol-Portekiz rekabeti sırasında gücünü arttıran İngiltere, 1600’de Doğu Hin-
distan Şirketi’ni kurmuş ve 1606’da İngiliz girişimciler Virginia’ya yerleşmişti. İmti-
yazlı büyük şirketlerden biri olan Doğu Hindistan Şirketi; 1639’da Madras’da Saint 
George Kalesi, 1696’da Kalküta’da William Kalesi adı verilen müstahkem ticaret mer-
kezlerini teşkil etmişti.

1618’de İngiliz köle tacirleri Gambiya’ya yerleşerek, Amerika’ya köle ticaretine 
başlamışlardı. İngiltere 1622’de Hürmüz’ü, 1650’de Maskat’ı da ele geçirmişti. Por-
tekiz yönetimi, Hint Okyanusu civarında kendilerinin yerini alan İngiltere’ye 1703’de 
Methuen Antlaşması ile Brezilya’da imtiyaz tanımış ve İngiltere kısa sürede Brezilya 
ticaretinin tümünü kontrolüne almıştı. İspanya’ya karşı da faaliyetlerini sürdüren İn-
giltere; 1704’te Cebelitarık’ı ele geçirmiş ve 1713 Utrecht Antlaşması ile İspanya’ya 
bölgenin İngiltere’ye ait olduğunu kabul ettirmişti. 

İngiltere kendisi için ciddi bir rakip gördüğü Fransa’yı 1763 tarihinde, Akdeniz 
dışında neredeyse sahneden silmişti. Osmanlı Devleti’nin gücünü kaybederek geri-
lediği süreçte İngiltere, pek çok bölgede nüfuzunu arttırdığı gibi Akdeniz’e de yönel-
mişti. Bu arada 1776’da ABD bağımsızlığını (13 eyalet) ilan etmiş ve 1783’te deniz 
üstünlüğü tehlikeye giren İngiltere bu durumu kabul etmişti. Aynı zamanda bu geliş-
me, İngiltere’nin doğuya ilgisini daha da arttıran bir unsur olmuştu. Akdeniz’e taşınan 
İngiliz-Fransız rekabeti zayıflayan Osmanlı Devleti için tehlike halini almıştı. Çünkü 
sömürgelerini İngiltere’ye kaptıran Fransa, Kuzey Afrika başta olmak üzere Osmanlı 
topraklarını yayılma alanı olarak seçmişti. Fransa 1798’de Malta’yı ele geçirmiş ve 
Napolyon, İngiltere’yi can evinden vurmak ve gelecek stratejilerini engellemek için 
Mısır’ı işgal etmişti. Ancak Fransa’nın bu hareketine İngiltere ve Rusya karşı çıkmıştı. 
Tabiatıyla bu sırada Osmanlı Devleti’nin kendi topraklarını korumaktaki acziyeti de 
gözler önüne serilmişti. Nitekim gelişen süreç, Osmanlı Devleti’nin paylaşımına yöne-
lik ittifakların kurulmasını da beraberinde getirmiştir.

c. Avrupa’da Fransa’ya Karşı İngiltere-Rusya-Avusturya İttifakı Dönemi

İngiltere, Akdeniz’den Fransa’yı çıkarıp kendisi yerleşmeye başlamış ve 1800’de 
ele geçirdiği Malta’yı bir üs haline getirmişti. Fransa ise, Akdeniz’den de sürüldükten 
sonra son çare olarak Avrupa hedefine yönelmişti. Napolyon’un Avrupa’daki savaşları, 
Avrupa’yı alarak, dünya hâkimiyeti mücadelesinde sağlanacak büyük avantaja binaen 
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başlamıştı. İngiltere, Avusturya ve Rusya’nın Fransa’ya karşı ittifakı, Osmanlı Devleti 
yerine, ilk defa Avrupalı bir düşman devlete yönelik birleşme hareketiydi. Bu gelişme-
ler sonucunda, 1815’de gerçekleştirilen Viyana Kongresi’nde Avrupa’da statükoyu ko-
rumak için bir antlaşma yapılmış ve Fransa etkisizleştirilmişti. Avrupa’da bir devletin 
tek başına hâkimiyet kurma teşebbüsü karşısında oluşan güvenlik problemi sebebiyle 
İngiltere, Rusya ve Avusturya bir araya gelmişti.Dünyadaki sömürge mücadelesinin 
bir neticesi olan, bir nevi dünya savaşı denemesi niteliği taşıyanNapolyon Savaşların-
da Osmanlı Devleti’ne ihtiyaç duyulmamıştı. 

d. I. Dünya Savaşı Sürecinde Bloklaşma: İtilaf-İttifak Devletleri

1860’larda Almanların liderliğini yapan Prusya’nın bir güç olarak ortaya çıkma-
sı üzerine, I. Dünya Savaşı sürecinin bloklaşmasının temelleri atılmaya başlanmıştı. 
1870’da Prusya’nın Fransa’yı yenmesi ile Fransa-Rusya ilişkilerinde daha da bir ya-
kınlaşma yaşanmıştı. Bundan cesaret alan Rusya, 1870’de Paris Antlaşması imzacı-
larına Karadeniz’in tarafsızlığı ile ilişkin hükümleri tanımadığını bildirmişti. Kendile-
rine karşı bir birlik istemeyen Bismark’ın önerisi ile Londra’da toplanan konferansta 
1856’da Rusya’ya Karadeniz’den uzaklaştıran hükümler kaldırılmıştı.

İngiltere, Fransa ve Rusya arasında Alman tehlikesine karışa fiilen başlayan işbirli-
ği 1886 tarihli İngiltere-İtalya Anlaşması ile yeni bir boyut kazanmış ve İtalya da İngil-
tere’nin yanına geçmişti. Tunus, Mısır, Şarki Rumeli’nin kayıpları üzerine Almanya’ya 
yönelen II. Abdülhamid yönetimindeki Osmanlı Devleti, 1889’da Bağdat Demiryo-
lu’nun imtiyazını Almanya’ya vermişti. Osmanlı Devleti, Berlin Antlaşması’ndan sonra 
güvenmediği İngiltere’den uzaklaşmaya başlayarak Almanya’ya net olarak yönelmişti.

Almanya’nın gittikçe güçlenmesine karşı Fransa-Rusya anlaşmasının arkasından 
1902’de İngiltere ile Fransa’da anlaşmaya varmıştı. 1907’de Petersburg Antlaşması 
ile İngiltere-Rusya Doğu ve Orta Asya’daki sınırlar üzerinde anlaşmıştı. 6-7 Haziran 
1908’de İngiltere ve Rusya’nın gerçekleştirdiği Reval Görüşmeleri ile İngiltere, Fransa 
ve Rusya’nın bir blok oluşturmuşu tamamlanmıştı.

Bu bloklaşmaya rağmen Avrupalı devletler, Osmanlı aleyhine ortak politikalar da 
üretmeye devam etmişlerdi. Mesela, 1913 Batı Anadolu kıyısındaki adalar İngiltere, 
Fransa, Almanya, Rusya tarafından Yunanistan’a bırakılmıştı. Ayrıca Berlin Anlaşma-
sı’nın Doğu Anadolu’da Ermeniler lehine ıslahat yapılmasını hükme bağlayan madde-
lerinin yürürlüğe konması, 1914 yılında İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya tarafından 
Osmanlı Devletine kabul ettirilmişti.9 

72

Batı’da Milli ve Medeniyet Kimliklerin Oluşumu ile Ötekinden İslamofobiye Geçiş / Ali ARSLAN



Avrupalıların büyük çaplı sömürgecilik dönemini başlattıkları 16 yüzyılın sonla-
rından itibaren Batı Medeniyeti’nin ortak değerleri ile hareket ederek öteki gördük-
leri bütün toplum, millet ve dinleri karşı harekete geçmişlerdi. Devletlerin yıkılması, 
insanların köleleştirilmesi veya refahlarına son verilmesi ve hatta dinlerinin değişti-
rilmesi uygulamaları ortaya konmuştu.  

Ancak 1914 yılanda Almanların Osmanlı Devleti’ni mecburen müttefik kabul et-
meleri bu sürecin farklı bir yöne evrilmesine sebeb olacaktır.

5. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı-Alman İttifakı Öteki Olan Müslümanlar-
la İşbirliğine Başlanması

İngiltere, Rusya, Almanya ve Fransa arasındaki Osmanlı’yı paylaşım anlaşmaları 
1914 Temmuz’una kadar devam etmişti. Osmanlı Devleti’nin yalnızlıktan kurtulmak 
için ittifak arayışlarına girmiştir. Osmanlı Devleti’nin ittifak arayışlarında İlk görüş-
meler Rusya ile gerçekleştirilmişti. Dahiliye Nazırı Talat Bey 10 Mayıs 1914 tarihinde 
Kırım’da Rus Çarı II. Nikola ile görüşmüş fakat Fransa ve İngiltere’nin tepkilerinden 
çekinen Rusya’nın olumsız cevabı ile karşılaşmıştı.10 Temmuz ayı içerisinde Cemal Pa-
şa’nın Fransızlara yapmış olduğu teklifte olumsuz bir şekilde cevaplanmıştı. Görüş-
meler neticesinde İtilaf Devletleri’nden  bir yakınlık göremeyen Osmanlı Hükümeti 
Almanya’ya yönelmişti.

Osmanlı Devleti’nin başkentinin bile tehdit altına girmesinin en önemli nedeni dö-
nemin güçlü devletlerinden İngiltere, Almanya, Rusya, Fransa, Avusturya-Macaristan 
ve İtalya’nın tamamının Osmanlı Devleti aleyhine bir tavır ortaya koymalarıydı. Bu 
dönemde iki gruba ayrılan bu devletlerin hiçbiri Osmanlı Devleti ile ittifak kurmak ni-
yetini taşımamıştı. 1914 yılı ortalarına kadar İngiltere, Rusya, Fransa İtilaf Devletleri; 
Almanya, Avusturya-Macaristan, İtalya ise rakip grubu oluşturmuştu. Osmanlı Devleti 
ancak İtalya’nın tarafsız kalacağını açıklaması üzerine sahnede yer bulabilme imkânı-
na kavuşmuştu. Almanların müttefike ihtiyacı olduğu bir sırada, yani Temmuz 1914’te 
Osmanlı Devleti Almanya’ya ittifak yapma teklifi yapmış ve Almanya da kabul etmişti. 
2 Ağustos 1914’te İttifak Anlaşması yapmıştı.11

Osmanlı Devleti’nin İttifak Devletleri yanında yer alması Doğu-Batı diğer bir ifade 
ile Avrupalı için öteki ile aynı safta aynı seviyede yer almak demekti. Zira 1914 yılına 
kadar kendi menfaatleri için çatışsalar bile bir öteki gruptan birini Türk, Hind veya 
Çin bu tarzda muhatap almamışlardı. Bir Müslüman Osmanlı askeri ile bir Hıristiyan 
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Alman askeri Batılı Hıristiyan askerlere karşı aynı safta savaşmaya başlamıştı. Bu Av-
rupa’nın yarısı için daha önce öteki olan Müslüman Osmanlılar kendilerinden Avrupa-
lı İngiliz, Fransız ve İtalyan ise düşman olmuştu. Bazı Avrupalılar için Müslüman öteki 
eskisi kadar düşman değildi artık.

6. Sovyetlere Karşı Batılıların Müslümanlarla İşbirliği Mecburiyeti Dönemi: 
Ötekine Mecburi Tahammül

Bediüzzaman’ın tabiri ile Avrupa’da “menfi milliyetçilik” anlayışının Hitler ve Mu-
solini ile zirveye çıkması ile Avrupa yeni bir çatışma dönemi başlamış ve nihayet İkin-
ci Dünya Savaşı ile bütün yeryüzüne yayılmıştı. Bu savaş sonunda Soğuk Savaş’ın baş-
laması ile Batılılara göre ötekiler ve bilhassa Müslümanlar ile işbirliği yapma dönemi 
başlayacaktı. Birici Dünya Savaşı’nda Almanların yaptığını SSCB’ye karşı bütün Batılı 
devletler yapacaklardı.

Şöyle ki; Sovyet Rusya, II. Dünya Savaşı’dan galip olarak çıkan Sovyet Rusya, 7 
Nisan 1945’da da Türkiye’den Kars, Artvin ve Ardahan’ı istemiş ve boğazlarla ilgili 
yeni düzenleme yapılarak kendisine üsler verilerek bir ortak savunma kurulmasını 
istemişti.12 Türkiye bu teklifleri reddetmiş, fakat SSCB, 17 Temmuz - 2 Ağustos 1945 
tarihleri arasında toplanan Postdam Konferansı’nda Sovyet gemilerinin her zaman 
serbestçe boğazlardan geçmesini için Montreux Sözleşmesi’nin değiştirilmesini gün-
deme getirmişti.13 Bu gelişmelerden çekinen Türkiye, ABD ve İngiltere’ye yönelmişti. 
İngiltere, SSCB karşısında Türkiye’ye yardım kararı almıştı. Şubat 1947’de İngiltere, 
Türkiye’ye yapacağı yardımlara 31 Mart 1947’den itibaren devam etmeyeceğini bil-
dirmişti. Yunanistan’daki iç savaşta Batı karşıtı bir iktidarın oluşmasından çekinen 
ABD harekete geçmişti. Başkan Truman, Kongre’de yaptığı konuşmada;  Yunanistan’ın 
kaybedilmesi halinde bunun komşusu Türkiye’yi ciddi ve tehlikeli bir şekilde etkile-
yeceğini, “kargaşa ve düzensizliğin bütün Orta Doğu’ya yayılacağını” belirtmişti. Ay-
rıca Truman,  “Yunanistan ve Türkiye’nin bu kader anında, yardım etmekte başarısız 
olmaları halinde, Güney ve Batı’nın tehlike altına gireceğini” belirtmiş ve bu iki ülkeye 
askeri yardım yapılması gerektiğini belirtmişti. ABD Kongresi de, 22 Mayıs 1947’de 
Yunanistan’a 300 ve Türkiye 100 milyon Dolar askeri yardım yapmayı kabul etmişti. 
12 Temmuz 1947 tarihinde Hasan Saka ile Edwin C. Wilson tarafından imzalanan an-
laşma ile askeri yardım başlatılmıştı. Böylece Türkiye’nin ABD ile sıkı ilişkileri başla-
mıştı. ABD’nin Türkiye’ye yardım etmesindeki esas hedef, Batı yani Avrupa ile Güney 
yani SSCB’nin güneyinde kalan ve ABD tarafından kontrol edilmek istenen bölgenin 
güvenliği sağlamaktı.
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Türkiye’nin “Avrasya’da istisnai bir durum göstermesi, stratejik olarak Ortadoğu 
ve Arap dünyası için kilit noktada ve Sovyet yayılmasına karşı birlik ve beraberlik 
içinde sağlam bir cephe teşkil eden tek ülke” olması dolayısıyla Türkiye, ABD tarafın-
dan yardım edilecek ülkeler sınıfına alınmıştı. 4 Temmuz 1948’de imzalanan anlaşma 
ile Türkiye’ye ekonomik yardım başlamıştı.14 Böylece askeri alanın yanı sıra iktisadi 
alanda da ABD ile sıkı ilişkiler Milli Şef İnönü döneminde başlatılmıştı. Milli Şef İnö-
nü döneminde ABD ile başlatılan askeri işbirliğine DP iktidarında Türkiye-ABD Ortak 
Güvenlik Antlaşması ile devam edilmiş ve 7 Ocak 1952 tarihinde yapılan bu antlaşma 
10 Mart 1954 tarihinde TBMM tarafından onaylanmıştı.  

ABD, Sovyetler Birliği’nin tehdidine karşı 4 Nisan 1949’da NATO’nun kurulmasını 
temin etmişti. ABD’den sonra SSCB’nin Eylül 1949’da atom bombasını yapması ve Çin 
lideri Mao-Tse-Tung’un Moskova’ya giderek SSCB ile bir ittifak anlaşması imzalaması 
ABD’nin SSCB etrafını çevreleme politikasını daha sıkı bir şekilde uygulamaya başla-
masını neden olmuştu. Türkiye’nin NATO dışında kalması dolayısıyla ABD yardımları-
nın kesilebileceği endişesi ortaya çıkmıştı. Türkiye, NATO’ya üye olmak için harekete 
geçmiş ve çeşitli yollarla teklifler yapmıştı. Ancak, İngiltere dahil, ABD dışındaki ül-
keler Türkiye’nin NATO’ya girişine soğuk yaklaşmıştı. 25 Haziran 1950’de Kore Sa-
vaşı’nın başlaması üzerine Türkiye BM Komutanlığı emrine 4.500 asker göndermişti. 
Neticede, diğer Batılı devletlerin şiddetli muhalefetine rağmen ABD’nin isteği doğ-
rultusunda Türkiye’nin NATO’ya girişi kabul edilmiş ve Türkiye de 19 Şubat 1952’de 
TBMM’de 4 Nisan 1949 tarihli NATO’nun kuruluş sözleşmesini onaylamıştı. ABD’nin 
Türkiye’yi NATO’ya almasındaki esas hedefi SSCB’nin Batı ve Güney istikametindeki 
politikalarını engellemede faydalanmak idi.

Bağdat Paktı, 24 Şubat 1954 tarihinde Türkiye ile Irak arasında kurulmuştu. 4 
Nisan’da İngiltere, 23 Eylül’de Pakistan ve 3 Kasım 1955 tarihinde İran da bu pakta 
katılmışlardı. ABD de bu ittifakı desteklemişti. Daha sonra CENTO’ya dönüşmüştü.15

ABD, Doğu Bloku’na karşı sadece Türkiye ile işbirliği yapmamış bütün Müslüman-
larla temasa geçmişti. Türkiye, İran Afganistan ve Pakistan(Bagaldeş dahil) yeşil kuşak 
oluşturarak SSCB’yi güneyden çevreleme stratejisi uygulamıştı. Endonezya, Malezya 
ülkeleri ile ayrı ilişkiler kurduğu gibi Arap Yarımadası ve Afrika’da Müslümanların 
yaşadığı diğer ülkelerle de SSCB’ye karşı işbirliği yapmış ve yapmaya çalışmıştı. Bu 
süreç 1970’lerin sonuna kadar devam etmişti.16

Soğuk Savaş diye adlandırılan bu dönemde Batı’dan kaynaklanan İslam ve Müslü-
man düşmanlığı meydana gelmemiş en azından öne çıkarılmamıştı. Hatta Avrupa’da 
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işgücü sıkıntısı yaşandığı 1960-1970’lerde Türkiye ve Tunus gibi ülkelerden Müslü-
man işçiler de davet edilmişti. Bu gelişme, yeni devletlerin kurulması sırasında Batılı 
sömürgecilerle işbirliği yapmış olanların mecburen Avrupa’ya itmeleri hariç tutulur-
sa, tarihte Hıristiyanların yaşadığı Avrupa’da bir ilkti. Soğuk Savaş dönemi anlayışı 
dolayısıyla bu Müslümanlara karşı yabancı/öteki muamelesi yapıldı ama bir düşman-
lık gösterilmemişti.17

Küresel ölçekte Komünizm ile mücadele dolayısıyla Batılılarla Müslümanlar ara-
sında Fas’tan Endonezya’ya kadar işbirlikleri yaşanmıştı. Bu dönemde siyasal olarak 
Müslümanlar değil, SSCB ve müttefikleri öteki haline gelmişti. Müslümanlar Avrupa 
ve Amerika kıtalarına yaşamaya başlamış ve bu Batılılar tarafından normal karşılan-
mıştı. Bu da tarihte bir ilk olarak yaşanmaktaydı.

7. Bediüzzaman’ın Batılıların Müslümanlara Husumet Anlayışına Bakışı

20. yüzyıldı siyasal olarak Batılar nazarında öteki olmaktan kurtulan Müslümanlar 
bunu kültürel ve dini alanda da kabul ettirmekte pek başarılı olamamışlardı.

Osmanlılarda II. Mahmut ile başlayan Batılılaşma ve Cumhuriyet döneminde zirve 
yapmış, İkinci Dünya Savaşı sonunda SSCB’ye karşı Batı Bloku içinde yer alınması do-
layısıyla Doğu-Batı ilişkilerinde devlet olarak ABD ile kültürel olarak ta Batı’ya ilhak 
halini almıştı. Esasında bu sadece Türkiye için değil büyük ölçüde bütün Müslüman 
coğrafyası için geçerli idi.18

Türkiye’de Atatürk İnkılâpları ile Batılı tarzda şekillendirmelere karşı İslamî temel 
alan düşüncelerle karşı çıkan Said Nursi, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki bu ilhak 
anlayışına da aynı gerekçelerle karşı çıkmıştı. Nursi’ye göre en önemli husus Batı Me-
deniyeti ile İslam Medeniyeti’nin bir biri ile uyuşması mümkün değildi. Ancak ortada 
artık İslam Medeniyeti’ni temsil eden bir devlet te kalmamıştı. Bu arada  Bediüzza-
man, İslamî değerlere itikatları dolayısıyla bağlı olanlara karşı Batılıların anlayışının 
değiştirilmesi gerektiğine inanmaktaydı.

Said Nursi, İslamiyetin ruhu ile “muzlim” Batı Medeniyeti’nin “esası olan Roma 
dehasının hiçbir vakit mezç ol”mayacağını ifade etmektedir. 1919 yılında yazdığı Sü-
nuhat eserinde, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin mağluplar safında yer 
almasının Müslümanların artık Batı’nın bir hedefi olmaktan kurtulacağını belirtmek-
tedir. Yani artık Batılıların karşısında siyasi bir güç yoktur.19 Kısa bir süre sonra Sov-
yetlerin ortaya çıkması ile siyasi alanda Müslümanlar Batı’nın doğrudan bir hedefi 
olmaktan kurtulmuşlardı.
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Sömürgecilik dönemini değerlendiren Bediüzzaman, Batı’nın  “Şark husumeti, 
İslam inkişafını boğuyordu, zail oldu ve olmalı. Garp husumeti, İslam’ın ittihadına, 
uhuvvetin inkişafına en müessir sebeptir, baki kalmalı”20 demektedir. 

Bediüzzaman’ın bu ikazında ne kadar haklı olduğu, bugün bir sel halini almış olan 
İslamofobi ve Müslümanlar arasında birlik ruhunun Birinci Dünya Savaşı’ndan çok 
gerilerde olduğu görülünce daha iyi anlaşılmaktadır.  Birinci Dünya Savaşı sırasında 
Osmanlı – Alman ittifakı döneminde en az bir kısım Avrupalı ile onlara göre öteki 
olan Müslümanlarla işbirliği yapmaları ve daha sonra Soğuk Savaş sırasında ise bütün 
batılı ülkelerin Müslümanlarla işbirliği yapmak mecburiyetinde kalmalarına rağmen 
Batı’nın “husumeti”nin engellenemediğini ortaya koymaktadır. Bediüzzaman, Batı’nın 
Şark husumetini kaldırılması için çalışılmasını teklif etmekteydi. Zira Batılılar Şark 
düşmanlığı dolayısıyla İslam’ın insanlığa sunduğu güzellikleri, hayati prensipleri öğ-
renememişlerdi. 1919 yılında yapılan ve 1950lerde yeniden gündeme getirilen bu 
teklifin pek dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır.

Batılıların İslam’ı öğrenerek husumetten kurtulmasını teklif ederken, Müslüman-
ların Batı’ya husumetinin devam etmesini istemektedir. Bu sayede, hem Müslümanlar 
arasında birliği sağlamış olacak hem de, ona göre çökmekte olan Batı Medeniyeti’ne 
Müslümanların ilhakının önüne geçilecekti.

8. SSCB Dağılınca Batı Kimliğinde Eskiye Dönüşü ve İslamofobi

Soğuk Savaş dönemini iyi değerlendirmeyen Müslümanlar, Sovyetlerin çöküşü ile 
tekrar hedef haline geleceklerdir. Şöyle ki; Batı Bloku’nun lideri ABD, SSCB-Çin ittifa-
kını ortadan kaldırarak Soğuk Savaşı bitirmek istemişti. 1950’li yıllardaki SSCB-Çin 
ittifakı 1960 yılında Mao Zedong’un SSCB’nin komünist ortodoksiyi terk ettiği ve Çin 
üzerinde hakimiyet kurmak istediği yönündeki ifadeleri dolayısıyla bozulmuştu.21 
1969 yılında SSCB-Çin sınır çatışması yaşanmıştı.22 ABD, Richard Nixon yönetiminin 
ulusal güvenlik danışmanı Henry Kissinger’in Vietnam’dan çekilme ve SSCB’ye kar-
şı ÇHC ile stratejik ortaklık kurma görüşünü benimsemiş ve uygulamaya koymuştu. 
ABD’deki bu tavır değişikliği daha önce ÇHC’nden uzak duran birçok ABD müttefi-
ki ülkenin siyasetini de değiştirmişti.23 Türkiye de SSCB’den ile iyi ilişkiler kurmaya 
başlamıştı. ABD’nin ÇHC’ne karşı tavrının değişmesi ve birçok NATO ülkesinin ÇHC’ni 
tanıması Türkiye’de de ÇHC ile ilişkilerin başlaması yönündeki görüşler ağırlık ka-
zanmaya başlamıştı. Türkiye ile ÇHC arasında diplomatik ilişki kurulması hakkındaki 
protokol Paris’teki Türkiye Büyükelçiliği’nde 04 Ağustos 1971 tarihinde imzalanmıştı. 
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Türkiye Cumhuriyeti’nin ÇHC’ni Çin’in tek hukukî temsilcisi olarak tanıması, ÇHC’nin 
BM’ne üyeliği oylamasını da etkileyecekti. Türkiye, 25 Ekim 1971 tarihinde ÇHC’nin 
BM’ye üyeliğine olumlu oy vermişti.24

1980’lerde iyice gerileyen SSCB 1991’de ve Batı siyasi güç olarak tekrar belirleyici 
olmuştu. Yalnız bu dönemde yeni bir problem ortaya çıkmıştı. SSCB’yi yenen ABD ve 
Avrupalı müttefikleri eskiden oldukları gibi dünyayı şekillendirmeye güçleri yetme-
me gerçeği ile yüzleşmişlerdi. Batı’da bir dönemler siyasi, iktisadi ve kültürel birer 
güç olan İngiltere, Fransa, İtaya, Rusya ve sair devletler ya çöküntüye ya da ciddi güç 
kaybına uğramışlardı. Henüz İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan siyasi yapının 
devam etmesi dolayısıyla siyasi güç kısmen devam etse de özellikler iktisadi alanda 
artık Çin, Japonya, Hindistan gibi devletler öne çıkmaktadır.25

Gerçekte bu Batı’nın ciddi olarak zayıflaması demektir. Bediüzzaman’ın “Batı’ya 
düşmanlık baki kalmalı” görüşü yerine, Müslümanların bile refah için Batı’ya yönel-
meleri bir problem olarak ortaya konmaya başlandı. Batı’nın paylaşımcı değil refahı 
sadece kendisi için istemesi anlayışını sürdürmesi, Türkiye gibi AB’ye girmek için bü-
yük çaba gösteren ülke yerine sistemi bile uygun olamayın eski Komünist ülkelerin bu 
birliğe alınması, hatta Türkiye’nin Müslüman ülke olduğu için alınmadığının siyasette 
seçim propagandalarında olarak kullanılması,26 Müslümanlara karşı Batılıların tavrı-
nı Birinci Dünya Savaşı öncesine geri götürmeye yetmişti. Bu arada Batı Medeniyeti’ni 
kendilerince korumak isteyenlerin bu medeniyeti “son medeniyet” olarak tarif etme-
leri, diğer birilerinin Medeniyetler Çatışması’nı bayraklaştırarak İslam’ı hedef haline 
getirmeler ve bunun bazı etkin devletlerce siyasi olarak kullanılması İslamofobi rüz-
gârını hızlandırmıştı. Bu rüzgâra en önemli katkıyı da, kim tarafından kurduğu belli 
olmayan ancak İslam’ın adını ve simgelerini kullanarak terör faaliyeti yapan örgütler 
sağlamıştı.

Sonuç

Günümüzün en güncel maddesi olan İslamofobi konusuna milli kimlik, medeniyet 
değerleri ve tarihi süreçler dikkate alınarak ele alınarak incelendiğinde daha sağlık-
lı sonuç elde edilmesi mümkündür. Avrupa, kendi içinde 17 yüzyıla kadar korkunç 
bir şekilde kimlik ve unsuriyet savaşları yaşamıştır. Vestfalya ile sadece birbirine ta-
hammül etme anlayışı yerleştirilmek istenmiş ancak günümüze kadar da pek başarılı 
olunmamıştır. Bunun sebebi Bediüzzaman’a  bir birini yemekle beslenen menfi kav-
miyet ve unsuriyettir.

78

Batı’da Milli ve Medeniyet Kimliklerin Oluşumu ile Ötekinden İslamofobiye Geçiş / Ali ARSLAN



Avrupa kimliği ve Batı Medeniyeti’nin değerleri oluşumu Avrupa dışındaki öteki 
çok büyük bir etkendir. Avrupa kimliğinin oluşum sürecin etrafında olan ve uzun süre 
çatışan öteki Hunlardan itibaren Türkler ve Müslümanlardır. Birinci Dünya Savaşı sı-
rasında Almanlarla Osmanlıların ittifak yapmaları bu düşman öteki kavramını kısmen 
ortadan kaldırmıştı. Soğuk Savaş sırasında öteki olan Komünizme karşı mücadelede 
Müslümanlarla işbirliği yapılmış en azından siyasal olarak Müslümanlar öteki olmak-
tan kurtulmuşlardı.  Ancak Soğuk Savaş’ın bitmesi ile tekrar Birinci Dünya Savaşı ön-
cesine dönülme sinyalleri ortaya çıkmıştır. Batı’nın zayıflaması, Müslümanların Batılı 
devletlerin vatandaşları olmaları ve ülkelerinde savaş, sömürgecilik sonrası oluşan 
çarpık yapılar dolayısıyla Müslümanların dahil “öteki”lerin Batı’ya yönelmesi büyük 
tepkilere sebep olmaktadır.
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