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Kelime manası itibariyle “hileli yönlendir-
me” anlamına gelen “manipülasyon”, 
yanlı ve yanlış bilgilerle birey ve toplum-

ların düşünce ve davranışlarını belirli bir yöne 
kanalize etme çabasını ifade etmektedir. Tarihi 
metinler, manipülasyonun insanlık tarihi boyun-
ca bireysel ve toplumsal düzeyde var olduğunu 
gösteren örneklerle doludur. Kutsal kabul edi-
len dini metinler, edebi eserler, destanlar, felsefi 
öğretiler, tarih kitapları ya da günümüze kadar 
ulaşan diğer sözlü ve yazılı kaynaklarda, mani-
pülatif tutum ve davranışların pek çok çeşidiyle 
karşılaşmak mümkündür.
Ancak özellikle 20. yüzyılın başlarından itiba-
ren teknolojik gelişmelerin hızlanması ve kitle 
iletişim araçlarının birey ve toplumları etkileme 
gücünün artmasıyla birlikte manipülasyon; sos-
yal, siyasi, ekonomik ve kültürel alanda önem-
li bir silah haline dönüşmüştür. Günümüzde 
medyanın olayları yansıtma biçimi, siyasilerin 

Manipulation, which literally means 
‘shrewd management’, refers to the 
struggle to channel the opinions and 

behaviors of the individuals and communities 
to a certain direction by using biased and inac-
curate information. Historical texts are replete 
with examples showing that manipulation has 
existed at personal and societal levels through-
out the history of mankind. It is also possible 
to encounter with a variety of manipulative atti-
tudes and behaviors in religious texts which are 
considered sacred, literary works, epics, philo-
sophical doctrines, history books or other extant 
oral or written sources. 
However, with the acceleration of technological
development and the increase in the influence 
of mass media on individuals and societies es-
pecially since the beginning of the 20th centu-
ry, manipulation has become a major weapon 
in social, political, economic and cultural areas.  

“Bir şeyin gerçek olmasından da ha 
önemli olan, o şeyin gerçek olarak 
algılanmasını sağlamaktır.”

Henry Kissinger (d.1923), ABD Dışişleri Eski Bakanı

“It’s not a matter of what is true 
that counts but a matter of what 
is perceived to be true.”

Henry Kissinger (b.1923), Former US Secretary of State

sunuş presentation



8

karar alma süreçlerini etkileyen tutum-davranış 
ve demeçleri, uluslararası kültür-sanat organi-
zasyonları ve festivallerin ödül tercihleri, finans 
kuruluşlarının para piyasalarını etkileyen hamle-
leri, sivil toplum kuruluşlarının sorunları ele alış 
ve değerlendiriş biçimleri gibi pek çok husus, 
bir manipülasyon aracı olabilmektedir. Hangi 
inanç ya da öğreti kriterine göre değerlendirilir-
se değerlendirilsin sorunlu olduğu açık olan bu 
yaklaşım tarzı, bugün dünyanın gidişatına yön 
verme iddiasındaki devletler, lobiler, uluslarara-
sı yapılar, kısaca ifade etmek gerekirse küresel 
sistem tarafından güçlü bir biçimde kullanıl-
maktadır.
Küresel sistem, İkinci Dünya Savaşı sonrası 
oluşan çift kutuplu dünyada, özellikle popüler 
kültür ve aşırı tüketimi teşvik ederek kapitalist 
sistemi yaygınlaştırmayı amaç edinmiş, bunu 
yaparken şer odağı olarak belirlediği komünizm 
tehlikesini koz olarak kullanmıştır. Soğuk Sa-
vaş’ın sona ermesi ile birlikte bu kez ana düşman 
ve yeni şer odağı olarak İslam seçilmiş ve İslam’a 
karşı büyük bir savaş başlatılmıştır. Aslında, en 
genel ifadesiyle “İslam dünyası” olarak tanımla-
yabileceğimiz coğrafya, Batılılaşma süreci içeri-
sinde, yani yaklaşık 200 yıldır siyasal, toplumsal, 
kültürel alanlarda manipülasyonun pek çok bo-
yutuyla karşı karşıya gelmiştir. Ancak sistema-
tik olarak, özellikle son çeyrek yüzyılda, siyaset, 
sanat, akademi, medya, sivil-toplum gibi pek 
çok alanda İslam’ın hedef tahtasına konulduğu 
görülmektedir. Bu manipülatif süreçte, İslam’ın 
kutsal değerleri, kavramları, inanç dünyasını 
şekillendiren semboller, kabuller, uygulama-
lar, tercihler, kısacası bir Müslümanın hayatı-
nı şekillendiren maddi-manevi her şeyin hedef 
alınarak yıpratılmaya çalışıldığı görülmektedir. 
Bu yıpratma süreçleri ile birlikte toplumlar ma-
nipülasyona yatkın ve aldatılmaya hazır hale 
getirilmeye çalışılmıştır. Tarihi süreç içerisinde 
benzerlerine şahit olduğumuz algı operasyonla-
rı, İslam’ı ve Müslümanları hedef alan yıpratma 
faaliyetleri İslam’ın 14 yüzyılı aşkın tarihi bo-

Today, the way media reflects the cases; the at-
titudes, behaviors and statements of the lead-
ers which affect the decision-making process-
es; international culture and arts organizations 
and the award preferences of the festivals; the 
moves of the financial institutions which affect 
the money market; the way the civil society orga-
nizations handle and many others can be a tool 
of manipulation. Such an approach, which is 
clearly problematic by whichever criteria of faith 
or doctrine it is assessed, is much used by the 
countries, lobbies, international organizations 
which claim to lead the world, in short, by the 
global system. 
The global system aims to expand the capital-
ist system by encouraging popular culture and 
overconsumption in a bipolar world formed af-
ter the Second World War, and used the threat 
of communism which was identified as the cen-
tre of evil as a trump when doing this. With the 
end of the Cold War, Islam was chosen as the 
main foe and the new centre of evil at this time 
and a great war against Islam was launched. Ac-
tually the region which can be defined in most 
general terms as “Islamic World” has faced with 
a number of dimensions of manipulation in po-
litical, societal and cultural areas in the process 
of Westernization for 200 years.  However it is 
seen that Islam has been systematically targeted 
in many areas such as politics, arts, academia, 
media and civil society especially in the past 
quarter century. In this manipulative process, it 
is also obvious that the sacred values of Islam, 
the notions, the symbols shaping the faith world, 
assumptions, practices and preferences, that is 
to say, efforts are put forward to wear down any-
thing material or spiritual that shapes Muslim 
life. The efforts are put forward to make the so-
cieties become prone to manipulation and open 
to being fooled with this process of attrition. The 
perception management operations which we 
have witnessed similars througout the in history 
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yunca kesintisiz biçimde süregelmiş ve bugün 
belki de en tehlikeli boyutlarına ulaşmıştır.
Bugün içinde yaşadığımız ve son birkaç yüzyıl-
dır Batı dünyası tarafından şekillendirilen dün-
ya, insanlığı geçmişte olduğundan daha iyi bir 
noktaya ulaştırmada başarılı olamamıştır. Tam 
aksine, özellikle son çeyrek yüzyılda yaşanan ge-
lişmelere bakıldığında, Batılı devlet ve yapıların 
kontrolündeki mevcut küresel sistemin dünyayı 
felakete sürüklediğini söylemek yanlış olmaya-
caktır. Nitekim şu veriler bu acı gerçeği teyit 
eder niteliktedir:
• BM tarafından 1971 yılında yapılan düzenle-

meyle “en az gelişmiş” olarak tanımlanan ül-
kelerin sayısı 25 iken, günümüzde bu sayı 49’a 
çıkmıştır.

• Küresel Servet Raporu 2015 verilerine göre, 
250 trilyon Dolar’lık küresel servetin %50’si, 
%1’llik kesimin elindedir.

• Dünyada 1 milyarın üzerinde insan günlük 1 
Dolar’ın altında gelirle yaşamını sürdürmekte, 
diğer tarafta ise dünyanın en büyük 50 ban-

and the attrition activities targeting Islam and 
Muslims have constantly continued during over 
14 centuries of Islamic history and have perhaps 
reached the most dangerous extents today.  
The world we live in today which has been 
shaped by the Western world for the last few 
centuries has failed to move the humanity fur-
ther from where it was yesterday. On the con-
trary, especially when wee look at the develop-
ments in the past quarter century, it will not be 
wrong to say that the current global system con-
trolled by Western states and structures drives 
the world into a chaos.. Hence, the data below 
verify this sad reality:
• While the number of the countries which were 

defined as “least developed” with an arrange-
ment made by the UN in 1971 was 25, it has 
increased to 49 today. 

• According to the Global Wealth Report 2015, 
50% of the $250 trillion-global wealth is in the 
hands of the top 1%. 

• While more than one billion people live on less 



kasının toplam varlıklarının büyüklüğü, 187 
ülkenin bir yılda ürettiği gayrisafi yurt içi ha-
sılaya denk gelmektedir.

• 2016 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen Dünya 
İnsani Zirvesi’nde BM Genel Sekreteri Ban 
Ki Moon tarafından aktarılan verilere göre, 
dünyada insani yardıma duyulan ihtiyaç 15 yıl 
önce 20 milyar Dolar’ken, bugün 12 kat arta-
rak 245 milyar Dolar’a ulaşmıştır. Bu artışın 
temel sebebi insan odaklı krizler, bir başka de-
yişle işgal ve içsavaşlardır.

• Dünya üzerinde hemen her yıl yeni bir savaş/
içsavaş, yeni bir işgal ya da yeni bir askeri ope-
rasyon başlatılmaktadır. Bu savaş ve işgallerin 
dünyaya maliyeti yıllık 15 trilyon Dolar’dır.

• Uluslararası Şeffaflık Örgütü raporuna göre, 
küresel şirketler tarafından yılda 2 trilyon Do-
lar kara para aklanmaktadır.

• AB Temel Haklar Ajansı (FRA)’nın yayım-
ladığı Kadına Yönelik Şiddet: AB Düzeyinde 
Araştırma adlı rapora göre, AB ülkelerinde 15 
yaşından itibaren her üç kadından biri fiziksel 
ve cinsel şiddete maruz kalmaktadır.

• Dünyada her yıl yaklaşık 50 milyon hayvan 
kozmetik, ilaç, eğlence ve giyim endüstrileri 
tarafından katledilmekte ve bu katliamların 
büyük kısmı, hayvan hakları söylemini bir 
baskı politikası olarak benimseyen Batılı dev-
letlerdeki küresel şirketler tarafından gerçek-
leştirilmektedir.

• BM verilerine göre dünyada 250 milyon 
uyuşturucu bağımlısı bulunmakta ve her yıl 6 
milyon insan tütün kullanımı, 2.5 milyon in-
san ise alkol kullanımı sebebiyle yaşamını yi-
tirmektedir.

• OECD raporuna göre Avrupa’da doğan ço-
cukların ortalama %50’si evlilik dışı ilişki yo-
luyla dünyaya gelmektedir. Bu oran bazı ülke-
lerde %60’ın üzerindedir.

• Dünya nüfusunun %14’üne denk gelen 868 
milyon insan açlık çekmekte ve her yıl 2.3 mil-
yon çocuk yetersiz beslenme sebebiyle ölmek-

than $1 per day, the size of the total assets of 
the world’s  largest 50 banks equals to the an-
nual gross domestic product of 187 countries.

• According to the data cited by UN Secretary 
General Ban Ki Moon at the World Human-
itarian Summit held in May 2016,   the need 
for humanitarian aid has increased 12 times in 
15 years and reached $245 billion while it was 
$16 billion 15 years ago. The  main reason of 
this increase is people oriented crises, in other 
words the occupations and civil wars.  

• A new war/civil war, a new occupation or a 
new military operation is launched almost ev-
ery year. The cost of these wars and occupa-
tions is $15 trillion annually. 

• According to the International Transparency 
Organization report, the global companies 
save $2 trillion black money annually.

• According to the EU Fundamental Rights 
Agency (FRA) report titled as “Violence 
Against Women: an EU-wide Survey”, one 
out of every three women from the age of 15 
in EU countries is exposed to phsyical and 
sexual violence. 

• Approximately 50 million animals are slaugh-
tered by the industries of cosmetics, drug, en-
tertainment and clothing, and the majority of 
the killings are carried out by global compa-
nies in Western states which adopted animal 
rights discourse as a policy of oppression.  

• According to UN data, there are 250 million 
drug addicts around the world and while 6 
million people lose their lives because of to-
bacco consumption, 2.5 million die because of 
alcohol each year.

• According to the OECD report, the average 
50% of the children in Europe are the product 
of extra-marital affairs. This ratio is over 60% 
in some countries.  

• 14% of world population which equals to 868 
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million people suffer from hunger and 2.3 
million children die of malnutrition each year. 
On the other side more than one billion people 
majority of whom living in poor countries face 
the problem of sheltering.

The current system and the individuals and or-
ganizations that are the representatives  of this 
system are to blame for the current situation of 
our world.  All of the constituents of Islamic 
civilization which have the potential to provide 
solutions to the current problems are subject to 
a variety of manipulations by virtue of its pecu-
liarities. 
In our report, these manipulative processes are 
to be outlined and examined with  concrete ex-
amples and cases. 

Ayhan Küçük / Chairman
Aralık 2016

tedir. Öte yandan dünya üzerinde çoğunluğu 
yoksul ülkelerde bulunan 1 milyarın üzerinde 
insan barınma sorunu ile karşı karşıyadır.

Dünyamızın bu hale gelmesinin baş sorumlu-
su, hiç şüphesiz mevcut sistem ve bu sistemin 
temsilcisi olan kişi ve kurumlardır. Yaşanan so-
runlara çözüm üretme potansiyeline sahip İslam 
medeniyetini oluşturan tüm unsurlar ise bu po-
tansiyeli sebebiyle çeşitli manipülasyonlara ma-
ruz kalmaktadır.
Öte yandan dünyayı bu hale getirenler bugün 
birer kurtarıcı ve sorunları çözebilecek iradenin 
temsilcileri olarak görülürken, sorunların mağ-
duru durumunda olanlarsa yaşanan sürecin so-
rumluları olarak gösterilmektedir.
Raporumuzda bu manipülatif süreçler ana hat-
larıyla ortaya konulmaya, somut örnek ve olay-
larla incelenmeye çalışılmaktadır.

Ayhan Küçük / Başkan
Aralık 2016
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1. İslam ile İlişkilendirme Yoluyla 
 Manipülasyon (Terör, Şiddet, İrtica, 

Gericilik, Fundamentalizm vd.)

“Propaganda gerekirse yalanla yapılır.”

Winston Churchill (1874-1965), 

İngiltere Eski Başbakanı

Siyaset, medya ve kültür-sanat kurumları aracılığı 
ile İslam, sürekli olarak birtakım olumsuz kavram-
larla ilişkilendirilmekte, bu olumsuz kavramların 
İslam’ın özünde var olduğu algısı oluşturulmaya 
çalışılmaktadır. Bu kavramların başında “terör” 
gelmektedir. Barış ve sevgi temeli üzerine inşa 
edilmiş olan İslam dini, gerçekte ihtiva ettiği bu 
değerlerin tam aksine, şiddete dayalı bir inanç ola-
rak lanse edilmeye çalışılmaktadır. Medya organ-
larında sürekli olarak İslam’ı terörle bağdaştıran 
yayınlar yapılmakta, Hollywood endüstrisi bu algıyı 
güçlendirecek filmler üretmekte, Oscar ödülleri bu 
anlayışa göre çekilmiş filmleri ödüllendirmekte, ba-
ğımsız olduğu iddiasındaki sivil toplum kuruluşları 

1. Manipulation Through Associating 
With Islam (Terror, Violence, Reaction-
ism, Bigotry, Fundamentalism etc.) 

“Propaganda is made by lying when necessary.”

Winston Churchill (1874-1965) 

Former British Prime Minister

Islam is constantly being associated with several 
negative concepts through politics, media and cul-
ture-art organizations, and efforts are put forward 
to create the perception that these concepts are in-
herent in Islam. Terror is the leading one among 
them. The efforts are put forward to introduce the 
religion of Islam which is built upon the foundations 
of peace and love as a violent faith just opposite 
of the values it embodies. Publications associating 
Islam with  terror are consistently being broadcast-
ed in media, Hollywood industry produces movies 
which reinforce this perception, Oscars award the 
films shot in consistence with this understanding, 
the civil society organizations which claim to be 

Irak ve Afganistan işgalleri için gerekçe olarak kullanılan 11 Eylül saldırısı.
9/11 attacks which was wielded as a justification for the occupations of Iraq and Afghanistan.
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zihinlerde İslam’la terörü aynileştirecek araştırma 
ve raporlar hazırlamakta, siyasiler beyanlarında 
sıklıkla bu gerçek dışı iddiayı dillendirmektedir. 
Ancak İslam coğrafyasındaki terör yapılanmaları-
nın, Batı dünyası tarafından hazırlanan kaos or-
tamlarında ortaya çıktığı gözden kaçırılmaktadır. 
Uluslararası sahada İslam; terörizm, fundamenta-
lizm gibi kavramlarla birlikte anılırken, Türkiye’de 
uzun yıllar boyunca İslam gericilik, irtica, yobazlık 
gibi kavramlarla birlikte anılmış, dindarlığın geri-
cilik olduğu yönünde bir algı oluşturulmaya çalı-
şılmıştır.

• 11 Eylül olayları sonrasında özellikle Fox 
News gibi medya kanallarının ekranına yan-
sıyan ilk ifade “İslamic terrorism” olmuştur. 
Bu bağlamda Amerikan dış politikasının yeni 
stratejisi de “War on Terror/Teröre Karşı Sa-
vaş” olarak belirlenmiştir. Ancak süreç içeri-
sinde söz konusu stratejinin aslında “İslam’a 
Karşı Savaş” olduğu görülmektedir.

• Avustralya Devlet Üniversitesi Strateji ve 
Savunma Çalışmaları Bölümü’nden Charles 
Miller’ın Avustralya Savunma Güçleri üyeleri 
üzerinde yaptığı ve Haziran 2016’da yayım-
lanan araştırma raporuna göre; “İslam barış 
dinidir” ifadesi genel kabul görmemektedir. 
Kültürel hassasiyet eğitimi almış olmalarına 
rağmen İslam’ın şiddet ve terör ürettiğine ina-
nan askerlerin oranı ise %91 gibi çok yüksek 
bir düzeydedir.1

• ABD’nin 11 Eylül olayları sonrasında ilan 
ettiği “teröre karşı savaş”ın, aslında “İslam’a 
karşı savaş” olduğunu ilerleyen yıllar göster-
miştir. ABD’nin resmî devlet sitesinde terör 
örgütü ilan edilen yapılara bakıldığında ne-
redeyse tamamının isminde İslam ifadesinin 

1 http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/de-

fence/most-adf-soldiers-believe-islam-promotes-violen-

ce-and-terrorism/news-story/a82e81ee27309612a5c-

120c3e121baee

independent make researches and prepare reports 
which equalize Islam and terror in minds, and 
leaders voice this unrealistic claim in their state-
ments. But the fact that the terrorist organizations 
in Islamic geography show up in the atmosphere of 
chaos created by Western world is generally missed. 
Islam in international arena comes with concepts 
such as terrorism and fundamentalism, in Turkey 
it comes with concepts such as bigotry and reac-
tionism for many years. 
• After 9/11, the first expression reflected on the 

screens of media channels is “Islamic terror-
ism”. In this regard, the new strategy of Amer-
ican foreign policy is determined as “War on 
Terror”. But within the process the aforesaid 
strategy seems to be  a “War on Islam”.

•  According to the research report prepared by 
Australia State University Strategic Defence 
Studies Department on the members of Aus-
tralian Defence Force, the statement of ‘Islam 
is a religion of peace’ is not generally recog-
nized.  Despite having taken education about 
cultural sensitivity, the ratio of soldiers who 
believe that Islam produces violence and ter-
ror very high as %91.1

• In the following years it became obvious that 
the war on terror which the US declared after 
9/11 is actually a war on Islam. The fact that 
the names of almost all of the groups which are 
designated as terrorist organizations in offical 
site of the US government include the word of 
Islam –whether they represent Islam or not- 
proves that the US develops the identification 
of terror on the basis of Islam.2 

• After Charlie Hebdo attack in France, imam 

1 http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/de-

fence/most-adf-soldiers-believe-islam-promotes-violen-

ce-and-terrorism/news-story/a82e81ee27309612a5c-

120c3e121baee

2 http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm
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bulunması –söz konusu yapılar İslam’ı temsil 
etsin ya da etmesin-, ABD’nin terör tanımla-
masını İslam üzerinden şekillendirdiğini orta-
ya koymaktadır.2

• Fransa’daki Charlie Hebdo saldırısından son-
ra Parisli imam Hassen Chalghoumi teröriz-
min kurbanlarının %95’inin Müslümanlar 
olduğunu belirtmiştir. Bu oran Amerikan hü-
kümetinin Ulusal Terörle Mücadele Merke-
zi (NCTC)’nin 2011’de yayımladığı raporun 
verileriyle de uyuşmaktadır. Rapora göre, dinî 
gerekçelerle yapılan terörizmin belirlenebilen 
kurbanları arasında Müslümanlar terörle ala-
kalı faaliyetlerden son 5 yılda %82-97 arasında 
etkilenmektedir.

• ABD’nin Florida eyaletinde bir silah mağa-
zası sahibi Müslümanlara silah satmayacağını 
duyurmuştur. Mağaza sahibi Andy Hallinan 
sosyal medya hesabından yayımladığı bir vi-
deoda, “Ülkemdeki vatanseverleri korumak 
benim için yasal ve ahlakî bir sorumluluk. Bu 
nedenle bundan sonra Florida Gun Slupply 
mağazasına Müslümanlar giremez” demiştir.

• Avrupa Müslüman Gençlik ve Öğrenci Or-
ganizasyonları Forumu (FEMYSO)’nun 
2014’te yayımladığı “Aşırı-Sağ Müslüman 
Karşıtı Anlatı ve Avrupalı Müslüman Genç-
liği” adlı rapora göre, Avrupa’daki aşırı-sağ 
yapılanmalar Müslüman karşıtlığını birçok 
iddiaya dayandırmaktadır. Bunların başında 
Müslümanların Avrupa medeniyetine de-
mografik bir tehdit oluşturduğu iddiası gel-
mektedir. Bu iddiaya göre Müslüman nüfus 
artışı ve göç oranının yüksekliği, Müslüman-
ların Avrupa’yı ele geçirebilecekleri bir araç 
olarak değerlendirilmektedir. 2001’de Bri-
tanya Ulusal Partisi ve 2013 yılında da Filip 
Dewinter tarafından başlatılan Müslüman 
karşıtı bir girişim olan “İslamlaşmaya Karşı 

2 http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm

Hassen Chalghoumi from Paris stated that 
95% of the victims were Muslim. This num-
ber is consistent with the data of the report 
published by the National Counterterrorism 
Center (NCTC) of the US government in 
2011. Acording to the report, in cases where 
the religious affiliation of terrorism casualties 
could be determined, Muslims suffered be-
tween 82 and 97 percent of terrorism-related 
fatalities over the past five years.

• The owner of a gun shop in the US state of 
Florida announced that he would not sell 
weapons to Muslims. Andy Hallinan, the 
owner of the shop, in a video he shared via 
his social media account said “It is a legal and 
moral responsibility for me to protect the pa-
triots in my country. Therefore, Muslims are 
not allowed in Florida Gun Sluppy from now 
on.” 

• According to the report of “the Far-Right 
Anti-Muslim Narrative and European Mus-
lim Youth” published by Forum of European 
Muslim Youth and Student Organizations 
(FEMYSO) in 2014, the far-right organiza-
tions in Europe base their anti-Muslim narra-
tive on a number of claims. Foremost among 
them is the claim that Muslims constitute 
demographic threat to European civiliation. 
According to this claim, Muslim population 
growth and the growing rates of immigration 
is part of a Muslim takeover of Europe. The 
British National Party in 2001 and The Cities 
Against Islamisation which is an anti-Muslim 
initiative launched by Filip Dewinter in 2013 
are the main groups defending these attitudes. 
Another claim is that the Muslims are ideo-
logical threat to European civilization. The 
ones who defend this argument frame Islam-
ic values as reactionist and diametrically op-
posed to Western society’s normative values. 
Another claim is that Muslims constitute the 



16

Olan Şehirler” (Cities Against İslamisation) 
bu düşünceleri ileri süren temel gruplardır. 
Müslümanların Avrupa medeniyetine ideo-
lojik bir tehdit olduğu düşüncesi de diğer bir 
iddiadır. Bu iddiayı savunanlar İslamî değer-
leri, gerici ve Avrupa Yahudi-Hıristiyan de-
ğerleriyle uyumsuz olarak nitelemektedir. Di-
ğer bir iddia ise Müslümanların fiziksel şiddet 
ve suç tehdidi oluşturduğudur. Bu bağlamda 
Müslümanlar şiddete meyilli, suçlu kişiler 
olarak görülmektedir. Müslümanların ekono-
mik  bir tehdit oluşturduğu ise başka bir id-
diadır. Buna göre Müslümanlar yerel nüfusa 
ait olan para ve işleri alarak finansal bir yük 
olmakla suçlanmaktadırlar. Müslümanların 
Avrupa’yı İslamlaştırmak istediği iddiasına 
göre ise, Müslümanlar İslami sosyal yapılar ve 
Şeriat gibi İslamî hukukî yapıları empoze ede-
rek Avrupa’yı İslamî bir topluma dönüştür-
mek istemektedirler. Aşırı sağcıların diğer bir 
iddiası ise Müslümanların cinsiyet eşitliğine 
karşı olduğudur. Bu iddia çerçevesinde Müs-
lüman kadınların baskı altında yaşadıkları ve 
cinsel olarak sömürüldükleri öne sürülmekte-
dir. Müslüman kadınların tesettürü de inanç 
özgürlüğü kapsamında değil, öne sürülen bu 
iddia ile açıklanmaktadır.3

3  http://www.femyso.org/media/articles/RP-26-09-13

threat of phsyical violence and delinquency. 
In this regard, Muslims are seen as prone to 
violence and criminals. The fact that Muslims 
constitute economic threat is another claim. In 
line with this claim, Muslims are blamed of 
being a financial burden by getting the mon-
ey and jobs which belong to the indigenous 
population. And according to the claim that 
the Muslims want to Islamize the Europe, 
Muslims want to turn Europe into an Islamic 
society  by imposing Islamic social and legal 
structures such as Sharia. Last but not least 
another claim of the far-right is that Muslims 
are against the gender equality. It is claimed 
that Muslim women live under pressure and 
they are abused sexually. The veiling of Mus-
lim women is judged not as part of freedom of 
faith but of this claim.3

3  http://www.femyso.org/media/articles/RP-26-09-13
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2. İslam’ın Temel Kavramlarına Karşı 
Manipülasyon (Din, Şeriat, Cihat, 

 Şehitlik, Sünnet, Ehlisünnet vd.)

“Haberler ile gerçekler aynı şey değildir.”
Katharine Graham (1917-2001), 

The Washington Post gazetesinin sahibi

İslam inancının temel kavramları içerisinde yer 
alan ve İslam tarihi boyunca Müslümanlar tara-
fından büyük bir önem atfedilen birçok kavram, 
İslam’a karşı yürütülen manipülatif süreçlerde 
özenle seçilerek hedef alınmaktadır. Bu kavram-
lar üzerinden yürütülen manipülasyonlarda temel 
hedef, İslam dininin büyük önem atfettiği bu kav-
ramlara olumsuz anlamlar yüklemektir. Örneğin 
Müslümanların temel varoluş gerekçelerinden biri 
olarak kabul edilen ve “Allah’ın emirleri doğrultu-
sunda mücadele etmek” anlamına gelen “cihat”, 
oluşturulan algı ile bugün neredeyse terör eylemi 
gerçekleştirmek ile eşdeğer kabul edilir hale gel-
miştir. Aynı şekilde “cihatçı” ifadesi de terörist 
anlamında kullanılmaktadır. Öte yandan İslam 

2. Manipulation Against Basic Concepts 
of Islam (Religion, Sharia, Jihad, 

 Martyrdom, Circumcision, etc.)

“Truth and news are not the same thing.”

Katharine Graham (1917-2001)

The Owner of The Washington Post newspaper

A number of concepts included in the basics of 
Islamic faith and attributed great importance by 
Muslims throughout the Islamic history are being 
carefully selected and targeted in manipulative 
processes carried out against Islam. The main ob-
jective of the manipulations carried out over these 
concepts of great importance are to attribute neg-
ative connotations.  For example, “jihad” which 
is recognized as one of the necessities of presence 
and means “to struggle in accordance with the 
commendments of God”, has nearly come to mean 
to carrying out acts of terrorism owing to the per-
ception created. The phrase of “jihadist” comes to 
mean terrorist as well. On the other side, efforts 
are put forward to discredit the concept of ca-

Cihat, hilafet, şeriat gibi İslam inancının temel kavramları, İslam’a karşı yürütülen manipülatif süreçlerde özenle seçilerek hedef alınmaktadır.
Basic concepts of Islamic faith such as jihad, caliphate and sharia are being targeted in the manipulative processes carried out against Islam.
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dünyası için büyük önem ifade eden hilafet kavramı 
da, taşeron terör örgütleri aracılığıyla itibarsız hale 
getirilmek istenmektedir. Bu yönde yürütülen ma-
nipülasyonlar o denli karşılık bulmuştur ki, bugün 
Müslümanların dahi bu kavramlara karşı olumsuz 
bir yaklaşımı benimsemeye başladıkları görülmek-
tedir. Benzer manipülasyonlar din, şeriat, şehitlik, 
sünnet gibi İslam dininin diğer bazı temel kavram-
ları için de sürdürülmektedir.

• “Cihat”, “şeriat”, “şehitlik” gibi kavramların 
gerçek anlamlarından saptırılması yönünde 
propaganda yürüten İslam karşıtı pek çok in-
ternet sitesi bulunmaktadır. Jihad Watch, The 
Religion of Peace, Faith Freedom, Front Page 
Mag vb. sitelerin kurucu ve yazarları incelen-
diğinde, söz konusu isimlerin İslam düşmanı 
isimler olduğu görülmektedir. Bunlardan biri 
olan Jihad Watch adlı sitenin kurucusu, “İs-
lam ve cihat eleştirmeni” olarak bilinen Robert 
Spencer, ABD’de çok satanlar listesine giren 
pek çok kitap yayımlamış bir yazar ve aynı za-
manda Stop Islamization of America (SIOA) 
(Amerika’nın İslamlaşmasını Durdur) adlı 
örgütün de kurucusudur. Jihad Watch adlı 
sitesini “toplumsal yanlış anlamaları düzelt-
mek” amacıyla kurduğunu söyleyen Spencer, 
aslında İslamî kavramların, özellikle cihat 
kavramının manipülasyonu konusunda artık 
bir dünya markası haline gelmiştir.

• Amerika ve Belçika’da merkezleri bulunan 
Ortak Zemin Arayışı (Search For Common 
Ground, SFCG) adlı sivil toplum kuruluşu-
nun yayımladığı “Müslüman-Batılı Diyalo-
ğunda İngilizce Terminoloji” adlı raporda, 
bugün İslam ile yanlış bir şekilde özdeşleşti-
rilen kavramların tanımı, kastedilen anlamı, 
neden problem teşkil ettiği ve bu kavramların 
yerine kullanılabilecek alternatifler incelen-
mektedir. Raporda işlenen ifadelerden biri 
“İslamî Terörizm”dir. Bu ifadeyle İslam adına 
gerçekleştirilen terör eylemleri kastedilmekte-

liphate which is very important for Islamic world 
through  subcontractor terrorist organizations. The 
manipulations carried out in this direction are so 
effective that even Muslims began to adopt negative 
approach towards these concepts. Similar manipu-
lations are maintained against other certain basic 
concepts of Islam such as religion, martrydom and 
circumcision.

• There are many anti-Islamic websites con-
ducting propaganda for distorting the real 
meanings of concepts such as “Jihad”, “Sha-
ria”, “Martyrdom”. When investigating the 
founders and writers of the websites such as 
Jihad Watch, The Religion of Peace, Faith 
Freedom, Front Page Mag and etc., it is seen 
that the names in question are anti-Islam-
ic people. One of them the founder of Jihad 
Watch website, Islam and jihad critic Robert 
Spencer published a number of books which 
became bestseller in the US and founded the 
organization of Stop Islamization of America 
(SIOA). Spencer saying that he founded Ji-
had Watch to correct the “social misunder-
standings” actually has become a global brand 
in the manipulation of the Islamic concepts 
especially of jihad.  

• In the report of “English Terminology in 
Muslim-Western Dialogue” published by 
Search For Common Ground (SFCG) which 
has centres in America and Belgium, the defi-
nition of the concepts which are untruely iden-
tified with Islam,  the implied meanings, why 
it constitutes a problem and the alternatives to 
these concepts are examined. 

One of the concepts covered in the report is “Is-
lamic terrorism”. The terrorist acts carried out 
in the name of Islam are intended with this ex-
pression. However, through this expression, a 
new perception has been created in the direction 
that terrorism is a part of and consistent with 
Islam. This concept reinforces the understand-
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dir. Ancak bu ifade ile terörizmin İslam’ın bir 
parçası olduğu ve İslam’ın değerleriyle örtüş-
tüğü yönünde bir algı oluşturulmaktadır. Bu 
kavram, dünya kamuoyunda İslam’ın tüm kö-
tülüklerin kaynağı olarak lanse eden anlayışı 
güçlendirmektedir.

Cihat/Cihatçı kavramıyla da şiddet eylemleri, te-
rörizm ve terörist anlamı kastedilmektedir. Hal-
buki bu kavram Müslüman bakış açısına göre, 
Tanrı’ya yakınlaşmak için girilen mücadele, şid-
detin tüm türlerinden uzak kendi iradesini terk 
edip Tanrı’nın emirleri çerçevesinde pozitif bir 
hayat sürmek anlamına gelmektedir. Dolayısıyla 
Batı medyasının kutsal dinî bir kavramı şiddet 
ve terörle özdeşleştiren bu kavram manipülas-
yonu İslam’ın şiddet eylemleriyle dolu bir din 
olduğu algısını vermektedir.
Raporda değerlendirilen diğer bir kavram da 
“Ilımlı İslam/Müslüman”dır. Bu kavramla, te-
rörizm ve aşırılığı reddeden bir İslam yorumu 
veya Müslüman, Batı dış politikalarını destek-
leyen Müslüman, dindar olmayan Müslüman, 
hatta eski Müslüman anlamları kastedilmek-
tedir. İslam’ın özünde bütünüyle toleranssız 
ve agresif olduğu algısını yaratan bu kavram, 
Müslümanların çoğunu aşırıcı, toleranssız, ra-
dikal veya şiddet yanlısı olarak sunmaktadır. 
İslam’ın farklı türleri olduğu ve İslam’dan ne 
kadar uzaklaşılırsa şiddetten de o kadar uzak-
laşılacağı algısı yaratan kavram, dindar Müslü-
manları uç-ekstrem noktada yorumlayıp terör 
yanlısı olarak sunmaktadır.
Şeriat kavramı ile de İslamî normlar çerçevesin-
de bireysel ve toplumsal yönetim sistemi kaste-
dilmektedir. Ancak yürütülen manipülasyonlar-
la Şeriat; zina yapanları taşlayan, hırsızların elini 
kesen, modası geçmiş, sabit ve evrensel insan 
haklarına karşı bir hukukî sistem olarak algılan-
maktadır.4

4 http://www.commongroundnews.org/lib/Muslim-Wes-

tern_Terminology.pdf

ing as well which introduces Islam as the centre 
of all evil in the international community. With 
the concept of Jihad/Jihadist, the meanings of 
acts of violence, terrorism and terrorist are in-
tended.  However according to Muslim point 
of view, this concept means to struggle to get 
closer to God, to pursue a positive life within the 
frame of the commandments of God by abon-
doning one’s own will and by being away from 
all forms of violence. Hence the manipulation 
which identifies a sacred religious concept with 
violence and terror by Western media gives the 
perception that Islam is a religion full of vio-
lence. (Jihad is no different than the right of self 
defense and even more just and merciful than 
the rules of Just War.) 
Another concept assessed in the report is “Mod-
erate Islam/Muslim”. With this concept, an in-
terpretation of Islam that rejects extremism and 
terrorism, a Muslim who supports Western for-
eign policy, a non-practicing Muslim or some-
times even a former Muslim are intended. This 
concept which creates the perception that Islam 
as a whole is intrinsically intolerant and agges-
sive presents the majority of Muslims extremist, 
intolerant, radical or violent. This concept which 
creates the perception that Islam has many ver-
sions and how much you get away from Islam, 
equally you get away from violence, interprets 
religious Muslims who are passionate rather 
than moderate about their religion as ones who 
take extreme or exclusive positions and pro-ter-
ror. With the concept of Sharia, the meaning of 
individual and social management system within 
the scope of Islamic norms is intended. How-
ever, it is perceived as a legal system that stones 
the adulterers, cuts the hands of the thieves, and 
is outdated, fixed and against universal human 
rights owing to the manipulations.4

4 http://www.commongroundnews.org/lib/Muslim-Wes-

tern_Terminology.pdf
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3. İslam’ın Kutsal Değerlerine Karşı 
 Manipülasyon (Kuran-ı Kerim, 
 Hz. Muhammed, Cami, Kelime-i Tevhid 

Sancağı vd.)

Her dinin ve inanç öğretisinin, kendisi için kutsal 
kabul ettiği varlıklar, şahıslar, değerler ve sembol-
ler vardır. Evrensel ahlakî değerler, hangi dine ya 
da inanca mensup olursa olsun, birey ve topluluk-
ların bu yöndeki inançlarına saygılı olmayı gerekli 
kılar. Ancak son yıllarda yaşanan gelişmelere ba-
kıldığında, İslam’ın kutsal kabul ettiği değerleri 
hedef alan açık bir manipülasyon sürecinin yaşan-
dığı görülmektedir. Başta Allah inancı olmak üze-
re, Müslümanların tüm kutsallarına çeşitli yol ve 
yöntemlerle saldırılmaktadır. ABD ve Avrupa par-
lamentolarında Kuran-ı Kerim’e açıkça hakaret 
edilmekte, Kuran’ın şiddetin kaynağı olduğu iddia 
edilmekte, sivil aktivist olduğunu iddia eden kişiler-
ce Kuran-ı Kerim sayfaları yakılmaktadır. Benzer 
şekilde Hz. Muhammed’i hedef alan ve hiçbir aklî, 
mantıkî, ilmî gerçekle örtüşmeyecek iddialar ortaya 
atılmakta, Hz. Peygamber’i tahkir etmeyi amaçla-
yan karikatürler medya yoluyla tüm dünyaya servis 
edilmektedir. Öte yandan yine Müslümanlar için 
kutsal kabul edilen kelime-i tevhid sancağı gibi 
dinî semboller, taşeron terör örgütleri elinde adeta 
oyuncak edilmekte ve vahşet görüntüleri ile İslam 
sancağı aynı kare içerisinde sürekli olarak dünyaya 
sunularak bu algı pekiştirilmeye çalışılmaktadır. 
İslam dininin kutsal değerlerini hedef alan bu ma-
nipülasyonlar, “düşünce özgürlüğü”, “ifade özgür-
lüğü” gibi kılıflarla meşrulaştırılmaya çalışılmakta, 
Yahudileri hedef alan en ufak bir eleştiri “antise-
mitizm” gerekçesiyle cezalandırılırken, İslam’ın 
kutsal değerlerine açıkça hakaret eden kişi ve ku-
rumlara herhangi bir yaptırım uygulanmamakta-
dır. Şiddet olaylarında zanlının Müslüman olma-
sı halinde dinî kimlik öne çıkartılırken, başka bir 
inanca sahip olması durumunda dinî kimliğe vurgu 
yapılmamakta, zanlılar da genellikle “akıl hastası” 
olarak sunulmaktadır.

3. Manipulation Against  the Sacred
 Values of Islam (Qur’an, Prophet 
 Muhammed, Mosque, Flag of Tawhid 

and etc.)

Every religious doctrine and belief has entities, in-
dividuals, values and symbols which are enshrined. 
Universal moral values necessitate being respectful 
to the beliefs of individuals and communities no 
matter what religion or faith they belong. However  
when we look at the developments in recent years, 
it is seen that we experience a manipulative process 
against the values that Islam considers as sacred. 
All the sacred values of Islam especially the belief 
in God are attacked in various ways and methods. 
In the US and European parliaments the Qur’an 
is openly insulted and alleged to be the source of 
violence and its pages are burned by people claim-
ing to be civil activists. Similarly, many accusations 
targeting Prophet Muhammad (pbuh) with no ra-
tional, logical and informative justifications are 
made, cartoons which intend to defame the Proph-
et are distributed to the whole world  through me-
dia. On the other side, religious symbols which are 
sacred for Muslims such as the flag of tawhid are 
turned into a toy in the hands of subcontractor ter-
rorist organizations and efforts are put forward to 
consolidate this perception by presenting images of 
violence and the flag of tawhid in the same frame.  
Efforts are put forward to legitimize these manip-
ulations targeting the sacred values of the religion 
of Islam under the cover of “freedom of thought” 
and “freedom of expression”, while the slightest 
criticism against Jews are punished on grounds 
of “antisemitism”, the individuals and institutions 
openly insulting Islam’s sacred values are not im-
posed sanctions. In the acts of violence in cases of 
the suspect’s identity is Muslim, the religious iden-
tity are highlighted, in cases of belonging to another 
faith, the religious identity is ignored and they are 
presented as being “mentally ill”. 

• The Jyllands-Posten newspaper in Denmark 
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• Danimarka’da yayın yapan Jyllands-Posten 
gazetesi, 30 Eylül 2005 tarihinde Hz. Mu-
hammed’i olumsuz niteliklerle tasvir eden 12 
farklı karikatür yayımlamıştır. Gazete bu gi-
rişimin sebebinin İslam eleştirileri ve otosan-
sür tartışmalarına katkı sağlamak olduğunu 
açıklamıştır. Müslüman organizasyonlarının 
Danimarka polisine yaptıkları şikayet netice-
sinde Ekim 2005’te olayla ilgili soruşturma 
başlatılmış ancak Ocak 2006’da karikatürlerin 
hakaret temelinde olduğuna dair bir sonuca 
varılmadığı ve ifade özgürlüğü gerekçesiyle 
soruşturma sonlandırılmıştır.

• BBC, Charlie Hebdo dergisine yapılan sal-
dırının ardından, Hz. Muhammed’e haka-
ret içeren karikatürü yayımlamış ve yayın 
ilkelerinde de değişikliğe giderek, “Hazreti 
Muhammed hiçbir şekilde tasvir edilemez” 
maddesini kaldırmıştır. Kurumsal İletişim 
Sorumlusu James Savours, “Bu ilkeler eski, 
geçerliliği yitirmiş durumda. (Bu yayın ilke-
leri) BBC’nin program yapımcılarının (ilgili 

published 12 different caricatures which de-
pict Prophet Muhammad (pbuh) with nega-
tive attributes. The newspaper expressed that 
the reason for this attempt is to contribute 
to the criticism of Islam and self-censorship 
debates. As a result of the complaint of the 
Muslim organizations made to Danish Police, 
investigation about the incident was started 
in October 2005, however it was terminated 
on the grounds that  the caricatures were not 
insulting and of “freedom of expression” in 
January 2006. 

• After the attack on Charlie Hebdo magazine, 
BBC published the caricature insulting the 
Prophet and abolished the article of “Prophet 
Muhammad cannot be portrayed in any way” 
by changing the policy of publication. 

• Corporate Communications Officer James 
Savours has said “These principles are old, 
have lost validity. (These publication policies) 
do not reflect that BBC’s program producers 
(with the recommendations to take the delicate 

İslam dininin kutsal değerlerini hedef alan yayınlar, “düşünce özgürlüğü”, “ifade özgürlüğü” gibi kılıflarla meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.
Efforts are put forward to legitimize the publications targeting the sacred values of Islamic religion under the cover of 
‘freedom of thought’, ‘freedom of expression’.
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ekiplerinin hassas konuları konu bazında el 
almaları yönündeki tavsiyeleri eşliğinde) edi-
töryel kararlarının uygulamaları yönünde öz-
gürlüklere sahip olduğunu gösteren ve uzun 
zamandır devam eden pozisyonunu yansıtma-
maktadır. Yayın ilkelerimiz hali hazırda revize 
edilmektedir” ifadelerini kullanmıştır.

• İslam’ın kutsal değerlerine hakaret içeren ör-
neklerden birkaçı:
Ali Aydoğan (CHP Adana/Seyhan Belediye 
Meclis Üyesi): “Bizim yalancı Muhammed’e 
ve onun uydurduğu tanrıya ihtiyacımız yok.”

 Hakkı Devrim (Gazeteci): (Hz. Muhammed 
ile Kanuni Sultan Süleyman’ı kıyaslayarak) 
“Bir kabile şefi ile bir imparatorluğun başın-
daki adamın tepkilerini de çok yan yana mu-
kayese etmemek gerekir.”

 CHP Eski Milletvekili Canan Arıtman: “Ba-
şörtüsünü Sümerlerde fahişeler takardı.”

 Alexander Gauland (Almanya, AfD Partisi 
Başkan Vekili): “İslam, Katolik ya da Pro-
testan Hristiyanlık gibi bir din değildir, ente-
lektüel olarak devleti ele geçirmekle ilgili bir 
inanış, bir hıyanettir. Bu yüzden, Almanya’nın 
İslamlaşması bir tehlikedir.”

 Hollanda Özgürlük Partisi Lideri Geert Wil-
ders: “Son zamanlarda binlerce Arap, yüzler-
ce kadına saldırdı, küçük düşürdü ve tecavüz 
etti. Tüm kadınlar kolay hedef durumunda. 
Failleri ‘testesteron bombaları’ olarak tanım-
lıyorum. Ne yapabildiklerini gördük. Bu cin-
sel terörizmdir. Cinsel cihattır. Ve bunlar tüm 
Avrupa’da oluyor.”

 Johann Gudenus (Avusturyalı Siyasetçi): 
“Avrupa’daki yeni faşizm İslam’dır.”

 Viktor Orban (Macaristan Başbakanı): “İs-
lam hiçbir zaman Avrupa’nın bir parçası ol-
madı. O diğer dünyanın kurallar kitabıdır.

matters on the basis of subject)  have the free-
dom to actualize the editorial decisions and its 
ongoing position. Our publication policies are 
currently being revised.
Ali Aydoğan (CHP Adana/Seyhan Munici-
pal Assembly Member): “We don’t need a liar 
Muhammed and the god he made up.”

 Hakkı Devrim (Journalist): (By compar-
ing Propher Muhammad and Suleyman the 
Magnificent) “The reactions of a chief of a 
tribe and those of a man heading the empire 
should not be compared side by side.”

 Canan Arıtman (CHP Former Deputy): 
“The ones who wear headscarf were the  pros-
titutes in Sumer.”

 Alexander Gauland (Germany, AFD PartY 
Deputy Chairman): “Islam is not a religion 
like Catholic or Protestant Christianity, but 
a faith linked intellectually with a takeover of 
the state. Therefore, the Islamization of Ger-
many is a danger..”

 Geert Wilders (Founder and leader of the 
Party for Freedom): “Recently thousands of 
Arab men sexually attacked, humiliated and 
raped hundreds of women. All women are 
fair game. I call the perpetrators ‘testosterone 
bombs.’ We have seen what they are capable 
of. It’s sexual terrorism. A sexual jihad. And it 
is happening all over Europe.”

 Johann Gudenus (Vice Mayor of Vienna.): 
“The new fascism in Europe is Islamism.”

 Viktor Orban (Hungarian Prime Minister): 
“Islam was never part of Europe. It’s the rule 
book of another world.”

 Matteo Salvini (Federal Secretary of the 
Northern League party.): (When asked about 
the election of the first Muslim mayor of Lon-
don): “For me it is a worrying sign. … I think 
of London itself, where there are already some 
abusive courts applying Islamic law.”
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 Matteo Salvini (İtalya Kuzey Ligi Partisi 
Bakanı): (Londra’ya ilk Müslüman belediye 
başkanı seçilmesiyle hakkında): “Bu benim 
için oldukça endişe verici… Londra, haliha-
zırda İslam hukukunu uygulayan istismarcı 
birkaç mahkemenin olduğu bir yer.”

 Erika Steinbach (Almanya, “Sürülenler” Der-
neği Genel Başkanı ve Hristiyan Demokratlar 
Birliği CDU milletvekili): “Tevrat mı, İncil 
mi, Kur’an mı: Hangi inanç grubu bugün di-
ğer inanç gruplarına karşı şiddete ve kadınlara 
baskı yapmaya çağırıyor? Sadece Müslüman-
lar.”

 Filip Dewinter (Belçika, Flaman Menfaati 
Partisi Eski Lideri): (Belçika Parlamento-
su’nda eline aldığı Kuran-ı Kerim’i göstere-
rek) “Birçok fenalığın nedeni, tüm kötülükle-
rin kaynağı!”

• Fransa’nın başkenti Paris’in opera binasında 
peçeli bir turist kadın, temsil esnasında salon-
dan çıkartılmıştır. Peçeli kadının salondan çı-
kartılmasında, temsilde görevli oyuncularının 
şikayetinin etkili olduğu ifade edilmiş, Fransa 
Kültür Bakanlığı konuyla ilgili haberleri doğ-
rulamıştır.

• Belçika’da, Türk asıllı milletvekili Mahinur 
Özdemir’in milletvekili seçildiği 2009 yılında 
başörtülü olduğu gerekçesiyle mecliste yemin 
etmesine engel olmaya çalışan liberal görüşten 
Valon Milletvekili Denis Ducarme, katıldığı 
bir radyo programında aynı tavrını sürdür-
müştür. Özdemir’i hedef gösteren Ducarme, 
devletin tarafsızlığı için mücadele ettiğini sa-
vunarak, “Mecliste farklı camialardan çok sa-
yıda milletvekili var. Merkez Hümanist Parti 
milletvekili (Özdemir) örneğinde görüldüğü 
gibi bunlar köktencilik, radikalizm ve top-
lumculuk kartını oynuyor” demiştir. Brüksel 
Parlamentosu’nda Valon Sosyalistlerin önemli 
bir kısmı dâhil olmak üzere birçok milletve-
kilinin kendisi gibi düşündüğünü iddia eden 

 Erika Steinbach (Germany, Head of “Feder-
ation of Expellees” and Deputy of Christian 
Democratic Union CDU): “ Does the Torah 
or the Bible or the Quran: Which group of 
faith today urges to violence against the oth-
er faith groups and pressure on women? Only 
Muslims.”

 Filip Dewinter (Belgium, Former Leader of 
Flemish Interest Party): (Holding the Quran 
in his hand): “Islam’s sacred book is ‘’the rea-
son (for) a lot of mischief, the source of all evil 
(and) a license to kill.’’

• A veiled tourist woman in the opera house of 
the French capital Paris was expelled from 
the hall during the performance. It was stated 
that the complaints of the actors in the perfor-
mance had a role in this incident, and France 
Ministry of Culture confirmed the notices 
about the subject. 

• In Belgium, the deputy of Valon Denis 
Ducarme from liberal thought who tried to 
prevent the swearing of Mahinur Ozdemir of 
Turkish origin in the assembly with the jus-
tification that she wears headscarf in 2009 in 
which was elected as a deputy maintained the 
same attitude in a radio program he attended. 
Ducarme who pointed Ozdemir as a target 
said that “There are a large number of depu-
ties from different communities in Parliament. 
As is seen in the example of Central Humanist 
Party deputy Ozdemir, they play the card of 
fundamentalism, radicalism and communi-
tarianism.”  by claiming that he struggles for 
state neutrality. Ducarme who claims that a 
number of deputies including a major part of 
Walloon Socialists in the Parliament of Brus-
sels go along with himself advocated that the 
headscarf which he described as “the banner 
of Islam” should be banned in the parliament. 

• Fatmagul Bilge who was nominated for the 
8th slot on the list of the Flemish Socialists in 
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Ducarme, “İslam’ın sancağı” olarak nitelen-
dirdiği başörtüsünün mecliste yasaklanması 
gerektiğini savunmuştur.

• Belçika’da 14 Ekim 2012’de yapılan belediye 
seçimlerinde Aalst kentinde Flaman Sosya-
listlerinin SP.A listesinde 8’inci sıradan aday 
gösterilen Fatmagül Bilge, başörtüsünü çı-
karması yönündeki yoğun baskılar üzerine 
adaylıktan istifa etmiştir. İslam, biyoloji ve bil-
gisayar öğretmenliği yapan Fatmagül Bilge, 
kampanya öncesi başörtülü fotoğraf çektirmiş 
ve seçim kampanyasında başörtülü fotoğrafını 
kullanmaya başlamıştır. Ancak Bilge’nin seçi-
lirse belediye meclisinde de başörtüsü takma-
ya devam edeceğini söylemesi SP.A tarafından 
kabul görmemiş, partinin Alast Şubesi Başka-
nı Dirk De Pauw “Bilge ile görüşmemizde 
düşüncelerinin parti görüşümüze uymadığını 
fark ettik” demiştir.

• Charlie Hebdo (Fransa, Mizah Dergisi): 
(Cansız bedeni sahile vuran Aylan Kürdi’nin 
karikatürü eşliğinde) “Avrupa’nın Hristiyan 
olduğunun kanıtı… Hristiyanlar suda yürür, 
Müslüman çocuklarsa batar.”

• Geert Wilders (Hollanda, Özgürlük Partisi 
(PVV) Lideri): İslam karşıtı eylemlerle gün-
deme gelen Amerikan Özgürlük Koruma 
İnisiyatifi’nin (American Freedom Defense 
Initiative) daha önce Dallas kentinde düzen-
lediği Hz. Muhammed’i konu alan karikatür 
yarışmasındaki hakaretlerle dolu karikatürleri 
Youtube’da paylaşmıştır.

• ABD’li komedyen ve televizyon sunucusu Bill 
Maher 2014’te Gerçek Zaman programında 
yaptığı bir konuşmada İslam’ı mafya gibi ha-
reket eden tek din olarak değerlendirmiştir. 
Başka bir programda ise Kur’an’ın her sayfa-
sında kafirlere nasıl korkunç bir şekilde dav-
ranılması gerektiğinden bahsedildiğini ileri 
sürmüştür.

• Alman komedyen Dieter Nuhr gösterilerinde 

Aalst in the municipal elections held on Oc-
tober 14, 2012 in Belgium resigned from her 
candidacy because of the intense pressure on 
her to remove her headscarf. Fatmagul Bilge 
who was Islam, biology and computer teach-
er had taken photo wearing headscarf before 
the campaign and started to use her photo 
in which she wears headscarf. However her 
statement that she would continue to wear 
headscarf if she was elected is not accepted by 
the SP. A.,  the chairman of the party branch 
in Aalst Dirk De Pauw said “On our meeting 
with Bilge, we have noticed that her ideas are 
not compatible with our party vision.”

• Charlie Hebdo (France, Humour Maga-
zine): (About the caricature of Aylan Kurdi 
whose lifeless body came ashore) “The proof 
that Europe is Christian… The Christians 
walks on the water, the Muslim kids sink.”

• Geert Wilders (The Netherlands, Leader of 
The Party for Freedom (PVV)): He shared 
the cartoons full of insults on Youtube in the 
cartoon contest which was about Prophet Mu-
hammed held in Dallas by American Freedom 
Defense Initiative that comes to the fore with 
its anti-Islamic acts.   

• American comedian and TV presenter Bill 
Maher has commented that Islam is the only 
religion which acts like a mafia in a speech in 
a program called Real Time in 2014. In an-
other program he claimed that each page of 
the Quran talks about the neccesity to treat the 
infidels terrifyingly. 

• German comedian Dieter Nuhr has claimed 
that Islam is very tolerant when having no 
power, so whatever it takes should be done to 
keep Islam powerless, and has used such state-
ments as “Enough massacre are being carried 
out in the name of God.” by quoting Quranic 
signs in his shows. 

• In the “Troubled Waters” which is the 7th ep-
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yaptığı esprilerde, İslam’ın güç sahibi olmadı-
ğı zaman çok hoşgörülü olduğunu, bu sebeple 
güç sahibi olmaması için ne gerekiyorsa yapıl-
ması gerektiğini öne sürmüş, Kuran-ı Kerim 
ayetlerini gösterilerinde kullanarak “Tanrı 
adına mümkün olduğunca katliam yapılıyor” 
gibi ifadeler kullanmıştır.

• “İtfaiyeci Sam” adlı çizgi filmin, 9. sezonu-
nun 7. bölümü olan “Sorunlu Sular” başlıklı 
bölümde, karakterlerden birinin Kur’an-ı Ke-
rim’den bir sayfanın üzerine basarak düştü-
ğü fark edilmiştir. İlk kez 2014 yılının Ekim 
ayında yayımlanan bölümde, üzerine basılan 
sayfa havada süzülürken, kısa bir süre için 
Mülk Suresi’nin 13-26. ayetleri görülmekte-
dir. Yayıncı şirket sosyal medyada oluşan tep-
ki üzerine ilgili bölümü yayından kaldırmıştır. 
Yapımcı şirket HIT Entertainment’ın sahibi 
ABD merkezli oyuncak şirketi Mattel de ko-
nuyla ilgili bir açıklama yayımlamış, açıklama-
da şunlar kaydedilmiştir: “Sayfanın okunaksız 
bir metni göstermesi gerekiyordu, bu hatadan 

isode of the 9th season of the cartoon named 
“Fireman Sam”, it is noticed that one of the 
characters fell by stepping on a page from the 
Quran. In the part which was first released in 
October 2014, the page that was stepped on 
was soaring and the verses 13-26 of Surah Al 
Mulk was momentarily shown. The broadcast 
company banned the episode in question due 
to the backlash on social media. The produc-
er company HIT Entertainment’s owner and 
US based toy company Mattel  issued a state-
ment in which the following was recorded:
“The page was to show an illegible text, we are 
in a deep sorrow because of this mistake. We 
sincerely apologize for all kinds of sadness and 
hurt it might have provoked.  We will never 
work again with the animation studio which is 
responsible for the mistake.” David Jones who 
is the originator of the Fireman Sam cartoon 
was accused of being Islamophobic before. 
Jones came to the fore with his questioning the 
reason why the face of the veiled women was 

Özgürlük Partisi (PVV) Lideri Geert Wilders, ABD’li TV Sunucusu Bill Maher ve Alman Komedyen Dieter Nuhr
The leader of Freedom Party (PVV) Lideri Geert Wilders, American television host Bill Maher, German comedian Dieter Nuhr.
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dolayı derin üzüntü içindeyiz. Neden olmuş 
olabileceği her türlü üzüntü ve incinme için 
samimiyetle özgür diliyoruz. Bu hatadan so-
rumlu animasyon stüdyosuyla bir daha çalış-
mayacağız.” İtfaiyeci Sam çizgi filminin fikir 
babası David Jones daha önce de İslamofobi 
ile suçlanmıştır. Jones, 2012 yılında Lond-
ra’nın Gatwick Havalimanı’nda peçeli bir 
kadının yüzünün güvenlik görevlileri tarafın-
dan niçin açılmadığını sormasıyla gündeme 
gelmiştir. İtfaiyeci Sam, Türkiye’de de çeşitli 
çocuk kanallarında gösterilmektedir.

• Almanya’da 2001-2014 yılları arasında resmi 
rakamlara göre 297 camii kundaklanmıştır. 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyo-
nu raporuna göre camilere yapılan saldırıların 
büyük bir kısmı cezasız kalmaktadır.

• Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (Council on 
American-Islamic Relations) CAIR’in 2016 
Haziran ayında yayımladığı ‘Korkuyla Yüz-
leşmek’ adlı rapora göre, ABD’de 2015’te 
camilere yönelik 78 saldırı meydana gelmiştir. 
2015’te cami saldırıları önceki yıllara göre üç 
kattan fazla artmıştır. 

• Fransa’da ırkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle 
bilinen Beziers Belediye Başkanı Robert Me-
nard, Eylül 2016’da Fransız LCI kanalında 
katıldığı programda, Beziers’de bir okulun 
sınıfındaki öğrencilerin %91’inin Müslüman 
olduğunu ifade ederek, bu durumu “açık bir 
problem” şeklinde nitelendirmiştir. “Tole-
ransın da sınırı var.” yorumunda bulunan 
Menard, Fransa’da ırka ve dinî tercihe yöne-
lik istatistik verilmesi yasak olmasına rağmen 
Müslüman öğrencilere ilişkin rakam vermek-
ten kaçınmamıştır. Programda sunucunun 
“Fransız olmak için beyaz olmak mı gerekli?” 
sorusu üzerine Menard, “Elbette, General de 
Gaulle’ün de dediği gibi Avrupalı olmak be-
yaz ve Katolik olmaktır. Fransız olmak için de 
aynı durum geçerli” demiştir.

not uncovered in London Gatwick Airport in 
2012. Fireman Sam has been broadcasted on 
some children’s channels in Turkey. 

• According to the official figures, 297 mosques 
was set fire in Germany between 2001-2014. 
According to the Parliamentary Human 
Rights Investigation Commission report, most 
of the mosque attacks remain unpunished

• According to the report published by Coun-
cil on American-Islamic Relations CAIR in 
June 2016  called “Confronting Fear”, there 
were 78 attacks to mosques in the US in 2015. 
The number of mosque attacks in 2015 tripled 
compared to the previous years.  

• French mayor Robert Menard who is known 
for his racist and anti-Islamic rhetoric stated 
that 91% of the students of a school in Beziers 
were Muslims in a program on French chan-
nel LCI, and he claimed that this was “an 
obvious problem”. Menard who commented 
that “The tolerance has its limits.” did not hes-
itate to give ratio regarding the students even 
though giving statistical information about 
the ethnic and religious preferences. Over the 
question of the presenter in the program “Is it 
necessary to be white for being a French?”, he 
replied “Of course as the General de Gaulle 
had said to be a European is to be white and 
Catholic. The same for being a French.”

• The leader of Lega Nord extreme right-wing 
party in Italy Matteo Salvini claimed that Is-
lam which he found “arrogant and danger-
ous” was not a religion. The leader of a party 
known for its negative attitute towards the is-
sues of Turkey’s membership to the EU and 
migrants Matteo Salvini revealed his negative 
position regarding Islam once more in an in-
terview he made with La Stampa journal. Sal-
vini who was reminded that he had claimed 
that Islam was an illegal religion before and 
asked why he said this responded “Because 
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• İtalya’da aşırı sağ çizgide yer alan muhalefet 
partisi Kuzey Ligi’nin (Lega Nord) lideri 
Matteo Salvini, “kibirli ve tehlikeli” buldu-
ğu İslam’ın bir din olmadığını savunmuştur. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ve 
göçmenlere karşı tutumuyla bilinen partinin 
lideri Matteo Salvini, La Stampa gazetesine 
verdiği mülakatta İslam’a ilişkin olumsuz du-
ruşunu bir kez daha ortaya koymuştur. Daha 
önce İslam’ın “yasa dışı” bir din olduğunu id-
dia ettiği hatırlatılan ve bunu neden söyledi-
ği sorulan Salvini, “Çünkü İslam, eski yaşam 
fikrine sahip, kibirli ve tehlikeli” diye karşılık 
vermiştir.

İtalya Anayasası’nın din özgürlüğünü koruma 
altına aldığı anımsatılan Salvini, “İslam bir din 
değildir, bizimkiyle tamamen uyumsuz bir ya-
şam biçimidir. Müslümanların kontrolsüz göçü 
(Avrupa’ya) bir gerçektir ve bu bizim özgür-
lüklerimiz için büyük bir tehlikedir” ifadelerini 
kullanmıştır. 

Islam has old ideas of living and it is arrogant 
and dangerous”. 

Salvini who was also reminded that Italian Con-
stitution protects the freedom of religion said 
“Islam is not a religion, it is a way of life which 
is entirely inconsistent with ours. The uncon-
trolled Muslim migration (to Europe) is a re-
ality and this is a great danger for our liberties.” 



28

4. Dinî Vecibelere Karşı Manipülasyon 
(Bayram Yerine Yılbaşı, Namaz Yerine 
Yoga, Hac Yerine Seyahat vd.)

“İnsanların geçmişleriyle bağlantılarını kopartabilir-
sen kolayca ikna edilebilirler.”

Karl Marx (1818-1883), 

Diyalektik materyalizmin kurucusu yazar-düşünür

Medya, popüler kültür ve sivil toplum kuruluşları 
aracılığıyla çok yönlü olarak sürdürülen kampan-
yalarla, Müslüman toplumlar dinî vecibelerinden 
uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu yapılırken her 
bir vecibenin yerine başka bir alternatif sunulmak-
tadır. Örneğin İslam dininde mevcut olan Kurban 
ve Ramazan bayramları yerine, aslen Hristiyan 
inancı ve kültürü içerisinde doğmuş ve gelişmiş 
olan Noel kutlamalarını ikame etme çalışmaları 
uzun yıllardır sürmektedir. Bugün gelinen nokta-
da, Türkiye de dahil olmak üzere, nüfusunun ne-
redeyse tamamı Müslüman olan ülkelerde yılbaşı 
kutlamaları içselleştirilmiş ve yaygın biçimde kut-
lanır hale gelmiştir. Bu kutlamalar İslam inancı-
na aykırı olan kimi uygulamaları da beraberinde 
getirmektedir. Müslümanların dinî bayramlarda 
akrabalarını, komşularını, yetimleri ve kimsesizleri 
ziyaret etmesi öngörülürken, yılbaşı kutlamaların-
da insanlar eğlence mekanlarına yönlendirilmekte, 
alkol tüketimi yılbaşı kutlamalarında yılın en yük-
sek seviyesine çıkmakta, İslam dini açısından ha-
ram olduğu bilinen piyango çekilişleri de yine yıl-
başı kutlamalarında en yüksek satış rakamlarına 
ulaşmaktadır.

Hemen her din ve inanışta var olan “kurban” ge-
leneği ise, söz konusu İslam dünyası olunca, med-
ya, sivil toplum örgütleri, siyasîler ve entelektüeller 
tarafından yürütülen manipülasyonlarla vahşi bir 
uygulama gibi gösterilmeye ve böylece Müslüman-
ların Kurban Bayramına olan ilgisi azaltılmaya 
çalışılmaktadır. Hemen her yıl Kurban Bayramı 
öncesinde medyaya münferit görüntüler servis 
edilmekte, aktivist, sanatçı, gazeteci ve siyasîler-

4. Manipulation Against Religious Duties 
(Christmas Instead of Feast, Yoga Instead 
of Pray, Trip Instead of Pilgrimage  and 
etc.) 

“If you can cut the people off from their history, 
then they can be easily persuaded.”

Karl Marx (1818-1883), 

Founder of Dialectical Materialism, writer-thinker

Through multifaceted campaigns carried out by me-
dia, popular culture and civil society organizations, 
efforts are put forward to alienate the Muslim soci-
eties from the religious duties. New alternatives are 
offered instead of each duty. For example, efforts to 
substitute Christmas celebration which arised and 
developed have been continuing for many years. 
Today, in a number of Muslim countries with ma-
jority Muslim population including Turkey Christ-
mas  are internalized and widely celebrated. These 
celebrations bring in some other practices contrary 
to the Islamic faith. While Muslims are to visit their 
relatives, neighbours, the orphans and the lones in 
religious holidays, on New Year’s Eve the people 
are directed to the places of entertainment, the con-
sumption of alcohol steps up to the highest level and 
the lottery which is forbidden in Islam reaches to 
the highest level of sales.   

The tradition of “sacrifice” has been presented as a 
brutal practice by the manipulations carried out by 
media, civil society organizations, political leaders 
and intellectuals and thus the interests of Muslims 
to the feast of Sacrifice are aimed to be decreased.   
Almost each year separate images are served to the 
media and a group of activists, artists, journalists 
and political leaders  try to equalize the feasf of 
Sacrifice and ferocity by claiming that the feast is 
against the animal rights. 

It is very remarkable that the individuals and in-
stitutions which try to present the practice of sac-
rifice that is well-defined considering many moral 
and humane sanctions as a ferocity remain silent 
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den oluşan bir grup, kurbanın hayvan haklarına 
aykırı olduğunu iddia ederek Kurban Bayramını 
“vahşet” kavramı ile özdeşleştirmeye çalışmakta-
dır. İslam’da pek çok ahlakî ve insanî müeyyide ile 
sınırları çizilmiş kurban uygulamasını vahşet gibi 
göstermeye çalışan kişi ve kuruluşların, kozmetik, 
giyim ve ilaç sektöründe her yıl yaklaşık 50 milyon 
hayvanın acımasız yöntemlerle öldürülmesi karşı-
sında sessiz kalmaları dikkat çekicidir. Danimar-
ka’da balina, Kanada’da fok, İspanya’da boğa, 
Çin’de köpek, Afrika’da fil ve gergedanların maruz 
kaldığı sistematik vahşetin bir eğlence unsuru ola-
rak kabul görmüş olması da, bu alanda yürütülen 
manipülasyonu açıkça ortaya koymaktadır. 
• Birçokları tarafından yeni yıla giriş kutlaması 

olduğu iddia edilen yılbaşı, Hristiyan Batı’nın 
Noel bayramıyla oldukça ilişkilidir. Aslında 
Hristiyan öğretilerinden de koparak, giderek 
takdis havasından eğlence havasına dönüşen 
yılbaşı kutlamaları, bugün Batı’nın en önem-
li ritüellerinden biridir. Yakın geçmişe kadar 
Noel’in parti havası, çam ağaçları, hediyeler 

to the killings of the 50 million animals brutally in 
cosmetics, clothing and pharmaceutical sector each 
year.

Well accepting the systematic ferocity that the 
whales in Denmark, seals in Canada, bulls in 
Spain, dogs in China and elephants and rhinos in 
Africa suffered as an entertainment clearly proves 
the manipulation carried out in this area.

• The new year celebrations which is claimed 
to be just for the beginning of the new year 
is quite associated with the Christmas of the 
Christian West. Actually breaking with the 
Christian teachings the new year celebrations 
have transformed into a crazy party is one of 
the most important rituals of the West.
While until recently the party mood of Christ-
mas, the pine trees, gifts and other elements 
were seen as a threat from religios, cultural 
and societal perspective, today the new year 
celebrations in the same manner of Christians 
has become a widely accepted entertainment 

Uzun yıllardır sürdürülen sistematik politikalarla yılbaşı, artık İslam coğrafyasında kutlanılan bir organizasyona dönüşmüştür.
New year celebrations have become an organization held in Islamic world  by means of systematic policies carried out for many years.
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ve diğer tüm unsurları İslam dünyasında dinî, 
kültürel ve toplumsal açıdan bir tehdit olarak 
görülürken, bugün popüler kültür ve medya-
nın sistematik dayatmasıyla Noel kutlamala-
rı halkı Müslüman olan ülkelerde de yaygın 
olarak kutlanan bir eğlenceye dönüşmüştür. 
Bu uygulamalar oldukça masum gerekçelerle 
yaygınlaştırılıyor olsa da, kutlamaların biçimi-
nin İslam anlayışına uygun olmadığı açıktır. 
Yılbaşı kutlamaları adı altında düzenlenen 
etkinlikler, kültürel ve geleneksel temelden 
yoksundur. Bu bağlamda yılbaşı kutlamaları, 
İslam geleneğiyle birebir zıtlık göstermesi-
ne rağmen körükörüne taklit edilmektedir. 
Hristiyan Batı’nın kültür ihrâcı çerçevesinde 
değerlendirilmesi gereken yılbaşı kutlamaları-
na yönelik eleştiriler ve olumsuz bakış da bu 
bağlamda değerlendirilmelidir. Hristiyan ge-
leneklerinde olduğu gibi ağaçların süslenmesi, 
Hristiyanların Noele özel yiyeceklerinin tercih 
edilmesi, özellikle bu günlerde hediyeleşilme-
si, Noel baba kıyafetleriyle AVM benzeri me-
kanlarda çocuklara oyuncak dağıtılması gibi 
uygulamalar, kültürel tahribat ve kimlik bu-
nalımına sebep olmakta, gençleri Batı tarzı ya-
şam biçimini benimseme ve toplumları Batılı 
kapitalist sisteme eklemlemekte, Batılı devlet-
lerin coğrafyamızdaki sömürgeci faaliyetlerine 
hizmet etmektedir. Zararsız gibi gözüken şeklî 
taklit, oldukça tehlikeli olan inanç ve düşünce 
taklidine yol açmaktadır. Bugün Müslüman-
ların, İslam dünyası tarafından kullanılagelen 
Hicrî takvim ve bu takvime göre Muharrem 
ayının ilk günü kabul edilen yılbaşı hakkın-
daki bilgileri oldukça zayıfken, yılbaşının bu 
denli yaygın olarak kutlanması büyük bir tezat 
teşkil etmektedir

• Kandil geceleri, bayramlar ve diğer önemli 
günler de,  bu sistematik dayatmadan nasibini 
almakta, kandil gecelerinin işlevi, gerekliliği 
ve dindeki yeri ile ilgili tartışmalar ülke gün-

celebrated in countries with a majority of 
Muslim population as a result of the system-
atic imposition of popular culture and media. 
Even though these practices are being spread-
ed with innocent justifications,it is obvious that 
the way of the celebrations is not consistent 
with the Islamic understanding. The events 
held under the name of new year celebrations 
are lack of cultural and traditional base. In 
this context even though these celebrations are 
exactly the contrary of the Islamic tradition, 
they are imprudently imitated. The criticism 
and negative attitude toward the new year 
celebrations which should be assessed in the 
context of West’s export of culture should be 
assessed in this frame. Decorating the trees as 
in Christian traditions, prefering foods special 
to Christmas, giving presents to each other es-
pecially on these days, giving toys to children 
by a man dressed as father christmas in places 
like malls and so on cause cultural devastation 
and identity crisis, make young people to in-
ternalize the Western way of life and integrate 
the societies to the Western capitalist system 
and serve to the imperial policies of the West-
ern states in our region.  Imitating the façade 
which seems unharmful causes the imitation 
of belief and thought which are quite hazard-
ous. Today while the Muslims know very lit-
tle about the Hijri calendar having been used 
by the Islamic world and the beginning of the 
year that is the first day of the Muharrem, the 
wide celebration of the new year in a Christian 
way constitutes a great contradiction. 

• The holy nights, feasts and other special days 
have their shares from this systematic imposi-
tion. The debates about the function, necessi-
ty and the place of holy nights in religion are 
placed in media by deeply affecting the coun-
try’s agenda. Mawlid and similar holy nights 
which are a part of Islamic culture become a 
mockery and our holy feasts are turned into a 
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demini sarsacak şekilde medyaya taşınmakta, 
İslam kültürünün bir parçası olan mevlid ve 
benzeri uygulamalar alay konusu haline geti-
rilmekte, dinî bayramlarımız ise bir tatil or-
ganizasyonuna çevrilmektedir. Bankalar Ra-
mazan ve Kurban bayramları öncesinde özel 
tatil kredileri vermekte, oteller bayramlara özel 
kampanyalar tertip etmekte, Müslümanların 
birlik beraberlik içerisinde kutladığı, komşu 
ve akrabalarıyla bir araya geldiği, kırgınlıkla-
rın unutulduğu bayram günleri medyada sü-
rekli olarak insanların yaşadığı şehirden uzak-
laşarak tatil yaptığı bir kaçış fırsatı gibi lanse 
edilmektedir. Oluşan bu tablonun bir tercih 
olmaktan öte, Batı’nın manipülasyonlarla dolu 
bilinç kontrolü ve dayatmasıyla gerçekleştiği 
görülmektedir.

• İslam’ın en temel emirlerini yerine getiren ve 
hayatına inançları doğrultusunda yön veren 
insanlar uzun yıllar boyunca Türkiye’de “yo-
baz”, “tutucu”, “aşırı dindar”, dünyada ise 
“radikal” olarak algılanmaktadırlar. Bu algı-
lanma şekli çoğunlukla negatif bir anlam içer-
mektedir. Örneğin namaz kılmak yobazlık, 
gericilik hatta kimi zaman teröristlik alameti 
olarak görülmekte, modern dünyaya aidiyet 
noktasında da ötekileştirilmektedir. Bu algının 
yaratılmasında medyanın, sinemanın, Türki-
ye’de ise özellikle Cumhuriyet dönemi aydın-
larının önemi büyüktür. Batı’dan ihrâç edilen 
laiklik kavramı, din karşıtlığı anlamına getiril-
miş ve dinle alakalı her şey Türk aydını için ta-
hammül edilemez bir hâl almıştır. Bu gelenek 
bugün de devam etmektedir. İslam hakkında 
bilgisi olmayanlar, ya da bireysel yanlışları İs-
lam dinine mâl edenler, İslam’a Batı’nın gö-
züyle bakmıştır. Ortaçağ’ın Batı için oldukça 
karanlık geçmesinin sebebi Katolik kilisesin-
den kaynaklanmış, bundan kurtuluş da laik-
likle olmuştur. Batı ve Batı zihniyetine sahip 

vacation organizations. 
The banks give special credits for the vaca-
tion organizations before the Ramadan and 
Sacrifice feasts, the hotels organize special 
campaigns for feasts, the feasts which the peo-
ple celebrate in unity, come together with the 
neighbours and relatives, forget about the an-
ger are displayed in media as an opportunity 
to escape from the city they live in and take 
a vacation. It is seen that this image is not a 
choice for many but a reality taken shape by 
mind control and imposition of the West with 
full of manipulations.

• The people who actualize the basic commands 
of Islam and direct their lives according to 
their beliefs are seen as “begots”, “hardliners”, 
“extremely religious” in Turkey and “radical” 
in abroad for many years. These types of per-
ception have mostly negative connotation. For 
example, praying is seen as a sign of bigotry, 
reactionism and sometimes even terrorism, 
and it is alienated in relation to belonging to 
the modern world. The media, cinema and 
the enlightened people in Republican period 
in Turkey have great role in creating this per-
ception. The concept of secularism exported 
from West have come to mean opposition to 
religion and anything about the religion has 
become intolerable for Turkish intellectuals. 
These tradition has still be continuing to this 
day. The ones who have no information about 
Islam or the ones who blame Islam for the 
mistakes of a few Muslim see Islam with the 
eyes of the West. The reason that the Middle 
Age was so dark for the West is because of 
the Catholic Church, and getting rid of this 
darkness came with secularism. The West and 
the people with Western mind see Islam from 
this perspective, assess Islam in the context 
of Catholicism which are the world apart and 
so manipulate Islam intentionally or not by 
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kişiler de İslam’ı da bu bağlamda algılamakta, 
İslam dinini taban tabana zıt olan Katoliklik 
bağlamında değerlendirmekte ve kasten veya 
farkında olmadan İslam dinini bağlamından 
uzaklaştırıp manipüle etmektedirler. Özellikle 
son yüz yıldır Müslümanların dinî vecibele-
rine karşı hem içerden hem dışardan mani-
pülatif operasyonlar düzenlenmektedir. Yine 
medya vasıtasıyla Hristiyanların uygulamaları 
özendirilirken, Müslümanların uygulamaları 
alay konusu haline getirilmektedir. Dindar 
Hristiyan bir kişi ahlâklı ve saygı duyulan biri 
olarak kabul edilirken, dindar bir Müslüman 
ise yobaz ve gerici kabul edilmektedir. Hris-
tiyan sembolü olan haç işareti pek çoklarının 
hoşuna giderken, İslam’ın sembolü olan hilal 
ise insanlarda şüphe uyandırmakta, negatif bir 
anlam ifade etmektedir. 

• Ülkemizde bu alanda uzun yıllardır sistema-
tik olarak sürdürülen manipülasyonlar, son 
yıllarda kültür-sanat, siyaset ve sivil-toplum 
alanında öne çıkan isimlerce de bilerek ya da 
bilmeyerek desteklenmekte, bu yönde verilmiş 
talihsiz, maksadını aşan ifadeler medya yoluy-
la topluma ulaşmaktadır. İşte o beyanatlardan 
birkaç örnek:

Tarkan Tevetoğlu (Müzisyen): “Umarım bu 
bayram olabildiğince az hayvan öldürülür. 
Haberlerde kurbanlık hayvanları görüyorum. 
Ölümleri için geri sayımı bekliyorlar. Ama bazı 
gelenekler maalesef değişemiyor. Keşke biraz 
değişse ve daha az hayvan öldürsek.”

Pelin Batu (Gazeteci): “Hz. İbrahim zamanın-
da yaşamıyoruz. Bugün çok sayıda insan var ve 
çok sayıda ihtiyaç var. İnsanların temel ihtiyacı 
eğitim. Protein almak önemli olabilir ama bin-
lerce hayvan kesilerek insanlara iyilik yapıldı-
ğına inanmıyorum. İlahiyatçı değilim sadece 
kendi hislerimi anlatıyorum. Dinlerde kimseyi 

moving Islam away from its religious context. 
Especially during the last century, manipula-
tive operations against the religious duties of 
Muslims not only from inside but also from 
outside are organized. The practices of Chris-
tians are incentivized while those of Muslims 
become a matter of ridicule. While a religious 
Christian is seen as straight arrow and respect-
ed, the Muslims are seen as bigots and reac-
tionaries. The sign of the cross which is the 
symbol of Christianity is liked by many, the 
crescent which is the symbol of Islam causes 
suspicion and is negatively connoted.

• The manipulations carried out systematical-
ly in our country on this area are supported 
by many prominent names from the areas 
of culture and arts, politics and civil society 
knowingly or unknowingly. Unfortunate and 
excessive statements in this direction are trans-
mitted to the society. Here are some examples 
from these statements:

Tarkan Tevetoğlu (Musician): “I hope as few 
animal as possible is killed on this feast. I see 
the animals for sacrifice on news. They wait for 
countdown for their death. But unfortunately 
some traditions are not to change. I wish they 
changed and we killed less animals.”
Pelin Batu (Journalist): “We don’t live in the 
period of Prophet Ibrahim. Today there are 
many people and much needs. The basic need of 
the people is education. Protein may be import-
ant but killing thousands of animals is not doing 
favour to people. I am not a theologian and I 
am just expressing my own feelings. When said 
“don’t kill anyone” in religions, this is said for 
the good of people.”   
Leman Sam (Musician): “For me ISIS and the 
one who put a knife on an innocent animal’s 
throat feel the same emotion.”.”
Zeki Alasya: “If Cinema Emek will be reopened, 
let it be opened for showing films, for the people 
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öldürme dendiğinde insanların iyiliği düşünüle-
rek söylenir bu.”
Leman Sam (Müzisyen): “Benim için IŞİD ile 
bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan 
aynı duygudadır.”
Zeki Alasya: “Emek Sineması açılacaksa, film 
göstermek, insanlar film seyretsinler diye açıl-
sın! Sahnesinde namaz kılınacaksa hiç açılmasın 
daha iyi!”
Namık Çınar (Gazeteci): “Sabah 04.30 ve ben 
sıçrayarak uyanıyorum. Çünkü ezan odamın 
ortasında okunuyor. Bir din bu kadar vicdansız 
olamaz. Dünya boşuna nefret etmiyor.”
CHP Eski Genel Sekreteri Önder Sav: (Ken-
disinden hacca gitmek için maddi yardım talep 
eden bir partiliye) “Boş ver Araplara para kap-
tırma! Bakarsın Muhammed bırakmaz seni, 
geri göndermez!”

to watch films! It is better never to reopen if they 
pray on its stage!” 
Namık Çınar (Journalist): “It is 04.30 in the 
morning and I wake up with a start. Because the 
adhan is being recited in the middle of my room. 
A religion cannot be so ruthless. The world 
doesn’t hate in vain. 
Önder Sav (CHP Former Secretary General): 
(To one of the party’s supporter who request fi-
nancial assistance to make pilgrimage) “Forget it 
don’t trap money to Arabs! Maybe Muhammed 
will not set you free and send you back!” 

Kurbanı vahşet gibi göstermeye çalışanlar, kozmetik, giyim ve ilaç sektöründe her yıl 50 milyon hayvanın öldürülmesi karşısında sessiz kalmaktadır
Those who try to make the feast of sacrifice look like a ferocity stay silent on  the killings of approximately 50 million animals each year in the industries of 
cosmetics, clothing and drug.
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5. Farklı İslam Algıları Oluşturma Yoluyla 
Manipülasyon (Mezhepçilik, Ilımlı İslam, 
Siyasal İslam, İslami Terör vd.)

İnsanlara yapılan zulümler içinde en kötüsü zihne 
yapılan zulümdür.

John Dryden (1631-1700), Edebiyatçı-Şair.

Dünya coğrafyasının hemen her noktasına yayılmış 
olan Müslümanların sayısı bugün yaklaşık 2 milyar 
olarak tahmin edilmektedir. Bu sayı, dünya nüfu-
sunun yaklaşık %25’ine tekabül etmektedir. Öte 
yandan başta Türkiye olmak üzere, Endonezya, 
Malezya, İran, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan, 
Cezayir, Nijerya, Sudan gibi gelişmekte olan ülke-
ler etki güçlerini her alanda giderek arttırmaktadır. 
Ortak karar alma ve uygulama mekanizmalarını 
işletebilmeleri halinde dünya siyasetini belirleyecek 
ana aktör olmasına kesin gözüyle bakılan İslam 
dünyası, küresel sistem tarafından yürütülen ve bu 
ihtimali ortadan kaldırmayı hedefleyen manipülas-
yonlarla fikrî ve siyasî olarak parçalanmaktadır. 
Bu alanda yürütülen manipülasyonların başında 
mezhepçilik virüsünü İslam dünyasına sokup Müs-
lümanları Şiî-Sünnî olarak ikiye bölmek gelmekte-
dir. Bu bölünme yalnızca fikrî alanda kalmamakta, 
ayrıştırıcı ve çatıştırıcı politikalarla mezhepler ara-
sı savaşların zemini hazırlanmaktadır. Öte yandan 
fikrî ve siyasî sahada faaliyet gösteren kişi ve ku-
rumların ortaya koydukları düşüncelerden hare-
ketle, sanki İslam’ın farklı versiyonları varmış gibi 
bir algı oluşturulmaya çalışılmakta, “Ilımlı İslam”, 
“Siyasal İslam” gibi tanımlamalar getirilmektedir.

• Son yıllarda İslam’ı nitelemek için kullanılan 
“Siyasal İslam”, “Ilımlı İslam” ve “İslami Te-
rör” gibi kavramlar ABD düşünce kuruluş-
larınca geliştirilmiş Batı menşeli kavramlar-
dır. İslam dinini tahrip etme amacını taşıyan 
bu manipülasyonlar, insanların zihinlerini 
bulandırmakta ve aslında var olmayan farklı 
İslam algıları yaratmaktadır. Bu bağlamda, 
dünyaya iki farklı İslam modeli sunulmakta-

5. Manipulation Through Creating 
 Different Perceptions of Islam 
 (Sectarianism, Moderate Islam, Political 

Islam, Islamic Terror vd.)

Of all the tyrannies on humankind, the worst is that 
which persecutes the mind.

John Dryden (1631-1700), Poet and Man of Letters

The number of Muslims all around the world is es-
timated approximately 2 billion today. This num-
ber equals to the 25% of world’s population. On 
the other side, especially Turkey and developing 
countries  such as Indonesia, Malasia, Iran, Egypt, 
Saudi Arabia, Pakistan, Algeria, Nigeria and Su-
dan gradually increase their influence in all areas. 
The Islamic World which is anticipated that  in 
an event of operating joint decision making and 
implementation mechanisms its position as the 
main actor determining the world politics would be 
guaranteed, is fragmentised intellectually and po-
litically through the manipulations aiming to elim-
inate this possibility by the global system. Dividing 
Muslims into two as Shia and Sunni is the leading 
one among the manipulations carried out in this 
area. This division is not only in intellectial arena, 
the discriminative and conflictive policies pave the 
way for sectarian wars. On the other hand, it is at-
tempted to create a perception as if there are many 
versions of Islam through the ideas that the individ-
uals and institutions operating in intellectual and 
political arena put forward, a new imagery such as 
“Moderate Islam” and “Political Islam” is created. 

• In recent years, the concepts as “Political Is-
lam”, “Moderate Islam” and “Islamic Ter-
ror” are of Western origin developed by the 
US based think tanks. These manipulations 
aiming to ruin Islam blur the minds of people 
and creates imagery Islam perceptions. In this 
context, two models of Islam are introduced to 
the world: Radical and Moderate Islam. Is-
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dır: Aşırı İslam ve Ilımlı İslam. Aşırı, radikal 
İslam modeli ile İslam şiddeti teşvik eden, 
hatta şiddetle aynı anlama gelen bir din olarak 
gösterilmekte, Batı tarafından Soğuk Savaş 
döneminden bu yana kurulan ve desteklenen 
taşeron terör örgütleri vasıtasıyla da bu görüş 
güçlendirilmektedir. Geleneksel İslamî de-
ğerlerle alakası olmayan ve bir elinde Batı’nın 
silahları, diğer elinde Kur’an-ı Kerim olan 
bu terör örgütlerinin faaliyetleri sonucunda, 
İslam yok edilmesi gereken bir sistem olarak 
servis edilmeye başlanmıştır. Yine cihat slo-
ganıyla İslam ve terör kavramlarının bir araya 
getirildiği bu örgütlerin varlığı, Batı toplum-
larının gözünde devletlerinin bu bölgeye yö-
nelik haksız müdahalelerini meşrulaştırmış, 
İslam’a ve Müslümanlara karşı yapılan zul-
me karşı onları, haklının yanında olduklarına 
inandırmıştır.

Yine ABD düşünce kuruluşlarının bir ürünü 
olan “Ilımlı İslam” kavramı, George W. Bush 
tarafından ABD Barış Enstitüsü’ne atanan, 
Middle East Forum başkanı İsrail yanlısı, 
İslam eleştirmeni Daniel Pipes tarafından 
kullanılmıştır. Ilımlı İslam projesi, Pipes’in 
1995’teki bir açıklamasında kullandığı “Radi-
kal İslam tehdidine çözüm, ‘Ilımlı İslam’dır” 
sözünün üzerine bina edilmiştir.5 Hristiyan 
ürünü Dinlerarası Diyalog projesinin can 
damarı, modernist protestan İslam yorumu 
olan “Ilımlı İslam” ile, Müslümanların yaşa-
yışlarının gayrimüslimlere benzetilerek dinin 
Protestanlaşması amaçlanmaktadır. Rand dü-
şünce kuruluşunun danışmanı ve CIA Eski 
Yakın ve Güney Asya Bölgesi İstihbarat Şefi 
Graham Fuller, “Siyasi İslam’ın Geleceği” 
isimli kitabında, Dinlerarası Diyaloğun Tür-
kiye’deki en güçlü aktivistlerinden, liberal ve 

5 Mehmet Ali Kirman, Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü, 

Rağbet Yayınları, İstanbul, 2004, s.185.

lam is presented as a violent religion through 
the extremist, radical Islam model, and this is 
supported through the terrorist organizations 
which were founded and have been supported 
since the Cold War by the West. As a result 
of the operations of these terrorist organiza-
tions which are not related with the tradition-
al Islamic values and holding the weapons of 
West in one hand and the Quran in the other, 
Islam is presented as a system which is to be 
destroyed. The presence of these organiza-
tions in which the concepts of Islam and ter-
ror brought together through the slogan of 
jihad legitimizes the illegal interventions of 
the Western states in this region in Western 
societies’ eyes and this clouds the situation that 
they are with the right against the cruelty con-
ducted against the Muslims. 
The concept of “Moderate Islam” which is 
also a product of American think tanks is used 
by pro-Israel anti-Islamist Daniel Pipes who 
is the head of Middle East Forum and ap-
pointed to the US Peace Institute by George 
W. Bush.  The project of moderate Islam is 
builted upon the speech of Pipes in 1995 in 
which he said “the solution to radical Islam 
is moderate Islam.”5 The protestantization of 
Islam by assimilating the lives of Muslims to 
non-Muslims’ is aimed through the “Mod-
erate Islam” which is the vital element of the 
Christian product Interfaith Dialogue and a 
modernist protestant interpretation of Islam. 
The advisor of Rand Corporation and former 
CIA intelligence chief of Near and  South 
Asia Region Graham Fuller advocated in his 
book `The Future of Political Islam` that the 
Fethullah Gulen who is one of the most pow-
erful activists of Interfaith Dialogue in Turkey 

5 Mehmet Ali Kirman, Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü, 

Rağbet Yayınları, İstanbul, 2004, p.185.
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reformist İslamcı olduğunu yazdığı Fethullah 
Gülen’in ve Nurculuğun desteklenmesi ge-
rektiğini savunmuştur.6

• Batı tarafından yaratılan ve desteklenen aşırı 
ve ılımlı İslam projeleri bağlamında, ilki “kötü 
İslam” adıyla Batı’nın düşmanı olarak servis 
edilirken, ikincisi ise “iyi İslam” olarak Ba-
tı’nın desteğini kazanmaktadır. Halbuki iki 
yanlış İslam algısının da mucidi olan Batı, aşı-
rıcılar karşısında “Ilımlı İslam’ı meşru göste-
rerek İslam’ın genleriyle oynamaktadır. Bu iki 
İslam yorumu da Batı’nın çıkarlarına hizmet 
etmektedir. Aşırı, radikal İslam bağlamında 
bölgedeki Batı müdahaleleri meşrulaştırıl-
makta, Batı çıkarlarına uygun düzenlemelere 
gidilmektedir. Ilımlı İslam bağlamında ise 
siyasî ve ekonomik açılma sağlanarak, ülke 
ekonomileri kapitalist sisteme entegre edil-
mekte ve demokratik görünümlü bağımlı ve 
halkını temsil etmeyen yönetimlerle bölgenin 
kontrolü sağlanmaktadır.

• Önce IŞİD’i kuran ve ardından IŞİD üzerin-
den oluşturulan algı ile İslam’ı suçlayan kü-
resel sistem, 1980’lerde Sovyet Rusya’ya karşı 
Usame Bin Ladin’i desteklemiştir. Bugün 
İslam adına faaliyet gösteren terör örgütleri-
nin Batı’nın dış politikasının bir ürünü oldu-
ğu unutulmamalıdır. 1980’ler boyunca CIA, 
Pakistan hükümeti üzerinden (daha spesifik 
olarak Pakistan İstihbaratı ISI) Sovyetler Bir-
liği’ne karşı savaşmak üzere Afganistan’daki 
mücahitleri silahlandırmış ve desteklemiştir. 
El-Kaide ve IŞİD gibi organizasyonların to-
humu olan bu gruplar, o zamanlar Amerika 
tarafından ‘özgürlük savaşçıları’ olarak görül-
müştür. 

• Kendi düşmanını yaratma eğilimine sahip olan 
Batı emperyalizminin Irak’ı işgal etmek iste-

6 https://tr.wikipedia.org/wiki/Il%C4%B1ml%C4%-

B1_%C4%B0slam

and his movement should be supported.6

• In the context of the projects of radical and 
moderate Islam which are created and sup-
ported by the West, the former is presented as 
the enemy of the West with the name of “evil 
Islam”, the latter wins the support of the West 
as “good Islam”. But the West, the inventor of 
the two wrong  Islam perceptions, manipulates 
the genes of Islam by legitimizing the moder-
ate Islam against the radicals. These two inter-
pretation of Islam serve to the interest of the 
West. With the radical Islam the interventions 
of the West are legitimized and regulations in 
consistent with the interests of the West are 
established. With the moderate Islam, the 
economies are integrated to the capitalist sys-
tem by political and economic openness being 
provided and the control of the region is main-
tained through the democratic-looking and 
unrepresentative governments.

• The global system founding ISIS and accus-
ing Islam with the perception created through 
ISIS supported Osama bin Laden against the 
Soviet Russia in the 1980s. It should be noted 
that the terrorist organizations operating on 
behalf of Islam are the products of the foreign 
policy of the West. The CIA had armed and 
supported the mujahedeen in Afghanistan via 
Pakistan government (more specifically, the 
Pakistani intelligence service ISI)  to fight 
against the Soviet Union during the 1980s. 
These groups which are the seeds of organi-
zations like Al-Qaeda and ISIS were seen as 
“freedom fighters” by the United States at 
that time. 

• The first enemy of the Western imperialism 
that has the tendency to create its own ene-
mies was Saddam Hussein when it wanted to 
occupy Iraq, after the overthrow of Hussein 
the second enemy was Al-Queda and the third 
was ISIS. The ones who link the increase in 

6 https://tr.wikipedia.org/wiki/Il%C4%B1ml%C4%-

B1_%C4%B0slam
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diğinde ilk düşmanı Saddam Hüseyin, onun 
devrilmesinden sonra ikinci düşman El-Ka-
ide, üçüncüsü ise IŞİD olmuştur. Aşırılığın 
artmasını İslam’a ve Müslümanlara bağlayan-
lar, Batı imparatorluğunun fanatik savunucu-
larıdır. Avrupa kolonyalizmi, Batı yayılmacılı-
ğı, Manifest Destiny (Açık Kader) ve White 
Man’s Burden (Beyaz Adamın Yükü) gibi 
kavramlarla süslenerek meşrulaştırılan Batı 
zulmü, bu coğrafyalardaki insanların geri kal-
masına yol açmıştır. 

• 2011 yılından bu yana Suriye’de yaşanmakta 
olan içsavaş ve kaos sebebiyle yüzbinlerce in-
san hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan ise 
mülteci konumuna düşmüştür. Ancak dün-
yanın gözü önünde yaşanmakta olan bu acı 
süreç, kamuoyunda ülkenin iç dinamikleri 
arasındaki çatışmalar olarak lanse edilmekte 
ve bölgenin iki güçlü devleti İran ve Türkiye 
sürecin sorumluları olarak gösterilmektedir. 
Özellikle 2016 yılında Halep’te yaşanan kriz, 
bir Şii-Sünni çatışması olarak sunulmakta, 
böylece mezhepsel bir çatışma ortamı yaratıl-
maya çalışılmaktadır. Her iki mezhep ve bu 
mezhebe bağlı olanlar üzerinden yürütülen 
algı operasyonlarıyla, bölgeyi kaosa sürükle-
yen ABD, İngiltere, Rusya, İsrail gibi küresel 
aktörlerin Suriye’deki rolünün göz ardı edil-
mesi ve Suriye’de tarafların yaşanan acıların 
sorumlusu olarak birbirlerini görmeleri isten-
mektedir. Öte yandan Suriye’de işlenen savaş 
ve insanlık suçlarını önlemekte birinci derece-
den sorumlu olan başta Birleşmiş Milletler ol-
mak üzere uluslararası merciler, konuyla ilgili 
açıklama yapmak dışında herhangi bir siyasi 
inisiyatif almamaktadır. BM’nin sorumluluk-
larını yerine getirmekte gösterdiği bu açık ih-
lale karşın, herhangi bir eleştiriye maruz kal-
maması manidardır. Medya organları ve siyasi 
merciler tarafından yürütülen sistematik söy-
lemlerle, hem Suriye’de oluşan tablonun ger-
çek sorumluları kamufle edilmekte, hem de 
Sünni-Şii çatışması derinleştirilerek mezhep 
savaşlarının fitili ateşlenmeye çalışılmaktadır.

the radicalism to Islam and Muslims are the 
fanatical defenders of the Western empire. 
The persecution of West being legitimized 
through the concepts such as European co-
lonialism, Western expansionism, Manifest 
Destiny and White Man’s Burden has led to 
the underdevelopment of the people in this re-
gion.

• Since 2011, hundreds of thousands of peo-
ple have lost their lives and millions of people 
have become refugees due to ongoing civil war 
and chaos in Syria. However, this painful pro-
cess which is happening under the very eyes of 
the world is being reflected as if it is a conflict 
between the internal dynamics of the country, 
and the two powerful states of the region, Iran 
and Turkey are presented as the responsible 
of the process. Especially the crisis in Aleppo 
in 2016 is being presented as a Shiite-Sunni 
conflict, and thus efforts are put forward to 
create an atmosphere of a sectarian conflict. 
Through the perception operations carried 
out on these two sects and on their followers, 
it is desired that the role of the global actors 
such as the US, Britain, Russia and Israel 
which have dragged the region into chaos is 
to be ignored and it is also requested that each 
party in Syria see the other  party as the re-
sponsible of the ongoing misery. On the other 
hand, the international authorities which are 
primarily responsible for preventing war and 
crimes against humanity in Syria, especially 
the United Nations, do not take any political 
initiative except making statements about the 
subject. Despite this obvious violation of the 
UN in terms of fulfilling its responsibilities, 
it is noteworthy that it is not being subjected 
to any criticism. Through the systematic dis-
courses carried out by media organs and po-
litical authorities, both the real responsible of 
the situation in Syria is being covered, and the 
Sunni-Shiite conflict is being deepened, and 
also sectarian wars are being fired. 
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6. Özgürlük Söylemi Üzerinden 
 Manipülasyon (Nikahsız Birliktelik, 
 Eşcinsellik, Kürtaj, İçki Yasağı vd.)

Tarih boyunca hemen her din ve inanç öğretisi ta-
rafından yasaklanan, yanlışlığı ifade edilen kimi 
davranış ve yaşam biçimleri, dünya genelinde gide-
rek yaygınlaşmaktadır. Bireysel ve toplumsal yaşa-
mın dinamiklerini alt üst eden nikahsız birliktelik, 
eşcinsellik ve kürtaj bu bağlamda değerlendirilmesi 
gereken ciddi sorunlar olarak öne çıkmaktadır. Bu 
tip davranış ve kabulleri yaygınlaştırmak için yü-
rütülen manipülasyonlarda temel hedef; toplumun, 
medeniyetin kısaca insanlığın temel yapıtaşı olan 
aile kurumudur. Aile kurumunun zayıflatılması, 
daha da ötesi ebeveyn ve çocuk temelli yapının or-
tadan kalkması; toplumsal dinamiklerin alt üst ol-
ması ve her türlü bireysel/toplumsal sorumluluğun 
da geçerliliğini yitirmesi anlamına gelecektir. Aile 
müessesesi İslam’da toplumsal yaşamın zeminini 
oluşturduğundan, halkı Müslüman olan ülkelerde 
eşcinsellik, nikahsız birliktelik, evlilik yerine part-
ner ilişki ve kürtajın yaygınlaştırılması için bilinçli 
bir çaba sarf edildiği görülmektedir.

• Gay lobisinin 1973 yılında Amerikan Psiki-
yatristler Birliği’ne gerçekleştirdiği baskı ne-
ticesinde eşcinsellik -tıbbî ve psikolojik gerek-
çeler veya bilimsel bulgular olmaksızın- tanı 
konulabilecek ve tedavi talep edilebilecek bir 
bozukluk olmaktan çıkarılmıştır. Siyasî bir 
baskı ile başlayan bu süreç, tüm dünyada bazı 
güç odaklarının tekelinde toplumsal yapıyı, 
aileyi ve nesebi tehdit edecek şekilde teşvik 
edilmektedir. Bu durum eşcinsel lobilerinin 
güdümünde ve Avrupa Birliği fonlarıyla hare-
ket eden gruplar tarafından “dolaptan çıkma”, 
“onur hikâyesi anlatma”, “onur yürüyüşü” vb. 
gibi eylemlerle teşhir ve teşvik edilmektedir. 

Eşcinsellik, başta HIV virüsü, pedofili, fuhuş 
ve madde bağımlılığı gibi hem beden ve ruh 

6. Manipulation Through the Discourse 
of Freedom (Common-law Marriage, 
Homosexuality, Abortion, Alcohol Prohi-
bition and etc.)

 
Certain ways of behaviour and life that were prohib-
ited and considered to be unfavourable by almost 
every religion and doctrine have gradually become 
widespread throughout the world. Common-law 
marriage, homosexuality and abortion which turn 
the dynamics of individual and societal life upside 
down are the serious issues which are must be con-
sidered in this context. The main target of the ma-
nipulations carried out to popularize these kinds of 
behaviours and acceptances is the family institution 
which is the main constituent of the society, the civi-
lization, that is, the humanity.The weakening of the 
family institution and the removal of parents and 
child based structure come to mean turning of the 
societal dynamics upside down and invalidity of all 
kinds of individual/social responsibility. Since the 
family institution forms the ground of social life 
in Islam, it is seen that deliberative efforts are put 
forward to popularize homosexuality, common-law 
marriage, concubinage and abortion in countries 
with Muslim population. 

• As a result of the pressure put forward by the 
gay lobby on the The American Psychologi-
cal Association in 1973, the homosexuality 
excluded from being a disorder which could 
be diagnosed and treated –without any medi-
cal and psychological justification or scientif-
ic evidence.  This process that started with a 
political oppression is encouraged in the mo-
nopoly of certain power groups in a way that 
it threatens the societal structure, the family 
and the affiliation. This situation is presented 
and supported with the actions such as “out of 
the closet”, “telling the story of honour” and 
“pride parade” by the groups operate under 
the guidance of the gay lobbies with the Euro-
pean Union funds.  
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sağlığını tehdit eden hem de toplumsal sağlığı 
tehlikeye atan bir durum iken küresel kapitaliz-
min özgürlük adı altında tüm dünyaya dağıttığı 
bir virüs gibi işlemektedir. Kapitalizmin bir top-
lumda hâkimiyet kurmasını ve bireyleri yönet-
mesini engelleyen en önemli kurum ailedir. Aile 
bağlarının ve moral değerlerin, tüketimin birey-
sel olarak daha da üst eşiklere çekilmesine engel 
olması karşısında çaresiz kalan kapitalist sistem, 
özellikle aile müessesesine büyük önem veren ve 
moral değerlere sahip Müslüman toplumların 
bulunduğu ülkelerde çeşitli fonlar yoluyla aileyi 
zayıflatacak formüller uygulamaya çalışmakta-
dır. Bunun için, bazı psikolojik ya da biyolojik 
problemler nedeniyle eşcinsel duygular yaşayan 
bireyleri, sosyal medyada çoğu uydurma birçok 
itiraf ve ifşa hikâyeleriyle cesaretlendirmekte ve 
bu süreçte merak ve boşluk duygusuyla savrulan 
bu bireyleri, aile ve akraba çevrelerinden kopar-
tarak yapay gruplara ‘aidiyet’ duygusu ile bağla-
maya çalışmaktadırlar. Bu kişilere, haz içerikli 
alternatiflerle sözde ‘aile sıcaklığı’ sunulmakta ve 
bu şekilde bireylere eşcinsel kimlik kazandırıl-
maktadır. Eşcinselliğin doğuştan olduğu teziyle 
beyinleri yıkanan bu gruplar, insanları eşcinsel 
yaşantıların içine yönlendirerek onları bir daha 
eskisi gibi olamayacaklarına inandırdıkları bir 
girdabın içine almaktadırlar. Birtakım dernek 
ve lobiler de başta üniversite, kampüs, öğrenci 
yurtları olmak üzere çeşitli mecralarda kendile-
rine eşcinsel kurbanlar seçmektedirler.
Eşcinselliğin yaygınlaşması; eşcinsel evliliklerin 
yasallaşması, evlat edinme hakkı, sperm ban-
kaları ve taşıyıcı annelik gibi nesebin sıhhati-
nin bozulması ve bu nedenle zaman içerisinde 
insanların kendi anne-babaları ve hatta öz kar-
deşleri ile evlenme tehlikelerinin bulunduğu bir 
ortamı da beraberinde getirecektir. Ayrıca, söz 
konusu konularda hak elde etmek isteyen kişile-
rin Hollanda ve ABD gibi yerlerde yasal evlilik 

• Although the homosexuality and especially 
HIV is a case which threatens the physical and 
spiritual health such as pedophilia, prostitu-
tion and drug addiction, it operates as a virus 
spreaded by the global system throughout the 
world under the cover of freedom. The most 
important institution that prevents capitalism 
from gaining dominance and controlling the 
individuals is the family.  The capitalist system 
which became helpless in the face of the in-
tervention of the family ties and moral values 
with the rise of the consumption to the upper 
levels individually works on the application of 
the formulas to weaken the family institution 
in Muslim countries attributing great impor-
tance to the family and having moral values 
through various funds. They encourge the in-
dividuals having homosexual feelings due to 
psychological or biological problems with the 
fabricated confession and disclosure stories on 
social media, and try to connect these individ-
uals driven away by the feelings of curiosity 
and emptiness to artificial groups with a sense 
of “belonging” by cutting them off their family 
and relatives.  These people are provided  so-
called “family warmth” with the alternatives of 
joy and so they are given homosexual identity. 
These groups whose brains were washed with 
the thesis that the homosexuality is by birth 
drive the people into a swirl that they believe 
they can not be normal anymore and direct 
them to the homosexual life. Certain associa-
tionas and lobbies choose homosexual victims 
in a number of organizations such as univer-
sities, campuses and dormitories. The spread 
of homosexuality, the legalization of gay mar-
riage, the right to adoption, sperm banks and 
surrogate motherhood will bring the corrup-
tion of the health of paternity and so the dan-
ger that people could marry with their parents 
and even their own brothers in course of time. 
In addition, even though the people request-
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gerçekleştirdikleri halde tek eşli hayat sürme-
meleri, eşcinselliğin kağıt üzerinde iddia edildi-
ği gibi aile kavramı ile yan yana gelemeyeceğini 
ortaya koymaktadır. Tüm bunlara ek olarak, 
eşcinsel evliliklerde taşıyıcı annelik gibi yöntem-
lerle dünyaya getirilen ya da evlat edinme yoluy-
la sahiplenilen çocukların, anne-baba ile özde-
şim kurma süreci engellenmiş olmaktadır ki bu 
durum çocuklar için sağlıklı bir gelişimsel süreç 
yaşanmasını imkansız kılmaktadır. 
• Avrupa ve Amerika’da oldukça yaygın olan 

evlilik dışı ilişki ve evlilik dışı doğum, halkı 
Müslüman olan ülkelerde de özgürlük söyle-
mi ile yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu-
rada temel hedefin, küresel sistemin politika-
larını rahatça uygulayabilmesinin önündeki en 
önemli engellerden biri olan aile kurumunu ve 
nesebi zayıflatmak olduğu görülmektedir. Bu 
sebeple halkı Müslüman olan ülkelerde bir ta-
raftan “partnerlik”, “birlikte yaşama” gibi ev-
lilik dışı ilişki biçimleri yaygınlaştırılırken, bir 
taraftan da kürtaj gibi dinî, insanî ve vicdanî 
açıdan sorunlu bir uygulama biçimi “kadın 
hakları, eşitlik” gibi söylemlerle normalleş-
tirilmeye çalışılmaktadır. OECD ülkelerini 
kapsayan bir araştırmaya göre, OECD üyesi 
ülkelerde evlilik dışı doğum oranının ortala-
ma %50’lere ulaştığı, kimi ülkelerde bu oranın 
daha da yüksek olduğu görülmektedir.

• Halkı Müslüman olan ülkelerde alkollü içki 
tüketimini arttırmaya dönük uygulamalar sis-
tematik bir şekilde sürdürülmektedir. Özel-
likle genç kitleyi hedef alan festival ve etkinlik-
lerde alkollü içecek firmaları ücretsiz dağıtım 
yapmakta, kültür-sanat organizasyonlarına 
sponsor olmakta, sinema, tv ve internet aracı-
lığıyla toplumlar alkole özendirilmektedir. 

Benzer süreçler Türkiye’de de yaşanmaktadır. 
Hem İslam dini açısından yasak olan, hem de 
insan ve toplum sağlığına verdiği zarar su götür-

ing to obtain rights in so-called issues official-
ly marry in countries such as the Netherlands 
and the US, they don’t live a monogamous life 
and this reveals that the homosexuality and 
the concept of family can not come together 
as is claimed on paper. In addition to all these, 
the children born in surrogate methods or ad-
opted in homosexual marriages are prevented 
from building identification with the parents 
and this precludes to live a healthy growing 
process.

• Efforts are put forward to popularize com-
mon-law marriage and extramarital births 
which are quite common in Europe and 
America through the discourse of freedom 
in Muslim countries. It is seen that the main 
objective here is to weaken the family insti-
tution and affiliation which are the most im-
portant obstacles in front of the global system 
for applying its policies easily. For this reason, 
on one hand the types of extramarital affairs 
such as “partnership”, “common mariage” are 
popularized, on the other the efforts are put 
forward to normalize the religiously, human-
istically and conscientiously problematic prac-
tice such as abortion through the discourses 
of “women’s rights, equality’. According to a 
study covering the OECD countries, it is seen 
that the average illegitimate birth rates have 
reached to 50% in OECD countries, and in 
some other countries this ratio  is even higher. 

• Efforts to increase the consumption of alco-
holic beverages in Muslim countries are put 
forward in a systematic way. Especially in fes-
tivals and events for young audiences the alco-
holic beverage companies distribute for free, 
and sponsor the culture-arts organizations and 
the society is incented to alcohol through cine-
ma, tv and the internet.  

• Similar processes have also taken place in Tur-
key. The efforts are put forward to trivialize 



41

mez olan alkol tüketiminin azaltılmasına dönük 
olarak yapılan yasal düzenlemelerse, özellikle 
sosyal medya ve sivil toplum alanında sürdürü-
len ve “özgürlük” söylemi ile kılıflanan kampan-
yalar aracılığıyla sulandırılmaya çalışılmaktadır.

 

the legal arrangements aimed at decrease in 
the consumption of alcohol  which is not only 
prohibited in Islam, but also has indisputable 
negative effects on the health of the society 
through the campaigns carried out on social 
media and civil society and covered under the 
discourse of “freedom”.

“Onur Yürüyüşü” gibi organizasyonlarla eşcinsellik yaygınlaştırılmaya ve aile kurumu zayıflatılmaya çalışılmaktadır.
Efforts are put forward to popularize the homosexuality through organizations such as ‘pride parade’ and the family institution becomes weakened.
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7. İtibarsızlaştırma Yoluyla Manipülasyon 
(Şahıs ve Kurumları Hedef Alan 

 Kampanyalar)

İslam’ı hedef alan manipülasyon yöntemlerinden 
biri de, şahıslar ve kurumlar üzerinden sürdürülen 
itibarsızlaştırma kampanyalarıyla, o şahıs ve ku-
rumların temsil etme çabası içinde olduğu değerle-
ri yıpratmaktır. Burada asıl hedef, karalama kam-
panyalarına muhatap olan şahıs ve kurumlardan 
çok, söz konusu şahıs ve kurumları toplum nez-
dinde itibarlı hale getiren, savundukları ve temsil 
ettikleri değerlerdir. Bu süreçlerde genellikle şahıs 
ve kurumlara iftira yoluyla yüz kızartıcı suçlar isnat 
edilmekte, yahut bir kurumda gerçekleşen münfe-
rit bir olay kurumun uzun yıllar içerisinde edindiği 
saygınlığı ortadan kaldıracak şekilde kuruma mal 
edilmektedir.

• Türkiye’de toplumu bir arada tutan değerle-
ri yaşatmayı misyon edinmiş, eğitim, sağlık, 
insani yardım gibi alanlarda faaliyet gösteren 
kimi vakıf ve dernekler, “itibar suikasti” nite-
liğindeki kampanyalarla hedef alınmaktadır. 
Bu kampanyalarla toplumun değer yargılarına 
müdahale edilmeye, eğitim-öğretim ve insani 
yardım faaliyeti sürdüren gönüllü teşekkül-
lere zarar verilmeye, zekat, sadaka ve bağış 
gibi toplumsal dayanışmayı güçlendiren inanç 
değerleri yıpratılmaya ve bu gibi İslamofobik 
manipülasyonlarla toplumsal hafıza ortadan 
kaldırılmaya çalışılmaktadır. Bu itibarsızlaş-
tırma çalışmalarının ana hedefi, söz konu-
su kurum ve kavramların toplum nezdinde 
temsil ettiği inanç değerlerini yıpratmak, 
toplumsal dayanışmaya zarar vermek, üye ve 
gönüllülerini demoralize etmek ve güven za-
fiyeti oluşturmaktır. Bu manipülatif süreçler 
aracılığıyla insanlar kendilerini ifade edebile-
cekleri kavram ve değerlerden soğutulmakta 
ve böylece her türlü manipülasyona açık hale 
getirilmektedir. Bu açıdan değerlendirildi-
ğinde asıl amacın suçun kendisi değil, suç ve 
suçlu üzerinden kurumları yıpratmak olduğu 
görülmektedir.

7. Manipulation Through Discrediting 
(The Campaigns Targeting The Individuals 
and Institutions) 

One of the manipulation methods targeting Islam 
is to wear out the values which the individuals and 
institutions are in an effort to represent through 
the discrediting campaigns. The actual goal here 
is not the individuals and institutions themselves 
but the values they represent and defend that make 
them credible. In these processes the individuals 
and institutions are usually being attributed infa-
mous crimes through slanders or a single incident 
happened in an institution is attributed to the insti-
tution in a way that its prestige it gained in many 
years is eliminated. 

• Certain foundations and associations having 
the mission of keeping the values that hold so-
ciety together alive in Turkey and operating in 
areas such as education, health and humani-
tarian aid are being targeted in the campaigns 
of “prestige conspiracy”. Through these cam-
paigns efforts are put forward to intervene with 
the society’s values, to do harm to the volun-
teer organizations carrying on educational and 
humanitarian aid activities, to erode the values 
reinforcing the social solidarity such as zakat, 
alms and donation, and to eliminate the col-
lective memory through these Islamophobic 
manipulations.  The main objective of these 
discrediting operations is to erode the values 
the individuals and the institutions represent 
in society, to damage social solidarity, demor-
alize the members and volunteers and to create 
weakness of trust. 
Through these manipulative processes, the 
people are suspended from the concepts and 
values they could express themselves and thus 
become so open to all sorts of manipulations. 
In this respect, it is seen that the actual target 
is not the crime itself but to discredit the in-
stitutions through the crime and the criminal. 
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Örneğin 2008 yılında, yoksulluğa karşı geliştir-
diği projeler ve yardım kampanyalarıyla Türk 
toplumunun güvenini kazanan Deniz Feneri 
derneği, “dolandırıcılık”la ilişkilendirilerek iti-
barsızlaştırılmaya çalışılmıştır. Deniz Feneri da-
vası ile toplumda, bağış ve infakların sahiplerine 
ulaştırılmadığı ve bu yöntemlerle iyi niyet sahip-
lerinin istismar edildiği duygusu oluşturulmaya, 
İslam’ın toplumsal yaşam için öngördüğü en te-
mel hasletlerden biri olan paylaşma, infak etme 
kültürü baltalanmak istenilmiştir. Deniz Feneri 
ile ilgili sürdürülen bu itibarsızlaştırma operas-
yonunda Almanya devleti önemli bir misyon 
yüklenmiştir. Böylece hem Almanya’da yaşayan 
milyonlarca Türkün infak ve bağış konusun-
daki hassasiyetlerine darbe vurulmak istenmiş, 
hem de insani yardım alanında faaliyet gösteren 
Hristiyan misyoner kuruluşların önünü açmak 
hedeflenmiştir.
2016 yılında ise, uzun yıllardır eğitim alanında 
yaptıkları çalışmalarla toplumda haklı bir say-
gınlık kazanmış olan Ensar Vakfı hedef alına-
rak, münferit bir taciz vakası tüm kuruma mal 
edilmeye, bu olay üzerinden Ensar Vakfı’nın 
sürdürdüğü tüm faaliyetler akamete uğratıl-
maya çalışılmıştır. Yargıya intikal etmiş ve ilk 
duruşmada suçlunun en ağır şekilde cezasını 
bulmuş olduğu bir olayda, suçun şahsîliği ilkesi 
bir kenara bırakılarak, kurumlar ve kavramlar 
üzerinden bir kampanya yürütülmeye çalışılmış-
tır. Taciz gibi kimsenin kabul edemeyeceği bir 
olayla Ensar Vakfı yan yana getirilmekle, aslın-
da sürdürülmekte olan eğitim faaliyetleri hedef 
alınmış ve toplum nezdinde vakfın güvenilirliği-
ni kaybetmesi hedeflenmiştir.
Vakıf ve dernekler üzerinden sürdürülen bu 
itibar suikastlerinin, söz konusu kurumların 
temsil etme iddiasında olduğu İslam’ın en te-
mel değerlerini hedef almaya dönük bu karala-
ma kampanyalarının önümüzdeki süreçte başka 
kurum ve kuruluşları hedef alması da sürpriz 
olmayacaktır.   
• Batı dünyası, demokrasi, eşitlik, hürriyet gibi 

For example, efforts are put forward to dis-
credit Deniz Feneri Association which gained 
the trust of the Turkish society due to its proj-
ects against the poverty and aid campaigns, in 
2008 by being associeted with ‘fraud’. With 
the Deniz Feneri case,  the perception that 
the donations are not delivered to the needy 
and with these methods the do-gooders  are 
abused are created and the culture of sharing 
and giving which are two of the most import-
ant traits which Islam foresees for the social 
life are attempted to be undermined.
In this operation of discrediting about Deniz 
Feneri, the state of Germany shouldered an 
important mission. So efforts are put forward 
to play havoc with the sensitivities of millions 
of Turks living in Germany regarding the 
sharing and giving and it is targeted to pave 
the way for Christian missioner institutions 
operating in humanitarian aid activities. In 
2016, Ensar Foundation having a reputation 
due to its activities in the field of education 
has been targeted, after an individual case of 
sexual abuse, the foundation was blamed and 
efforts are put forward to disrupt the activities 
Ensar Foundation carries on. In an incident 
which was sent to judiciary and the criminal 
was most severely punished at the first trial, the 
personality principle of the crime was left and 
a compaign through institutions and concepts 
started.  Associating the Ensar Foundation 
with an incident which no one can accept such 
as abuse, the educational activities and the in-
credibility of the foundation was targeted. It 
will not be a surprise for these prestige con-
spiracies carried out through the associations 
and foundations to target other institutions 
and organizations in the upcoming process of 
the smear campaigns targeting the main val-
ues of Islam which the so-called institutions 
are to represent. 
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değerleri temsil ettiğini iddia ederken diğer 
yandan kendisini eleştiren kişi ve kurumları 
yanlı yorumlama veya asılsız iddialarla itibar-
sızlaştırmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda Batı 
kültürü ve zihniyeti dışında bir değer temsil 
eden ve Batı’yı açıkça eleştiren birçok yazar, 
akademisyen ve sivil toplum kuruluşu bu iti-
bar suikastlerine maruz kalmıştır. Yahudi 
soykırımı Holokost’u reddeden, İsrail/Filistin 
meselesine yönelik olarak Filistinlilerin hak-
larını savunan ve İsrail politikalarını eleştiren 
Müslüman Fransız düşünür ve yazar Roger 
Garaudy, “Irkçı nefrete ve şiddete tahrik” ge-
rekçesiyle yargılanmış ve para cezasına çarp-
tırılmıştır. Eserleri ve düşünceleri ile dünya 
çapında büyük saygı gören Garaudy, Batı ta-
rafından yıllarca görmezden gelinmiştir.

• İslam ve Batı üzerine birçok kitabı bulunan 
Tarık Ramazan Amerikan ekonomik çıkar-
larının Ortadoğu’yu istikrarsızlaştırdığını 
savunmaktadır. George W. Bush dönemin-
de Amerika’ya girmesi yasak olan Ramazan, 
özelde Amerikan genelde Batı’nın sömürgeci 
ve yıkıcı politikalarını açıkça eleştirmekte ve 
bu sebeple ABD ve Avrupa’da siyaset, medya 
ve kültür-sanat dünyası tarafından yıpratılma-
ya ve itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır.

• İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü politikalara 
sessiz kalmayan ve yapılanları soykırım olarak 
nitelendiren Oscar ödüllü Javier Bardem, Pe-
nelope Cruz ve yönetmen Pedro Almadovar 
Hollywood tarafından kara listeye alınmıştır. 
“Dua edin ki Amerika gibi demokratik bir ül-
kede yaşayarak üne kavuşup zengin oldunuz.  
Aynı şeyi, Suriye’de, İran’da, Lübnan’da ya-
pabilir miydiniz? Şöhretinizi Ortadoğu’nun 
tek demokratik ülkesi olan İsrail’i korumak 
yerine onu aşağılamayı seçtiniz utançla başını-
zı eğmelisiniz” şeklindeki ifadesiyle bir başka 
Oscar ödüllü oyuncu ve aynı zamanda Angeli-
na Jolie’nin babası Jon Voight bu kişileri cahil 
antisemitler olmakla suçlamıştır.

• Kuzey Amerika İslam Topluluğu’nun 

• While the Western world claim they repre-
sent values such as democracy, equality and 
liberty, on the other side they try to discredit 
the individuals and institutions that criticize 
themselves with misinterpretations and unreal 
claims. In this context, many writers, acade-
micians and civil society organizations which 
represent values alien to the culture and mind-
set of West and openly criticize West have 
exposed to this prestige conspiracy. A French 
Muslim Roger Garaudy who rejected the 
Jewish genocide Holocoust,  advocated the 
rights of the Palestinians regarding the Israel/
Palestine issue and criticized Israeli policies 
was judged with the justification of “prova-
cation against racist hatred and violence” and 
condemnated with fine. Garoudy who was 
highly respected  due to his books and ideas 
was ignored by the West. 

• Tariq Ramadan who has a number of books 
over Islam and the West claims that the Amer-
ican economic interests destabilize the Middle 
East. Ramadan who were not allowed to en-
ter in the US during the Bush period openly 
criticize the imperial and destructive policies 
of the US in private, the West in general and 
so efforts are put forward to discredit him by 
political, media and culture-art worlds in the 
US and Europe. 

• Oscar-winning Javier Bardem, Penelope Cruz 
and Pedro Almodovar who did not stay quite 
about the Israeli policies in Palestine and call-
ing what was done as genocide were included 
in the black list by Hollywood. Other Os-
car-winning actor and Angelina Jolie’s father 
Jon Voight blamed these people of  being illit-
erate anti-semits in his statements: “You have 
been able to become famous and have all your 
monetary gains because you live a democratic 
country... do you think you would have been 
able to accomplish this Iran, Syria, Lebanon 
et cetera? You chose to humiliate Israel the 
only democratic country in the Middle East 
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(ISNA) başkanı ve Connecticut Hartfort Se-
minery’nin ünlü akademisyeni Kanadalı Müs-
lüman Dr. Ingrid Mattson İslam karşıtlarının 
hedefi olmuştur. İslam karşıtı Frank Gaffney, 
ISNA’nın “radikal, Suudi destekli Müslüman 
Öğrenciler Derneği’nce ortaya çıkarıldığı ve 
‘Müslüman Kardeşler’in bir yan kuruluşu” 
olduğu söylemleriyle karalanmaya çalışılmak-
tadır. İslam karşıtı bu bireylerin ve kurumla-
rın amacı, Müslüman kuruluşların itibarını 
zedelemek, onları zayıflatmak ve haklarından 
mahrum bırakarak siyaset, hükümet ve önemli 
Amerikan kurumlarında Müslüman temsili-
yetini minimuma indirmektir.7 Örneğin Oba-
ma’nın seçim kampanyalarının ilk Müslüman 
koordinatörü Mazen Asbahi, Kuzey Amerika 
İslami Güven (NAIT) kurumuyla bağlantılı 
olduğu için sadece bir hafta içinde istifa etmek 
zorunda kalmıştır. Yine bu kurum da Gaffney 
tarafından, hiçbir kanıt öne sürülmeksizin, 

7 John L. Esposito, The Future of Islam, New York: Ox-

ford University Press, 2010, s.18-19.

instead of protecting it, you should hang your 
heads in shame.”
The head of Islamic Society of North Amer-
ica (ISNA) and the prominent academician 
in Connecticut Hartfort Seminery Canadi-
an Muslim Dr. Ingrid Mattson was also the 
target of anti-Islamists. Anti-Islamist Frank 
Gaffney try to discredit ISNA with his state-
ments as ISNA was created by Muslim Stu-
dent Association which was supported by 
radical Saudi government and a subsidiary of 
Muslim Brothers. The aim of these anti-Is-
lamist people and institutions is to discredit 
the Muslim institutions, to weaken them and 
to minimize the representation of Muslims in 
significant political, governmental and Amer-
ican institutions by depriving them of their 
rights.7

• For example, the first Muslim coordinator of 

7 John L. Esposito, The Future of Islam, New York: Ox-

ford University Press, 2010, p.18-19.

Roger Garudy (1913-2012) ve Tarık Ramazan (d.1962), çalışmaları sebebiyle Batı kamuoyu tarafından itibar suikastine maruz bırakılmıştır.
Roger Garoudy (1913-2012) and Tariq Ramadan (1962) were exposed to  prestige conspiracies by the Western community because of their studies.
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Amerika’daki Müslüman topluluğu radikal-
leştirmekle ve İslamcıların güçlü bir silahı ol-
makla suçlanmıştır.8

• Müslüman insan hakları örgütü olan CAIR, 
Savage tarafından uluslararası terörizmin si-
yasi aracı olmakla, hatta El-Kaide’yi destek-
lemekle suçlanarak karalanmaya çalışılmakta-
dır. İslam karşıtı yazar Ann Coulter, “Onların 
ülkelerini işgal etmeli, liderlerini öldürmeli 
ve onları Hristiyanlaştırmalıyız” ifadesiyle İs-
lam’a karşı nefret söylemlerini arttırmaktadır. 
Will Cummins ise ‘Müslümanlar hayat tarzı-
mıza karşı bir tehdittir’ yazısında tüm Müslü-
manları aynı özellikleri taşıyan köpeklere ben-
zetmiştir. Yine Cummins, “Milyonların karşı 
olduğu Müslümanların siyah suratları değil, 
siyah kalpleridir” ifadelerini kullanmıştı. Mic-
hael Savage’ye göre ise, “Bu insanlar (Araplar 
ve Müslümanlar) zorla Hristiyanlaştırılma-
lıdırlar, bu onları insan yapacak tek yoldur.” 
Savage ayrıca şunları söylemiştir: “Karıma ba-
şörtüsü, kızıma da peçe taktırmıyorum. Dört 
ayak üstüne durup Mekke’ye doğru yönelerek 
ibadet etmiyorum. Bu nasıl bir dindir? … Bir 
nefret kitabı… CAIR’i (Amerikan-İslam İliş-
kileri Konseyi) alıp ülkemden atabilirsiniz… 
Sorgusuz sualsiz.” 9

• Avrupa devletlerinin son yıllarda Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na yönelik itibarsızlaştırma 
çabaları, önce medya ve siyaset organlarında 
dillendirilerek tartışmaya açılmış, ardından bu 
alanda çıkartılan yasalarla Diyanet kurumuna 
karşı yürütülen algı operasyonları resmiyet ka-
zanmıştır. Önce 2015 yılında Avusturya’da, 
ardından 2016 yılında Hollanda’da çıkartı-
lan yasalar, bu ülkelerde görev yapan Diyanet 
imamları üzerinden İslam dinini ve Türkiye’yi 
hedef almaktadır. Rotterdam İslam Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öz-

8 John L. Esposito, s.20.

9  John L. Esposito, s.21.

Obama’s election campaigns Mazen Asbahi 
had to resign in just a week for his connection 
with the institution of North American Islam-
ic Trust (NAIT). And this institution was also 
blamed of radicalizing the Muslim communi-
ty in the US and being a powerful weapon of 
the Islamists without any clues.8

• Efforts are put forward to discredit CAIR 
which is a Muslim civil rights organization by 
blaming it of being a political vehicle of inter-
national terrorism and even linked the group 
with support of Al-Qaeda by Savage. Anti-Is-
lamist writer Ann Coulter increased her ha-
tred statements against Islam by saying “We 
must occupy their countries, kill their leaders 
and make them Christian.” Will Cummins 
resembled the Muslims to dogs in his article 
of “Muslims are threats against our way of 
life”. He had also used the words that “What 
millions are against is not the black faces of 
Muslims but their black hearts”. According 
to Michael Savage “These people (Arabs and 
Muslims) must be forced to become Chris-
tians, this is the only way that will make them 
humans”. Savage had also said “I am not gon-
na put my wife in a hijab. And I am not gonna 
put my daughter in a burqa... And I am not 
getting on my all-fours and praying to Mec-
ca... What kind of religion is this?... a book of 
hate.. You can take CAIR and throw them out 
of my country... Without due process.9

•	The efforts of European states to discredit the 
Directorate of Religious Affairs in recent years 
have been first debated in media and political 
organs, then the perception operations carried 
out against the religious institution have been 
formalized through the laws legislated in this 
area. The laws first legislated in Austria in 
2015, then in the Netherlands in 2016 target 
the religion of Islam through the imams and 

8 John L. Esposito, p.20.

9 John L. Esposito, p.20.
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can Hıdır konuyla ilgili yazısında şunları söy-
lemektedir:

“Diyanet imamlarının AB ülkelerine girişlerinin 
yasaklanması hakkındaki ilk somut adım esasen 
Avusturya’da atılmıştı. 2015 yılı şubat ayında 
kabul edilen ‘İslam Yasası’ çerçevesinde Avus-
turya, ülkedeki Müslümanların anayasal temsil-
cisi durumundaki Avusturya İslam Cemaati’nin 
(IGGiÖ) de onayıyla, Diyanet camilerinde gö-
rev yapan imamların ülkeden gönderilmesini 
kararlaştırmış ve yeni imamların gelmesini de 
yasaklamıştı. Yasaya yönelik yoğun eleştiriler ve 
Türkiye’nin diplomatik girişimleri sayesinde, o 
dönemde bazı geri gönderimler olsa da, yasanın 
şu an için uygulanmadığını söylemek mümkün.
Ne var ki halihazırda etkin olarak uygulanmasa 
da, bu yasa tasarısının kanunlaşması, Diyanet 
imamlarının Avusturya ve Avrupa’daki gelece-
ği adına, üzerinde dikkatle durulması gereken 
bir husus. Zira azınlıkların entegrasyonuna dair 
herhangi bir AB ülkesinde ‘pilot’ olarak dene-
nen bu tür kanunlar ve politikalar, diğer ülke-
lere de yayılma etkisine sahip. Nitekim bu yasa 
sonrası başta Almanya, İsviçre ve Norveç gibi 
ülkelerde de benzer söylemler dillendirildi.
Avusturya’dakine mahiyet itibarıyla benzeyen 
bir önerge, geçtiğimiz günlerde Hollanda par-
lamentosunda (Tweede Kamer) da kabul edildi. 
Buna göre Türkiye tarafından Hollanda’daki 
camilere finansal yardım yapılmasının engel-
lenmesi yönünde Hristiyan Demokrat Parti 
(CDA), Hristiyan Birliği (CU) ve Toplumcu 
Reform Partisi (SGP) tarafından verilen öner-
ge, 27 Eylül’de 67’ye karşı 75 oyla kabul edildi 
ve senatonun onayına sunuldu.”10

Hıdır Avrupa’da Diyanet kurumuna yönelik 
itibarsızlaştırma çabalarının arkasında yatan ne-
denlere dair fikirlerini şöyle ifade etmiştir:

10  Özcan Hıdır, “Avrupa’nın Diyanet imamları ile sınavı”, 
Anadolu Ajansı, 8 Kasım 2016.

Turkey. Dean of the Faculty of Theology of 
Rotterdam Islam University said in his article 
regarding the issue:

“The first concrete step regarding the prohibi-
tion of Diyanet’s imams’ entry into the EU coun-
tries was actually taken in Austria. In the frame-
work of the ‘Islamic Law’ which was adopted 
in February 2015, Austria, with the approval of 
the Austrian Islamic Community which is the 
constitutional representative of the Muslims in 
the country, decided to distance the imams who 
work at Diyanet mosques and forbade the new 
arrivals as well. Thanks to the intense criticisms 
against the law and Turkey’s diplomatic efforts, 
it is possible to say that the law is not applied for 
now, despite some repatriations in that time. 
However, even though it has not been already 
actively enforced, the legislation of this law is 
an issue which is to be carefully considered in 
the name of the future of the imams in Austria 
and Europe. Such laws and policies regarding 
the integration of the minorities which are tested 
exemplary in any EU country has the potential 
to spread to other countries as well. As a matter 
of fact, after this law, similar words were spoken 
in such countries as Germany, Switzerland and 
Norway.
A similar resolution in character to that of 
Austria was adopted in the Dutch parliament 
(Tweede Kamer) in the course of the past few 
days. Accordingly, the proposal by the Christian 
Democratic Party (CDA), the Christian Union 
(CU) and the Social Reform Party (SGP) re-
garding the prohibition of Turkey’s financial 
support to the mosques in the Netherlands was 
accepted by 75 against 67 on 27 September and 
presented for the approval of the senate.”10

Hıdır has expressed his ideas about the reasons 
behind the efforts to discredit Diyanet institu-
tion in Europe as below:

10 Özcan Hıdır, “Avrupa’nın Diyanet imamları ile sınavı”, 
Anadolu Ajansı, 8 Kasım 2016.
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“Parlamentonun aldığı kararın Batı’da gittikçe 
artan Türkiye karşıtlığı, FETÖ etkisi ve özel-
likle de son üç yıldır Hollanda’daki Türk sivil 
toplum kuruluşlarına yönelik propaganda ve 
politikalarla yakından irtibatı söz konusu. Zira 
yaklaşık üç yılı aşkın süredir, bir kısım Türk 
kurum ve kuruluşlarının Hollanda’daki Türk-
lerin entegrasyonuna engel teşkil ettiği yönünde 
sistematik bir kampanya yürütülüyor. Bu kara-
rın alınmasında önemli etkenlerden biri, FETÖ 
mensuplarının ‘Diyanet imamları Türkiye’nin 
ve Erdoğan’ın ajanlarıdır’, ‘Erdoğan’ın uzun eli 
imamlar, camiler’ söylemleriyle adeta bir kam-
panyaya dönüştürdükleri propagandalarıdır. 
Türkiye karşıtlığının ve ‘Erdoğanfobi’nin ala-
bildiğine hissedildiği bu propagandalar, en so-
mut anlamda Diyanet camilerine, imamlarına ve 
Türkiye karşıtı faaliyetlere karşı sesini yükselten 
diğer Türk kurumlarına yönelik algı operasyon-
ları şeklinde kendini gösteriyor.”11

• Son yıllarda başta Suriye ve Filistin olmak 
üzere, Irak, Afganistan, Yemen, Somali, Libya 
ve Myanmar’a bağlı özerk bir bölge olan Ara-
kan’da yaşanan mülteci sorunu giderek küre-
sel bir krize dönüşmektedir. Bugün BM veri-
lerine göre dünya üzerinde 65 milyondan fazla 
insan işgal, içsavaş ve açlık sebebiyle evlerini 
terk ederek mülteci durumuna düşmüştür ve 
bunların 20 milyondan fazlasını ülke dışına 
göç etmek zorunda kalanlar oluşturmaktadır. 
Mülteci sorunu ile boğuşan söz konusu ül-
kelere bakıldığında aslında bu küresel krizin 
en büyük mağdurunun Müslümanlar olduğu 
görülmektedir. Öte yandan mültecilere top-
raklarını açan ve onları barındıran ülkelerin 
de Türkiye, Pakistan, İran, Lübnan ve Ürdün 
gibi yine halkı Müslüman ülkeler olduğu gö-
rülmektedir. Öyle ki BM verilerine göre mül-
tecilerin %86’sına “gelişmekte olan ülkeler” 

11  Özcan Hıdır, “Avrupa’nın Diyanet imamları ile sınavı”, 
Anadolu Ajansı, 8 Kasım 2016.

“Parliament’s decision is closely related to the 
increasing anti-Turkish sentiment in the West, 
the influence of FETO and especially the pro-
paganda and policies towards Turkish civil soci-
ety organizations in the Netherlands. Yet  a sys-
tematic campaign that Turkish institutions and 
organizations are obstacles to the integration 
of the Turks in the Netherlands has been car-
ried out for the course of more than three years. 
One of the most significant factors in taking this 
decision is the propagandas of FETO mem-
bers which they have turned into a campaign 
through the discourses as ‘Diyanet imams are 
the agents of Erdogan and Turkey.’, ‘Erdogan’s 
thievish imams and mosques’. These propagan-
das through which the anti-Turkish sentiments 
and ‘Erdoganophobia’ are felt with a vengeance 
manifest as perception operations toward the 
Turkish institutions that raise their voice against 
anti-Turkish activities, in the most concrete 
sense the Diyanet mosques and imams.”11

•	In recent years, the refugee problem especially 
in Syria and Palestine, and Iraq, Afghanistan, 
Yemen, Somalia, Libya and Arakan which is 
an autonomous region of Myanmar is grad-
ually turning into a global crisis. Today, ac-
cording to the UN data, more than 65 million 
people have had to leave their homes due to 
occupation, civil war and hunger and have be-
come refugees. More than 20 million of them 
are the ones who had to emigrate out of the 
country. When we look at the countries that 
are struggling with the refugee problem, it is 
seen that Muslims are the most significant vic-
tims of this global crisis. On the other hand, it 
is seen that the countries that open their lands 
to the refugees and host them are also Muslim 
countries like Turkey, Pakistan, Iran, Leba-
non and Jordan. So much so that, according 
to the UN data, while 86% of the refugees 

11 Özcan Hıdır, “Avrupa’nın Diyanet imamları ile sınavı”, 
Anadolu Ajansı, 8 Kasım 2016.
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ev sahipliği yaparken, “gelişmiş ülkeler” mül-
tecilerin yalnızca %14’ünü barındırmaktadır. 
Bu acı tabloya karşın, gerek siyasi mercilerde, 
gerek medya organlarında, gerek kültür-sa-
nat mecralarında, gerekse akademik camiada 
mülteci sorununun gerçek muhatabının Batı 
toplumu olduğu, bu konuda en büyük feda-
karlığı gelişmiş ülkelerin yaptığı, Avrupa ül-
kelerinin mültecilik sorunun çözümünde çaba 
harcayan ve inisiyatif alan ana aktörler olduğu 
algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Çok bü-
yük bir çoğunluğunu Müslümanların oluş-
turduğu mültecilere yönelik sürdürülen bir 
başka manipülatif yaklaşımsa, farklı dinlere 
mensup küçük azınlık gruplarının, sürekli asıl 
mağdurlar olarak öne sürülmesidir. Suriye ve 
Irak’ta yaşanan mülteci krizinde iki ülkede on 
milyonu aşan Müslüman mülteciye gösteril-
meyen ilginin, birkaç yüz bin kişiyi geçmeyen 
Hristiyan ve Ezidi mültecilere gösterilmesi, 
bu suni algı girişiminin açık bir göstergesidir.

are hosted by the ‘developing countries’, the 
‘developed countries’ host only 14%. Despite 
this painful situation, efforts are put forward 
to create the perception both in the political 
institutions, in the media organs and cul-
ture-arts organizations, and academic circles 
that the real acceptor of the refugee problem 
is the Western society, the greatest sacrifice is 
done in this regard by the developed countries 
and European countries are the main actors 
who make efforts and take initiatives in solu-
tion to the problem. The other manipulative 
approach carried out against the refugees most 
of whom are Muslims is the fact that small 
minority groups of different religions are pre-
sented as if they are the real victims. Taking 
notice of the Christian and Ezidi refugees who 
are numbered less than several hundred thou-
sand people and not of more than ten million 
Muslim refugees in Syria and Iraq is a clear 
indication of this sham perception push.

Başlattığı işgal ve içsavaşarla mülteci krizinin oluşmasına yol açan Batı dünyası, yürüttüğü algı operasyonlarıyla kendisini sorunun mağduru 
olarak lanse etmektedir.
Western world which caused the refugee crisis due to the occupations and civil wars it initiated makes a show through the perception operations 
as though it is the victim of the problem..



2. BÖLÜM

MANİPÜLASYON
ARAÇLARI

PART 2 

MANIPULATION
TOOLS



51

1. Yasallaştırma Araçları Siyasî-Hukukî 
Merciler (Ulusal Parlamentolar, Birleşmiş 
Milletler, NATO, AİHM, UCM vd.)

“Yasadışı olanı hemen yapabiliriz. Anayasaya aykırı 
olanı yapmak ise biraz vakit alır.”

Henry Kissinger (d.1923), ABD Dışişleri Eski Bakanı

Küresel sistemin İslam üzerine sürdürdüğü ma-
nipülasyonlarda en büyük dayanağı siyasî ve hu-
kukî mercilerdir. Bu mercilerde alınan kararlar, 
çıkartılan yasalar, yaptırım ve uygulamalar, ma-
nipülasyonların yasallaştırılmasını sağlamaktadır. 
Bu noktada özellikle ABD ve Avrupa devletlerinin 
parlamentoları ile BM, NATO, AİHM, UCM gibi 
yine ABD ve Avrupa devletlerinin kontrolü altındaki 
uluslararası yapılar başrol üstlenmektedir.

• Avusturya İslam Yasası’nda “Müslüman-
lar kanunlara uymakla yükümlüdür” ifadesi 
kullanılmıştır. Ancak Avusturya anayasası 
ve diğer kanunlar tarafından herkes için be-
lirlenmiş olan hükümler vardır. Dolayısıyla 

1. The Tools of Legalization Political-Legal 
Institutions (National Parliaments, the 
United Nations, NATO, ECHR, ICC and 
etc.) 

“The illegal we do immediately. The unconstitu-
tional takes a little longer.”

Henry Kissinger (b.1923), Former US Secretary of State 

The greatest basis for the manipulations that the 
global system carried on against Islam is the po-
litical and legal institutions. The decisions made, 
the laws enforced and the sactions and practices in 
these places provide the legalizations of the manip-
ulations. At this point especially the governments 
of the US and the Europe and UN, NATO, ECHR, 
ICC which are controlled by the US and Europe 
themselves play the main role.  

• The statement of “Muslims are obliged to 
comply with the laws” is included in the Aus-
trian Islam Law. However there are provi-
sions laid down by Austrian constitution and 

Verdiği çiftestandartlı kararlarla, Avrupa’da İslam’ı ve Müslümanları hedef alan pek çok hukuksuzluğu yasallaştıran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi.
European Court of Human Rights which legalizes many injustices toward Islam and the Muslims in Europe with decisions with double standards.
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kanunlara sadece Müslümanlar değil, herkes 
uymakla mükelleftir. Yasaya eklenen bu ifade 
ile Müslümanların kanunlara uymadığı algısı 
beslenmiştir.

• Yeni Avusturya (Neos) Partisi Milletvekili 
Niko Alm (Avusturya İslam Yasası hakkın-
da): “Tasarıda devlet hukukunun, din huku-
ku üzerinde olduğu dersi veriliyor. Böylelikle 
Müslümanlar yasaları daha fazla ihlal etmekle 
suçlanıyor. Bu genel zan, tıpkı Müslümanla-
rın IŞİD ile aralarına mesafe koymaları yö-
nündeki talepler gibi saçmadır.”

• Fransa ve Belçika Parlamentoları tarafından 
2011 yılında çıkartılan yasalar uyarınca bu ül-
kelerde kadınların peçe takması yasaklanmış-
tır. Peçe takan kadınlara para ve hapis cezası 
uygulanmaktadır.

• 25 yaşındaki Fransa vatandaşı bir kadın tara-
fından, ‘nikab’ olarak bilinen kıyafeti kamu-
sal alanda giymesine getirilen yasağın din ve 
ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla açı-
lan davada Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si, Fransa’daki peçe yasağına onay vermiştir.  
AİHM, yasakta herhangi bir dinî gönderme 
olmadığını ve sadece “yüzün gizlenmesinin” 
bahis konusu olduğunu belirtmiştir. “Yüzün 
sosyal etkileşimde önemli bir rol oynadığı” ifa-
de edilen kararda şöyle denilmiştir: “Mahke-
me, herkese açık yerlerde bireylerin, yerleşik 
mutabakat sayesinde söz konusu toplumda 
sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası haline gel-
miş olan açık kişilerarası ilişki olanağını temel-
den sarsacak davranış ve yaklaşımları görmek 
istemeyebileceğini anlayışla karşılamaktadır.”

• İsviçre’de Müslümanlara ait anaokulu projesi 
Zürih Kanton yönetimi tarafından reddedil-
miştir. Karara gerekçe olarak, “İslam dinini 
merkezine koymuş bir okul programının, to-
lerans, diyalog, hoşgörü ve açık fikirlere izin 
vermeyeceği, buna göre yetişen nesillerin İs-
viçre değerleriyle bağdaşmayacağı” gösteril-

other laws for everyone.  Therefore, not only 
Muslims but also everyone is obliged to com-
ply. With this statement, the perception that 
Muslims do not obey the rules is reinforced.  

• New Austria Party deputy Niko Alm (about 
the Austrian Islam Law): “In the resolution 
the lesson that the state law is above the reli-
gious law is given. Thus Muslims are more 
accused of violating the law. This general sus-
picion is as absurd as the demands from Mus-
lims to put some distance between themselves 
and ISIS.” 

• According with the laws issued by French and 
Belgium parliaments in 2011, wearing veils is 
prohibited in these countries. Women wearing 
veils are imposed fine and prison penalties.

• European Court of Human Rights confirmed 
the veil ban in the case sued with the claim 
that the ban on wearing niqab in public places 
is against the freedom of religion and expres-
sion by a woman at age 25. Court stated that 
this ban was not expressly based on the reli-
gious connotation of the clothing in question 
but solely on the fact that it concealed the face. 
In the decision which the fact that “face plays 
an significant role in social interaction” is ex-
pressed it continues: “The Court was also able 
to understand the view that individuals might 
not wish to see, in places open to all, practices 
or attitudes which would fundamentally call 
into question the possibility of open interper-
sonal relationships, which, by virtue of an es-
tablished consensus, formed an indispensable 
element of community life within the society 
in question”.

• In Switzerland the Muslim project of pre-
school was rejected by the canton government 
of Zurich. The fact that “a school program 
that put Islam at its center cannot allow tol-
erance, dialog and open-mindedness, thus the 
generations will grow inconsistent with Swiss 
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miştir. Ancak ülkede üçü ana okul olmak üze-
re toplam yedi Yahudi okulu bulunmakta, bu 
okullarda Tevrat ve İbranice öğretilmektedir.

• Fransa İçişleri Bakanlığı 2012-2015 yılları 
arasında 40 imamı, “nefret söyleminde bulun-
dukları” gerekçesiyle sınırdışı etmiştir.

• Almanya’da Erhat Toka isimli bir vatandaşın 
savcılığa Dieter Nuhr’un sahnelerinde İslam’a 
hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda 
bulunmasının ardından Osnabrück Savcılığı, 
Dieter Nuhr’un İslam hakkındaki ifadelerinin 
halkı kışkırtma suçu kapsamına girmediği, 
bunun için yabancı düşmanı bir dünya gö-
rüşünün olmadığı gerekçesiyle soruşturmayı 
kapatmıştır. Savcılık ayrıca Dieter Nuhr’un 
kabare sanatını icra ettiğini ve bu nedenle bir 
dini gruba hakaret edilmesi suçunun oluşma-
dığını kaydetmiştir.

• Fransa’da Mart 2014’te gerçekleşen mahallî 
seçimlerde 11 belediye kazanan Ulusal Cephe 
Lideri Marine Le Pen, bölgedeki okullarda 
Müslüman ve Yahudi öğrenciler için çıkarı-
lan domuz eti olmayan menüleri laikliğe aykırı 
olduğu gerekçesiyle yasaklamıştır.

• Uluslararası haber ajansı AP’nin haberine 
göre New York Polis Departmanı, ABD’deki 
bütün camileri ‘’terör organizasyonu’’ olarak 
nitelemiştir. Gizli polis soruşturmaları ve il-
gili kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda 11 
Eylül’den bu yana New York polisi, camilere 
yönelik onlarca ‘’terör girişimi soruşturması’’ 
açmıştır. ‘’Terör organizasyonu’’ nitelemesi ile 
camilere giden herkes potansiyel suçlu olarak 
algılanmış ve takip edilmeleri gerektiği belir-
tilmiştir. Departman’dan yapılan açıklamada 
ise polisin masum insanları izlemediği sadece 
‘potansiyel terör önderlerini’ izledikleri savu-
nulmuştur.

• Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 
(AKPM), Müslümanlar tarafından 1400 
yıldır uygulanan ve insan sağlığına zararlı ol-

values” is presented as the justification to the 
decision. However, there are 7 Jewish schools 
including 3 preschool in the country, Torah 
and Hebrew are taught in these schools. 

• France Interior Ministry expelled 40 imams 
from the country on the grounds that they car-
ried out hate speeches. 

• After Erhat Toka a citizen in Germany made 
an allegation on the grounds that the scenes in 
Dieter Nuhr insulted Islam, The Osnabrück 
Prosecutor’s Office terminated the inquiry 
with the justification that the statements of 
Dieter Nuhr was not included in the scope of 
the crime of inciting the people and so there 
was not a xenophobic world vision. The office 
also expressed that Dieter Nuhr played the art 
of cabaret and so there was no insults on a re-
ligious group at stake.

• National Front leader Marine Le Pen who 
winned 11 municipalities in the local elections 
in March 2014 in France banned the pork-
free menus prepared for the Muslim and 
Jewish students in the regional schools on the 
grounds that it was against secularism.

• According to the international news agency, 
New York Police Department called all the 
mosques in the US as “terrorist organiza-
tions”. As a result of the secret police inves-
tigations and interviews with the people in-
volved, it is revealed that since 9/11 the New 
York police initiated dozens of investigations 
on terror attempt. They perceived all the peo-
ple going to mosque as potential criminal and 
espressed that they should be followed with the 
qualification of “terrorist organization”. In the 
statement from the department, it is claimed 
that the police would not monitor the innocent 
people but only the ‘potential terrorist leaders’.

• Parliamentary Assembly of the Council of 
Europe (PACE) has taken a decision regard-
ing the issue that circumcision of boys which 
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duğuna dair hiçbir bilimsel veri bulunmayan, 
erkek çocukların sünnet edilmesinin insan 
hakları sorunu olduğuna dair bir karar almış-
tır. AKPM’nin 1 Ekim 2013 tarihli “Erkek 
Çocukların Fiziksel Bütünlük Hakkı” adlı 
kararında, sünnet, ilk defa bir Avrupa platfor-
munda “insan hakları sorunu” açısından ele 
alınmış, AKPM Sosyalist Grup üyesi Alman 
parlamenter Marlene Rupprecht tarafından 
hazırlanan rapor ve karar metni 19’a karşı 77 
oyla kabul edilmiştir. Ancak söz konusu karar 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Mart 
2014’te gerçekleştirdiği toplantı sonrasında 
yapılan, “bu konuda ek hukuksal önlemlere 
ihtiyaç olmadığı” yönündeki açıklama ile rafa 
kaldırılmıştır.

• Fransa’nın Strasbourg kentinde Kur’an-ı Ke-
rim kopyasını yakıp, alevlerin üzerine idrarını 
yaptıktan sonra bunları kişisel internet sitesin-
den yayınlayan Ernesto Rojas Abbate isimli 
zanlı, yargılandığı mahkemede berat etmiştir. 
Mahkeme, “dinî duygulara hakaret” suçun-
dan yargılanan Abbate’yi, “ifade özgürlüğü” 
sınırlarını ihlal etmediği gerekçesiyle Mayıs 
2011’de suçsuz bulmuştur.

• Almanya’nın Hannover kentinde 2005-2011 
yılları arasında, şehirde yaşayan Müslüman-
lar, cuma namazlarında camiye eğitimli kurt 
köpekleri eşliğindeki polislerin kimlik kont-
rolünden geçerek girebilmiştir. Bu uygulama 
ile Müslümanların en temel inanç özgürlük-
leri dahi kısıtlanmış, köpekli arama ve kimlik 
kontrolü gibi uygulamalarla toplumda Müs-
lümanlara ve camiye karşı korku ve düşmanlık 
tohumları ekilmiştir.

• İspanya İçişleri Bakanlığı, 2013 yılında emni-
yet teşkilatına “Aşırı Dinci Müslüman Nasıl 
Belli Olur?” başlıklı bir el kitapçığı dağıtmış, 
ülke genelinde bu insanların belirlenerek ta-
kip edilmesini istemiştir. Bakanlık, pilot bölge 
olarak Barselona kentini seçmiştir. Oluşturu-

has been practiced for 1400 years and has no 
scientific evidence that it is harmful to human 
health is a human rights problem. Circumci-
sion has been discussed for the first time with 
regards to human rights problem in a Euro-
pean platform in the decision of “Physical In-
tegrity of the Boys” of PACE dated October 
1, 2013 and the report and the resolution text 
prepared by the German mp and member of 
PACE Socialist group Marlene Rupprecht 
was passed with 77 votes for and 19 votes 
against. However the resolution in question 
has terminated after the statement that “there 
is no need for extra legal measures in this 
regard” released after the meetind held by 
Council of Europe Committee of Ministers in 
March 2014. 

• Ernesto Rojas Abbate in Strasbourg France 
who after burned Quran and urinated on the 
flames, published these on his personal website 
was released by the court he was judged. The 
court found Abbate innocent who was tried 
for the crime of “insulting religious feelings” 
on the grounds that he didn’t violate the limits 
of “freedom of expression” in May 2011.

• In the city of Hannover between 2005-2011 
the Muslims living in the city were able to 
enter into the mosques for the Friday prayer 
through identification control of the police 
and their trained dogs. The most basic rights 
of Muslims were constricted, the seeds of fear 
and enmity towards Muslims and mosques 
are spreaded with this practice. 

• Spanish Ministry of Interior distributed a 
handbook titled as “How to Determine Radi-
cal Muslims” and requested these people to be 
determined and followed. The ministry chose 
the city of Barcelona as a pilot region. In the 
handbooks the identikit of the radical Mus-
lims was created and the follow-up of them 
was requested. The description of the radical 
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lan el kitapçığında aşırı dinci Müslümanların 
robot çizimleri yapılmış ve buna uyan kişilerin 
hemen takip altına alınması istenmiştir. Bar-
selona polisinin sürekli üzerinde taşıyacağı el 
kitabındaki aşırı dinci Müslümanın tarifi ise 
şöyle yapılmıştır: “Az bıyığı olan 5 ile 10 cm’yi 
bulan sakallı kişiler, şalvar tipi pantolon giyer-
ler, işyerleri alkollü içecek satan bölgelerden 
uzak olur, çocukları okulda jimnastik çalış-
malarına katılmaz ve ramazanda oruç tutarlar, 
genelde topluma entegre olmaz, kendi arala-
rında dostluk kurarlar.”

• ABD’de 2013 yılında İslamî dinî pratikleri 
karalamak adına tasarlanan 36 kanun teklifi 
veya değişikliği 16 eyaletin yasama organına 
sunulmuş, bunların 36’sı da Cumhuriyetçi-
ler tarafından desteklenmiştir. Oklahoma ve 
Kuzey Carolina eyaletleri kanun tekliflerini 
yasamıştır. 2014 yılında 14 kanun teklifi veya 
değişikliği 11 eyaletin yasama organına su-
nulmuştur. Alabama ve Florida eyaletleri bu 
önerileri onaylamıştır. 2015 yılında 31 kanun 

Muslims in the handbooks which the Barcelo-
na police carry as follows: “They have a short 
mustache and 5 to 10 cm long beard, and wear 
shalwar and stay away from the places selling 
alcohol, and whose children do not participate 
in the gymnastics and fast in Ramadan, and 
they generally do not integrate into the society 
and strike up among themselves.”

• 36 legislative proposals or changes were pre-
sented to the legislatures of the 16 states de-
signed to discredit Islam in the US in 2013, 
and all of them was supported by the Repub-
licans. The Oklahoma and North Caroline 
states legislated the proposals. In 2014, 14 
legislative proposals or changes were present-
ed to the legislatures of 11 states. The states 
of Alabama and Florida approved these pro-
posals. In 2015, 31 legislative proposals or 
changes were presented to the legislatures of 
the 17 states. Mississippi state approved the 
proposals. 

• The leader of extreme right wing Freedom 

ABD ve Avrupa parlamentolarında alınan kararlar, çıkartılan yasalar, yaptırım ve uygulamalarla manipülasyonların yasallaştırılması sağlanmaktadır.
The legalization of the manipulations are provided by the decisions, laws, sanctions and practices enacted in the parliaments of US and the Europe.
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teklifi veya değişikliği 17 eyaletin yasama or-
ganına sunulmuştur. Mississippi eyaletinde 
tasarılar onaylanmıştır.

• Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi Li-
deri Geert Wilders 2008 yılında Kur’an ve 
İslam karşıtı Fitna (Fitne) adında 15 dakika-
lık kısa bir film hazırlamıştır. Kur’an ayetleri-
nin yanlış yorumu üzerinden İslam’ı terör ve 
şiddet dini olarak göstermeye çalışan filmde 
Enfâl Sûresi’nin 60. ayetinde geçen “korku” 
kelimesinin yerine “terör” kelimesinin kulla-
nılmasıyla, İslam’ın teröre izin veren bir din 
olduğu mitinin propagandası yapılmaktadır. 
Filmde özellikle İslam’ın antisemitik olduğu 
ve eşcinsel karşıtı olduğu vurgulanmaktadır. 
Başörtülü, İngilizce konuşan küçük bir kız 
çocuğunun “Yahudiler domuzdur” deyişine, 
radikal gruplar tarafından başı kesilen bir ada-
mın görüntülerine yer verilmektedir.

• Avusturya’da camilerde hutbelerin Almanca 
olarak verilmesi yönünde siyasî mercilerden 
ciddi bir baskı oluşturulmakta, buna gerekçe 
olarak da Almancanın yaygınlaştırılması, en-
tegrasyonun hızlanması ve hutbelerin daha 
iyi anlaşılması gibi sebepler gösterilmektedir. 
Ancak ülkede Müslümanlardan çok daha az 
sayıda bulunan İtalyan ve Latin kökenlilerin 
ibadethanelerinde bu yönde bir baskı uygu-
lanmamakta, Kilise ayinlerinde Latince rahat 
bir şekilde kullanılmaktadır.

• Fransa’da kısaca “inkar yasası” olarak da anı-
lan “Soykırımların İnkârının Cezalandırılma-
sına İlişkin Yasa” Fransız Parlamentosu tara-
fından kabul edilmiş, ancak Fransa Anayasa 
Konseyi tarafından “anayasaya aykırılık” ge-
rekçesiyle iptal edilip yürürlüğe girmemiştir. 
Yasa sözde Ermeni Soykırımı’nın inkarı du-
rumunda 1 yıl hapis ve/veya 45 bin Avro para 
cezası ile mahkum edilmesini öngörmüştür.

• 2009 yılında İsviçre’nin Langenthal kasabası, 
İsviçre Halk Partisi tarafından başlatılan İs-

Party in the Netherlands Geert Wilders pro-
duced a 15 minutes long short film called 
Fitne in 2008. In the movie trying to por-
tray Islam as a religion of terror and violence 
through misinterpretation of the Quranic 
verses, the propaganda of the myth that Islam 
is a religion which allows terrorism is made by 
using the word of “terror” instead of  “fear” 
in the 60th verse of Sura 8. Especially the fact 
that Islam is antisemitic and anti-homosexual-
ity is stressed in the film. The images of a little 
girl wearing headscarf and spaeking English 
saying “the Jews are pigs” and a man whose 
head was cut are included in the film. 

• In Austria, there is a serious pressure from the 
political authorities regarding the use of Ger-
man language in the khutbahs in the mosques 
and the motives behind are put forth such as 
the dissemination of German, acceleration of 
the integration and better understanding of 
the khutba. However the places of worship 
of the Italians and Latinos whose number is 
quite fewer than the Muslims do not receive 
this kind of pressure and the Latin language is  
freely used in the church.

• “Law of Criminalizing Genocide Denial” or 
briefly the “denial law” in France was ad-
opted by the French Senate, however, the 
French Constitutional Council cancalled on 
the grounds of being unconstitutional and did 
not come into force. The law referred 1 year 
imprisonment or 45 thousand euro penalty in 
case of denial of the Armenian Genocide.

• The Swiss town of Langenthal witnessed the 
campaign banning all the minarets in Switzer-
land initiated by Swiss People’s Party in 2009. 
The party requested national referandum from 
the Swiss voters in order to put the statement 
of “Minaret construction is forbidden” into 
the article 72 of constitution on the grounds 
that the minarets represent the Islamic power 
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viçre’de tüm minarelerin yasaklanması kam-
panyasına sahne olmuştur. Parti, minarelerin 
İslamî gücü temsil etmesi ve bunun da ülke-
nin anayasasına karşı muhalif bir duruş teşkil 
etmesi bağlamında Anayasa’nın 72. maddesi-
ne “Minare yapımı yasaktır” ibaresini koymak 
için İsviçre seçmeninden ulusal referandum 
talep etmiştir. Referandum 28 Kasım 2009’da 
yapılmış ve tasarı İsviçre Yüksek Mahkeme-
si’nden dönme ihtimali olmasına karşın katı-
lımcıların %57’si tarafından kabul edilmiştir. 
İsviçre’deki minare referandumu Avrupa’da 
en yüksek katılımlı referandum olmuş ve 
azınlığın hakları çoğunluğun insafına bırakıl-
mıştır. En fazla “Hayır” oyu veren köyde hiç 
Müslümanın yaşamaması ve orada bir minare 
yapılma ihtimalinin söz konusu olmaması, İs-
lam’a karşı yürütülen manipülasyonlarla Av-
rupa toplumu üzerinde bir korku tasavvuru 
oluşturulduğunu ortaya koymaktadır.

• Charlie Hebdo dergisi tarafından Hz. Mu-
hammed’i ve Müslümanları tahkir eden ka-
rikatürlerin ifade özgürlüğü ile savunulduğu 
Fransa’da, karikatürist Zeon anti-Siyonist çiz-
gileri sebebiyle yargılanmıştır. ABD ve İsrail’i 
eleştiren, İsrail haritası şeklindeki bıçakla Fi-
listinli çocuğun katledilişini resmeden Fransız 
çizer Zeon, mahkemede ırkçılık ve dinsel nef-
ret suçu işlemekle suçlanmıştır.

• Türkiye’de Kürtlere yönelik etnik milliyetçilik 
söylemini esas alan partilerin kapatılmalarını 
insan haklarına aykırı bulan Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi, 28 Şubat sürecinde Re-
fah Partisi’nin kapatılması sonrasında görülen 
davada ise “RP’nin şeriata dayalı bir düzen 
kurma isteğinin, yöneticilerinin cihat ve şiddet 
çağrıları ile çok taraflı hukuk sistemi öneri-
lerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 
(AİHS) aykırı olduğunu” kabul etmiştir. Bü-
yük Daire böylece, 2001’de aynı yönde karar 
veren AİHM’nin Üçüncü Dairesi’nin RP’nin 

and this is against the constitution. The re-
ferandum held in November 28, 2009 and the 
bill was adopted by 50% of the respondents 
despite the possibility of rejection from the 
Swiss Supreme Court. The minaret referan-
dum in Switzerland was the one with highest 
levels of  attendents in Europe and the rights 
of the minority was at the mercy of the ma-
jority. The fact that no Muslims lived in the 
village which mostly voted negatively and so 
there was not any possibility to built a minaret 
reveals that the fear imagination through the 
manipulations against Islam has been created 
in the European society.

• In France where the cartoons insulting  Proph-
et Muhammad and the Muslims is deemed to 
be freedom of expression by Charlie Hebdo 
magazine, the cartoonist Zeon was prosecuted 
due to his anti-Zionist position. French car-
toonist Zeon who criticizes the US and Israel, 
and depicts the massacre of a Palestinian chil-
dren with a blade in the form of Israeli map is 
accussed by the court of committing the crime 
of racism and religious hatred.

• European Court of Human Rights which 
found the closure of the parties basing their 
rhetoric on ethnic nationalism towards the 
Kurds in Turkey against the human rights 
accepted that “The request of the Refah Par-
ty (RP) to establish an order based on Sharia 
Law, the calls to jihad and violence by its lead-
ers and multilateral legal proposals are against 
the European Convention on Human Rights” 
in the trial after the closure of the RP in the 
process of February 28. The Grand Chamber 
thus approved the provision adjudicating that 
the closure of the RP and political ban on its 
leaders complied with the convention which 
the ECHR decided in the same direction.

• The case of a teenage Muslim student who 
refused to shake the hand of his teacher in the 
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kapatılması ve yöneticilerine siyaset yasağı ko-
nulmasının sözleşmeye uygun olduğuna karar 
veren hükmünü de onamıştır.

• İsviçre’nin Basel kentinde Müslüman bir öğ-
rencinin öğretmeniyle tokalaşmayı istememesi 
ve olayın medyaya yansıması üzerine Müslü-
manların inanç özgürlükleri tartışmaya açıl-
mış, İsviçre eski başbakanı ve şimdiki Adalet 
Bakanı Simonetta Sommaruga da, öğrencinin 
tutumunun kabul edilemez olduğunu dile 
getirmiştir. Olay üzerine, tokalaşmaktan im-
tina eden öğrencinin ve ailesinin vatandaşlık 
başvuru süreci dondurulmuş, yetkili merciler, 
öğrenci ve ailesine 5 bin İsviçre Frangına (15 
bin Türk Lirası) kadar ceza verebileceğini ifa-
de etmişlerdir.

• Fransa Başbakanı Manuel Valls, hükümet 
olarak ülkedeki camilere geçici bir süre dış 
finansman yasağı getirmeyi planladıklarını 
açıklamıştır. 29 Temmuz 2016 tarihinde Le 
Monde gazetesine konuşan Valls, Fransa’da-
ki İslam toplumuyla yeni bir ilişki oluşturmak 
istediklerini belirterek, “Camilere yabancı fi-
nansman desteğini geçici olarak yasaklamayı 
düşünüyoruz. Fransa’daki imamlar bu ülkede 
yetişmeli, başka bir yerden gelmemeli” ifade-
lerini kullanmıştır.

• 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen darbe 
girişiminin devam ettiği saatlerde Türk Hü-
kümeti ABD Büyükelçiliği aracılığıyla Ame-
rika’dan seçilmiş hükümete desteğini açık-
lamasını talep etmiş, ancak Washington’dan 
beklenen açıklama darbenin başarısızlığa 
uğrayacağı belli olmaya başlayınca gelmiş-
tir. Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan Büyükel-
çi Bass’ın aranmasından 40 dakika sonra, o 
esnada Moskova’da bulunan ABD Dışişleri 
Bakanı John Kerry, “Türkiye’de barış, istikrar 
ve devamlılık olmasını umuyorum” şeklinde 
bir açıklama yapmış ancak bu açıklamada de-
mokrasi vurgusu ve seçilmiş hükümete destek 
ifadeleri yer almamıştır.

city of Basel in Switzerland generated head-
lines around the world and the religious free-
doms of Muslims have been opened to debate 
and former Swiss President and now Attorney 
General Simonetta Sommaruga said that the 
attitude of the student was unacceptable.  The 
family’s citizenship process was halted and the 
authorities said that the parents and the pupil 
could face fines of up to 5,000 Swiss francs 
(15.000 Turkish Liras)

• French Prime Minister Manuel Valls has an-
nounced that they plan to introduce a tempo-
rary ban on the mosques to get foreign fund-
ing. Valls who gave speech to Le Monde on 
July 26, 2016 stated that they wanted to form 
new relations with Islamic society and said 
“We plan to introduce a temporary ban on the 
mosques to get foreign funding. The imams 
in France should grow up in this country, they 
should not come from somewhere else.” 

• Turkish government demanded an explana-
tion of support from the US to the elected 
government during the hours that the coup 
attempt through the US Embassy, however 
the expected statement came from Washing-
ton just after the coup attemt turned out to fail. 
After 40 minutes from Turkish Foreign Min-
istery called the ambassador Bass, the US Sec-
retary of State John Kerry who was in Moscow 
at that time made a statement saying “I hope 
there will be stability, peace, continuity within 
Turkey”, but this statement did not include 
any democracy emphasis or support to the 
elected government. US Presidential candi-
date Hillary Clinton described Turkish state 
and the putschists as the parties in her state-
ment that “All parties should work to avoid 
further violence and bloodshed” and despite 
the one-sided violent acts of the putschists to-
wards the people, she reflected as if there were 
double-sided violence. 
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• ABD Başkan Adayı Hillary Clinton, 15 Tem-
muz darbe girişimi hakkında “Tüm taraflar 
daha fazla şiddet ve kan dökülmesini engel-
lemek için çalışmalıdır” şeklindeki ifadesiyle 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve darbe giri-
şimcilerini “taraflar” olarak nitelemiş ve dar-
be girişimcilerinin halkı hedef alan tek taraflı 
şiddetine karşın olayları çift taraflı bir şiddet 
varmış gibi lanse etmiştir.

• Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 15 
Temmuz’daki darbe girişimini kınamış an-
cak Türk toplumunun tek vücut olduğu bir 
ortamda “azınlıkların korunması” ve “temel 
haklar” vurgusu yapmıştır. Merkel ayrıca, 
gözaltı ve görevden alma süreçlerinde huku-
kun üstünlüğü ve orantılılık ilkesine bağlı ka-
lınması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye’ye 
direktif verme alışkanlığı ile hareket etmiştir.

• Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Ma-
rio Draghi Türkiye’deki başarısız darbe giri-
şiminin Avrupa’yı da etkileyebileceğini söyle-
miştir.

• German Chancellor Angela Merkel con-
demned the coup attempt in July 15, however 
highlighted the ‘protection of the minorities’ 
and ‘basic rights’ in an environment in which 
Turkish society banded together. She also 
acted with the habit of directing Turkey by 
stressing the rule of law and principle of pro-
portionality in the processes of detention and 
impeachment and. 

• European Central Bank President Mario 
Draghi said that a failed coup attempt in Tur-
key could also affect Europe. 

• Extreme right wing Freedom Party in the 
Netherlands said that the mosques and Islam-
ic schools in the country would be closed in 
case of their success in the March 2017 elec-
tions. 

• According to the BBC news, in the PVV elec-
tion manifesto titled as “The Netherlands is 
ours again”, the priority was given to the “stop-
ping the Islamization”. In the manifesto, the 

ABD Dışişleri Eski Bakanı John Kerry, Fransa Başbakanı Manuel Valls ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Müdürü Mario Draghi
Former US Senator John Kerry, Prime Minister of France Manuel Valls and President of the European Central Bank (ECB) Mario Draghi
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• Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi 
(PVV), Mart 2017 seçimlerini kazanması du-
rumunda ülkedeki cami ve İslami okulların 
kapatılacağını açıklamıştır. BBC’nin haberine 
göre “Hollanda bizimdir, bizim kalacak” baş-
lıklı PVV seçim bildirgesinde, öncelik “İsla-
mileşmenin durdurulmasına” verilmiştir. Bil-
dirgede, Hollanda’daki bütün cami ve İslam 
okullarının kapatılacağı, kamusal alanda ba-
şörtüsü ve diğer İslami simgelerin yasaklana-
cağı vurgulanmıştır. Bildirgeye göre, PVV’nin 
iktidar olması durumunda sınırlar kapatılarak, 
İslam ülkelerinden mülteci akımı önlenecek. 
çifte vatandaşlığa sahip suçlular derhal sınır-
dışı edilecek ve Hollanda’nın AB üyeliğinden 
ayrılması sağlanacaktır. 

• İngiltere Adalet Bakanlığı’nın reform planı 
kapsamında, cezaevlerindeki “aşırı İslam-
cı” mahkûmların özel birimlerde tutulacağı, 
Müslüman mahkûmlara yönelik denetimlerin 
sıkılaştırılacağı bildirilmiştir. Bakanlığın “re-
form planı” hapishanelerde görevlendirilecek 
imamların geçmişlerinin daha sıkı biçimde 
araştırılmasını ve “aşırı görüşler” içeren ki-
tapların hapishane kütüphanelerinden kaldı-
rılmasını da öngörmektedir. Reform planı, 
bakanlık için hazırlanan “Hapishanelerde İs-
lamî Aşırılık” raporunun bulguları göz önün-
de tutularak hazırlanmıştır. Raporda, “İslamî 
ideolojinin” hapishanelerde bir iktidar ve hâ-
kimiyet savaşına girdiği ve bu kurumlarda 
güvenlik ile otoriteyi sarsan bir “çete kültü-
rü” oluşturduğu iddia edilmiştir. Raporda, 
7 Temmuz 2005’te Londra’da yaşanan terör 
saldırılarının ardından ülkede terör suçunun 
kapsamının, terörün övülmesini ve savunul-
masını da içerecek şekilde genişletilmesiyle bu 
suçtan hapiste bulunan Müslümanların sayı-
sının arttığına dikkat çekilmiştir. Bu kapsam-
da hapiste bulunanların çevrelerini etkilediği 
savunulan raporda, bunun engellenmesine 
yönelik yeni tedbirler önerilmiştir. Raporun, 

fact that all the mosques and Islamic schools 
in the Netherlands would be closed and the 
headscarf and all other Islamic symbols would 
be prohibited in public places. According to 
the manifesto, in case of the success of PVV 
the borders would be closed and the flow of 
refugees from Muslim countries would be 
prevented. The criminals with dual citizenship 
would immediately be deported. The depar-
ture of the Netherlands from the EU would 
be provided.

• Under the reform plan of the UK Ministry of 
Justice it is stated that the “radical Islamist” 
prisoners in prisons would be kept in special 
units and the controls of the Muslim prisoners 
would be tightened. The “reform plan” of the 
ministry projects tighter control of the pasts of 
the imams to be employed in the prisons and 
clearing the books including “radical ideas” in 
the libraries of the prison. 

• Reform plan was prepared by taking the find-
ings of the “Islamic Extremism in Prisons” 
report prepared for the ministry into account. 
In the report, it is claimed that the “Islamic 
ideology” fighted for power and domination in 
prisons and constitute a “gang culture” shak-
ing the security and authority in these insti-
tutions. The fact that the number of the pris-
oners prisoned for this crime increased due to 
the extension of the scope of the terror crime, 
and the praise and defense of terrorism  after 
the terrorist attacks in London in July, 2005 in 
the report is stressed in the report. In this con-
text, in the report which is claimed to affect the 
environment of the prisoners, new measures 
have been proposed to prevent it. Of the lead-
ing proposals of the report which also affected 
the reporm plan of the Ministry of Justice, the 
isolation of the “radical Muslims” from other 
prisoners and increase in the surveillance on 
them have taken place. In the report which the 
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İngiltere Adalet Bakanlığı’nın reform prog-
ramına da yansıyan önerilerinin başında “aşırı 
İslamcı” mahkûmların diğer mahkûmlardan 
yalıtılması ve üzerlerindeki gözetlemenin ar-
tırılması yer almıştır. “Aşırı görüşlerin” dile 
getirilmesinin sistematik biçimde kayıt altına 
alınmasının ve bunlara yönelik yaptırımların 
sertleştirilmesinin gerektiği savunulan rapor-
da, hapishanelerde görev alacak imamların 
da “aşırı akımlarla bağlantıları açısından” 
daha derinlemesine araştırılması önerisine yer 
verilmiştir. Raporda, hapishanelerde cuma 
namazlarının da daha sıkı denetlenmesi ve 
mahkûmlar ile avukatları arasındaki yazışma-
ların “suistimaline” karşı denetime açılabilme-
si önerilmiştir. İngiltere’de bu tür yazışmalar 
istisnai haller haricinde yasa gereği “mahrem” 
nitelikte görülmektedir. İngiltere nüfusu-
nun %7,7’si Müslüman iken, mahkûmların 
%14,4’ü Müslümanlardan oluşmaktadır. Te-
rör suçlarından mahkûm olan Müslümanların 
önemli bir bölümü Yüksek Güvenlikli Hapis-
hanelerde tutulmaktadır.

• 2016 yılında Fransa’da 30 belediye, plaj ve ha-
vuzlarında haşemaya yasak getirilmiştir. İsviç-
re’nin Basel kentinde havuzların bir kısmında 
haşema giyenler için özel bölüm ayırılmıştır. 
Almanya’nın Kehl kentinde belediye havuzu 
yaz sezonunun başından itibaren haşema yasa-
ğını tartışmaktadır. Almanya’da çoğu yüzme 
havuzları kadınların ve erkeklerin tercih ettiği 
haşema mayosunu hijyen açısından yasakla-
mıştır.

• Zürih Üniversitesi tarafından yapılan bir 
araştırma, Avrupa toplumunun mültecilere 
bakışında dini ve sosyo-ekonomik faktörlerin 
belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Zü-
rih Üniversitesi ile Stanford Üniversitesi tara-
fından Avrupa’da 15 ülkeden 18 bin kişinin 
katılımıyla yapılan araştırmada hayali 180 bin 
sığınmacı profili oluşturulmuş,  katılımcılar-

necessity to systematically record the “exteme 
views” and harshen the sactions towards them 
are advocated, the proposal that more in-depth 
investigation of the imams to be employed in 
the prisons “in terms of their connections with 
the extremist movements” is taken place. In 
the report, more stingent investigation on the 
Friday prayers in prisons and opening the cor-
respondances between the criminals and their 
lawyers to inspection in case of “an abuse” 
have been proposed. In the UK these such 
correspondances are counted as “private” ex-
cept in exceptional cases. While the 7.7% of 
the UK population is Muslim, 14,4% of the 
prisoners is composed of Muslims. A signifi-
cant portion of Muslims convicted of terrorist 
acts are kept in high security prison. 

• In 2016, 30 municipalities in France banned 
burkini in beaches and pools. In the city of 
Basel in Switzerland, a separate section was 
built for the women wearing burkini in some 
pools. The municipality in the city of Kehl in 
Germany has been discussing the ban on bur-
kini since the beginning of the summer sea-
son. Majority of the pools in Germany banned 
burkini which men and women preferred on 
the grounds of hygiene.

• A survey conducted by the University of Zu-
rich reveals that religious and socio-economic 
factors play a significant role regarding the Eu-
ropean societies’ attitude towards the refugees. 
In the survey conducted by the Universities of 
Zurich and Stanford with the participation of 
18,000 people from 15 different countries, an 
imaginary 180,000 refugee profile was created 
and the participants are asked to evaluate the 
refugees regarding their sex, age, ethnicity, 
professional status, religion, language skills, 
reason of migration and risk potential, and 
also asked which ones of them are better suited 
to their countries. According to the research 



62

dan sığınmacıların cinsiyet, yaş, etnik köken, 
mesleki durum, din, dil becerisi, göç nedeni ve 
tehlike potansiyeli gibi etkenlere göre değer-
lendirilmesi ve hangilerinin ülkelerine daha 
uygun olduğu sorulmuştur. Araştırma sonuç-
larına göre, Avrupalıların sığınmacıları kabul 
etmesinde sadece ekonomik kaygıların değil 
dini unsurların da önemli bir etken olduğu 
görülmektedir. Araştırmaya göre bir kişinin 
işkence görmesi, onun Avrupalılar gözünde 
kabul edilme oranını yalnızca %11 artırmak-
tadır. Araştırmanın yapıldığı 15 ülkenin tama-
mında, Müslüman sığınmacılar tercih edilme-
miş, Hristiyan mülteciler Müslümanlara göre 
daha çok tercih edilmiştir.

• ABD merkezli “Southern Poverty Hukuk 
Merkezi” adlı düşünce kuruluşu tarafından 
her yıl yayımlanan raporun “Nefret ve Aşırılık 
Yılı” başlıklı son sayısında, ülke genelindeki 
nefret gruplarının bir yılda %14 arttığı ifade 
edilmiştir. 2016 yılı Şubat ayında yayımla-
nan raporda, ABD genelinde bir önceki yıl 
784 olan nefret grubu sayısının %14 artarak 
892’ye çıktığı bildirilmiştir.12

Almanya Federal Suç Dairesi Kriminal Suçlar 
Direktörü Marc Schmitz’in verdiği bilgilere 
göre, Almanya’da 2016’nın Ocak ayından Ha-
ziran ayının ortasına kadar sığınmacı yurtlarına 
yönelik 51’i kundaklama olmak üzere 563 suç 
işlenmiştir. Sığınmacı yurtları dışında, kamuya 
açık yerlerde de sığınmacılara karşı 147’si şiddet 
eylemi olmak üzere 824 suç işlenmiştir.
Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre 
Ocak 2015’ten Eylül 2016’ya kadar Avrupa’da 
580 binden fazla çocuk sığınma başvurusun-

12  “Intelligence Report: The Year in Hate and Extre-
mism”, Ed.: Mark Potok, The Southern Poverty Law 
Center, Spring 2016, Issue: 160.

 https://www.splcenter.org/sites/default/files/ir160-
spring2016-splc.pdf

results, it is seen that not only the economic 
concerns but also the religious factors play an 
important role in embracement of the refugees 
by the European societies. According to the 
survey, one’s exposure to torture increases his/
her acceptance by the Europeans only by 11%. 
In all of the 15 countries, Muslim refugees 
are not preferred and Christian refugees are 
favored instead.

• In the last volume of the report entitled “The 
Year in Hate and Extremism” published an-
nually by the US-based think tank “Southern 
Poverty Law Center, it is stated that the num-
ber of hate groups rose by 14% in one year in 
the country. In the report published in Febru-
ary 2016, it is stated that the number of hate 
groups expanded from 784 in 2014 to 892 in 
2015 in the US.12

According to the informations obtained from 
German Federal Criminal Police Office, 563 
offences were conducted including 51 arsons 
of the refugee camps between January and June 
in 2016 in Germany. Total 824 offences were 
conducted in public places except refugee camps 
including 147 violent acts towards the refugees.
According to the data of European Statistical 
Office Eurostat, more than 580,000 children 
applied for seeking asylum in Europe between 
February 2015 and September 2016. The Eu-
ropol-INTERPOL report claims that travel by 
90% of the migrants to the European Union is 
predominantly facilitated by members of a crim-
inal network and at least 500,000 children resort 
to the smugglers on their journey. In addition, 
it is stated that the number of unaccompanied 

12 “Intelligence Report: The Year in Hate and Extremism”, 

Ed.: Mark Potok, The Southern Poverty Law Center, 

Spring 2016, Issue: 160.

 https://www.splcenter.org/sites/default/files/ir160-

spring2016-splc.pdf
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da bulunmuştur. Europol-İnterpol raporu ise 
AB’ye gelen mülteci ve göçmenlerin yaptığı yol-
culukların %90’ının suç şebekeleri için çalışan 
kaçakçılar tarafından düzenlendiğini ve en az 
500 bin çocuğun yolculuklarının bir noktasın-
da kaçakçılara başvurduğunu ileri sürmüştür. 
Bununla beraber refakatsiz çocukların sayısının 
yaklaşık 100 bin kadar olduğu, özellikle bu ço-
cukların kaçakçılara yönelme eğiliminde olduğu 
belirtilmiştir.13 
Avrupa Polis Örgütü Europol tarafından, 2016 
yılı Ocak ayında yapılan açıklamada, 2014 yılın-
dan itibaren 10 binin üzerinde göçmen çocuk 
Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geldikten son-
ra kaybolmuştur.. Europol’ün istihbarat birimi, 
binlerce çocuğun gittikleri ülkede kayıtlarını 

13  “Mülteci ve göçmen krizi kaçakçılar için büyük bir ti-

caret haline gelirken yarım milyon çocuk da sömürü riski 

altında”, UNICEF Basın Merkezi, 2 Eylül 2016.

 http://www.unicef.org.tr/basinmerkezidetay.aspx-

?id=22687

minors is roughly 100,000 and especially these 
children are prone to resort to these smugglers.13

According to the statement made by the Euro-
pean Police Organization Europol in January 
2016, more than 10,000 refugee children are 
missing as of 2014 after their arrival to the Eu-
ropean Union (EU) countries. Europol’s intel-
ligence unit has warned that thousands of chil-
dren disappeared without a trace after checking 
in the country they migrated and they could be 
forced to prostitution and slavery. By this state-
ment Europol has disclosed a data regarding the 
lost immigrants in Europe for the first time. Eu-
ropol General Manager Brian Donald speaking 
to the Observer newspaper in the UK said that 
“It will not be wrong to say that there are over 
10,000 lost children”.

13 “Mülteci ve göçmen krizi kaçakçılar için büyük bir tica-

ret haline gelirken yarım milyon çocuk da sömürü riski 

altında”, UNICEF Basın Merkezi, 2 Eylül 2016.http://

www.unicef.org.tr/basinmerkezidetay.aspx?id=22687

2009 yılında İsviçre’de ülkedeki tüm minarelerin yasaklanmasını öngören bir referandum gerçekleştirilmiş ve katılımcıların %57’si teklife “Evet” demiştir.
A referandum was held in 2009 in Switzerland about the prohibition of minarets throughout the country and 57% of the participants voted ‘yes’.
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yaptırdıktan sonra izlerini kaybettirdiklerini ve 
bu çocukların çeteler tarafından seks işçiliğine 
ve köleliğe zorlanabileceği uyarısını yapmıştır. 
Bu açıklamayla birlikte Europol ilk kez Avru-
pa’daki kayıp göçmenler hakkında bir veri açık-
lamıştır. İngiltere’de yayınlanan Observer gaze-
tesine konuşan Europol Genel Müdürü Brian 
Donald, “10 binin üzerinde kayıp çocuk oldu-
ğunu söylememiz yanlış olmaz” demiştir.
Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) tara-
fından Şubat ayında yapılan açıklamada, Ocak 
2016 itibariyle Almanya’da 14-17 yaşları arasın-
da 4 bin 749 mülteci çocuğun kayıp olduğu bil-
dirilmiştir. Kayıp olan çocukların 431’inin yaş-
larının 13 olduğu ifade edilmiştir. Kayıp mülteci 
çocukların suç örgütlerinin eline düşmesinden 
endişe edildiği belirtilmiştir.
Hatırlanacağı üzere 2015 yılında da İsveç-
li yetkililer, ülkelerinde yaklaşık 1.000 mülteci 
çocuğun kayıp olduğunu raporlamıştır. Yetki-
liler yaptıkları açıklamada, “Nerede olduklarını 
bilmiyoruz… Onları durdurma ihtimalimiz de 
yok. Gece gündüz onları yatakları başında bek-
leyemeyiz” diye konuşmuştur.
“Çocukları Kurtarın” örgütü (Save the Child-
ren) sözcüsü, refakatsiz çocukların insan tacirle-
ri açısından en büyük risk grubunu oluşturdu-
ğunu belirtmştir. Kurumun sözcüsü, “Bazıları 
ağır işlerde, ev işlerinde çalışmaya, uyuşturucu 
kaçakçılığına ve fuhşa zorlanıyor” diye konuş-
muştur.
“Kayıp Çocuklar Avrupa” Organizasyonu Ge-
nel Sekreteri Delphine Moralis Newsweek’e 
yaptığı açıklamada, “Avrupa’ya tek başına gelen 
çok fazla sayıda çocuk var. Sayı gittikçe artıyor 
ve bu durum endişe verici” demiştir. Moralis, 
refakatçisiz çocukların insan kaçakçılarına kar-
şı savunmasız olduklarını, zorla çalıştırılmaları 
ve cinsel istismara maruz kalmaları konusun-
da endişeli olduğunu özellikle dile getirmiştir.
Organizasyon, Avrupa’da refakatçisiz göçmen 
çocuklarının yarısının kabul merkezlerine ulaş-

In the statement of the German Federal Crim-
inal Office made in February, it is claimed that 
as of January 2016 4,749 children are lost whose 
ages are between 14 and 17 in Germany. It is 
said that 431 of the lost children are at the age 
of 13. It is also remarked that there are worries 
that these refugee children could fall into the 
hands of criminal networsks. As it may be re-
called, Swedish authorities reported that there 
are approximately 1000 lost children in their 
country in 2015. They stated “We do not know 
where they are… We cannot stop them though. 
We cannot wait for them day and night on their 
bedsides”.

The spokesman of “Save the Children” organi-
zation stated that unaccompanied children con-
stitute the greatest risk group for human traf-
fickers. “Some are forced to work in heavy and 
dangerous jobs, houseworks, drug trafficking 
and prostitution”, he also said.

Secretary General of “Missing Children Eu-
rope” organization Delphine Moralis said that 
“There are a great number of children coming 
to Europe alone. The number is increasing and 
this is worrisome” in her statement to Newsweek. 
Moralis particularly voiced that unaccompanied 
children were vulnerable to human trafficers and 
she was concerned that they could be forced to 
work and be exposed to sexual abuse. The orga-
nizations claims that half of the unaccompanied 
migrant children were disappeared in 48 hours 
after they reached to the reception centers; and 
most of them were no longer found.14

Events such as the exposure of women and chil-
dren to physical and sexual abuse, disappearance 
of tens of thousands of unaccompanied children, 

14  “What European Leaders must do to prevent migrant 

children from disapearing”, Missing Children Europe.
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tıktan sonra, 48 saat içinde kaybolduğunu; kay-
bolanların pek çoğunun da bir daha bulunama-
dığını belirtmektedir.14

Kadın ve çocukların fiziksel ve cinsel tacize 
maruz kalması, refakatsiz onbinlerce çocuğun 
kaybolması, mülteci yurtlarının kundaklama da 
dâhil olmak üzere her yıl binlerce kez saldırıya 
maruz kalması gibi olaylar, mültecilerin Avrupa 
toplumu tarafından nasıl muamele gördüğünü 
açıkça göstermektedir. Ancak oluşan bu tablo-
nun temel sebebi, Avrupa devletlerinde, mülte-
cilere ve ülkede yaşayan Müslüman göçmenlere 
karşı işlenen bu suçların hak ettikleri şekilde 
ceza görmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin 
yapılmıyor oluşudur.
• Hollanda’da muhalefetteki Toplumcu Re-

form Partisi (SGP), ülkedeki camilerde ho-
parlörden ezan okunmasının yasaklanması-
nı istemiştir. SGP Lideri Kees Van der Stij, 
tarafından 2016 yılı Ekim ayında açıklanan 
öneri, partinin 2017 seçim bildirgesinde de 
yer almıştır. Hollanda Radyosu’na konuşan 
Van der Stij, “Camilerde hoparlörden ezan 
okunmasını istemiyoruz. Ortadoğu’da değiliz. 
Her gün bu kadar sık ezan sesi duymak zo-
runda değiliz” demiştir. Kilise çanlarıyla ezan 
sesinin aynı olmadığını, çan sesinin Hollanda 
kültürünün bir parçası olduğunu belirten Van 
der Stij, “Kilise çanı, sadece ibadet çağrısı için 
değil, felaketler sırasında ve anmalarda da kul-
lanılıyor” diye konuşmuştur.

• İngiltere’de yurtdışında görev yapan İngi-
liz askerlerine açılabilecek davaları önlemek 
için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki 
“yaşam” ve “özgürlük hakları” maddelerinin 
askıya alınması planlanmaktadır. Bizzat İngil-
tere Başbakanı Theresa May tarafından ya-
pılan açıklamada, bu uygulamayla, askerlerin 
savaş bölgelerindeki muamelelerinden ötürü 

14  “What European Leaders must do to prevent migrant 
children from disapearing”, Missing Children Europe.

thousands of offences including arson of the ref-
ugee camps every year obviously demonstrates 
how the refugees are treated by the European 
society. The main reason of this picture is the 
lack of legal regulations which are to ensure the 
punishment of the crimes against the refugees 
and Muslim immigrants living in Europe.

• The opposition Socialist Reform Party (SGP) 
in the Netherlands has requested the ban on 
adhan from the speakers in the mosques. The 
proposal announced in October 2016 by the 
leader of SGP Kees Van der Stij also appeared 
in the 2017 election manifesto. “We do not 
want to hear adhan and this is not the Middle 
East, we do not have to hear adhan that often”, 
Van der Stij said on the Dutch radio. Van der 
Stij stating that the church bell is not like ad-
han and it represents Dutch culture, said that 
“the church bell is not only a call for prayer but 
it is also used in disasters and celebrations”.

• The “life” and “rights of freedom” clauses in 
the European Convention on Human Rights 
are planned to be suspended in order to avert 
the suits to be commenced to the British troops 
abroad the UK. In the statement made by the 
British Prime Minister Theresa May her-
self, it is expressed that averting the concern 
regarding the soldiers’ practices in war zones 
was aimed with this application. The killings 
of Muslims by the British soldiers most of 
whom were in war zones in Islamic countries 
were to be legalized and the British soldiers 
would be free from the risk of punishment 
with this applicaton. British Prime Minister 
who said “We will not deal with annoying and 
wrong accusations” described deveopment 
as providing ‘convenience’ to the soldiers in 
Iraq and Afghanistan. The UK which tries 
to equalize Islam and terror through subcon-
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cezalandırılma endişesinin önüne geçmek iste-
nildiği belirtilmiştir. Uygulama ile tamamına 
yakını İslam coğrafyasındaki çatışma bölgele-
rinde bulunan İngiliz askerlerinin Müslüman-
ları öldürmesi yasallaştırılmış, İngiliz askerle-
ri yargılanıp ceza alma riskinden kurtulmuş 
olacaktır. “Can sıkıcı ve yanlış suçlamalarla 
uğraşmayacağız” diyen İngiltere Başbakanı, 
gelişmeyi, Irak ve Afganistan’daki askerlere 
‘kolaylık’ sağlamak olarak değerlendirmiştir. 
Taşeron terör örgütleri üzerinden dünya ka-
muoyunda İslam’la terörü özdeşleştirmeye ça-
lışan İngiltere, kendi askerlerine, ülkelerinden 
binlerce kilometre uzakta sivilleri katletmeyi 
suç olmaktan çıkartmaktadır.

• Hollanda’da Özgürlük Partisi (PVV) lideri 
Geert Wilders, 15 Temmuz’daki darbe giri-
şimine tepki amacıyla Rotterdam’da yaşayan 
Türkiyeli göçmenlerin Erasmus köprüsünde 
Türk bayrakları ile gösteri yapmasını eleşti-
rerek, “Bunlar Hollandalı değil, beşinci kol” 
ifadelerin kullanmış, artık Hollanda’da bir 
tane bile Türk istemediğini söylemiştir. PVV 
lideri, “Sınırları kapatalım. Artık Türkler gir-
mesin. Hollanda’ya artık bir tane bile Türk 
gelmesin” demiştir. Müslümanların yaşadığı 
İstanbul da dâhil, birçok saldırının arkasında 
radikal İslam’ın bulunduğunu savunan Wil-
ders, “Hollanda’yı İslam’dan kurtarmamız 
lazım” diyerek, “İslam’ın Hollanda’yı ve Hol-
landa demokrasisini yok edeceğini” öne sür-
müştür.

• Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin İs-
veç’te düzenleyeceği 15 Temmuz konferansı 
İsveç hükümeti tarafından engellenmiştir. A 
Haber yayın danışmaları Kerim Ulak ve Or-
han Sali’nin konuşmacı olduğu konferansı 
iptal edilmiştir. Başbakanlık Basın-Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), 

tracting terrorist organizations decriminalizes 
the killings of civilians who are thousands of 
kilometers away by her own soldiers. 

• The leader of Party for Freedom (PVV) Geert 
Wilders criticized the demonstration of Turk-
ish migrants living in Rotterdam with Turkish 
flags on the Erasmus bridge as a reaction to 
the failed coup attempt on July 15 and “Those 
are not Dutch, they are a fifth column” he 
said. The leader of PVV also said “Close the 
borders and get no Turk more in”. Wilders 
who argues that radical Islam is behind many 
attacks including the one in Istanbul in which 
Muslims live, “we need to save the Nether-
lands from Islam” he said, and claimed that 
“Islam would destroy the Netherlands and its 
democracy”.

• The July 15 Conference which was to held by 
European Union of Turkish Democrats in 
Sweden was prohibited by the Swedish gov-
ernment. The hall of the organization was 
closed in which the broadcast consultants of A 
Haber Kerim Ulak and Orhan Sali were also 
to speak.

• The Prime Ministry General Directorate of 
Press and Information (BYEGM) made a 
statement regarding the cancellation of “The 
July 15 Bloody Coup Attempt panel which 
was planned to be held on October 14, 2016 
in Sweden by certain Swedish parliamentari-
ans and  Turkish journalists’ silence.  In the 
statement, it is stated that “the cancellation of 
the panel planned to inform the internation-
al community about the July 15 coup attempt 
targeting Turkey’s democratic, parliamentary 
system, is not compatible with the traditions of 
such a country as Sweden which has the oldest 
legal legislation of freedom of press”. Deputy 
Prime Minister Numan Kurtulmuş has stated 
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İsveç’te 14 Ekim 2016 tarihinde düzenlen-
mesi planlanan “15 Temmuz Kanlı Darbenin 
Perde Arkası” panelinin bazı İsveçli parla-
menterlerce iptal edilmesi ve Türk gazeteci-
lerin konuşturulmamasına ilişkin bir açıklama 
yapmıştır. Açıklamada, “Türkiye’nin demok-
ratik, parlamenter sistemini hedef alan 15 
Temmuz hain darbe girişiminin, uluslararası 
kamuoyuna anlatılması amacıyla düzenlenme-
si planlanan panelin iptal edilmesi, İsveç gibi 
basın özgürlüğü yasasının dünyadaki en eski 
yasal mevzuatına sahip ülke olması geleneğiyle 
bağdaşmamaktadır” ifadelerine yer verilmiş-
tir. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş 
ise konuyla ilgili katıldığı bir canlı yayında 
“Böylesine önemli bir olayı anlatmak için ora-
da bulunan gazetecilerin yayın yapmasına mü-
saade etmemek hiçbir akıl ve mantık ölçüleri 
içerisinde anlatılamaz. Bu İsveç demokrasisi 
için bir ayıptır, ümit ederim ki birkaç kişinin 
kişisel kararıyla alınmış olan bir durum olsun” 
demiştir.

that “It is unlogical and counterintuitive not 
to allow the journalists there to inform about 
such an important event. This is a shame for 
Swedish democracy, I hope this is a decision 
personally taken by few people.”
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2. Kitleselleştirme Araçları Yazılı, Görsel, 
Sosyal Medya (TV Kanalları, Gazete ve 
Dergiler, Sosyal Paylaşım Ağları vd.)

“Eğer dikkat etmezseniz medya, mazlumlardan 
nefret etmenize ve zalimleri sevmenize sebep olur.”

Malcolm X (1925-1965), ABD’li Müslüman Lider

İslam’ı hedef alan manipülasyonlar dünya kamu-
oyuna yazılı, görsel ve sosyal medya aracılığı ile 
hızlı bir şekilde servis edilmekte ve kitleselleştiril-
mektedir. Müslümanları hedef alan yayınlar ABD 
ve Avrupa merkezli uluslararası medya organları 
tarafından üretilmekte, bu yayınlarda kullanılan dil 
genellikle dışlayıcı, küçümseyici ve suçlayıcı olmak-
tadır. İslam’ı ve Müslümanları hedef alan yayınlar 
son yıllarda özellikle “terör” bağlamında işlenmek-
tedir. Olayların yansıtılma biçimi, kullanılan dil, 
belirli ifadelerin sürekli olarak ve yan yana tekrar 
edilmesi, fotoğraf tercihleri, yönlendirici makale ve 
yorumlar vb. birçok yöntemle medya, manipülas-
yonların hem kitleselleşmesinde hem de yeniden 
üretilmesinde önemli bir misyon üstlenmektedir.

• Polis verilerine göre 2013-2014 yılı Ekim ay-
ları arasında Londra’da Müslümanlara karşı 
suçlarda %65 artış gerçekleşmiştir. Saldırıların 
özellikle medya yoluyla sürekli olarak İslam ve 
Müslümanlarla ilişkilendirilen IŞİD’in “kafa 
kesme” görüntülerinden sonra arttığı belirtil-
miştir. Söz konusu süre zarfında İslamofobik 
nefret suçları 344’ten 570’ye yükselmiş, bu 
suçlardan birçoğu Müslüman kadınların ör-
tülerine yönelik olarak gerçekleşmiştir.

• Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan bir araş-
tırmaya göre, katılımcıların %64’ü toplumdaki 
birçok çatışmaya din farklılığının sebep oldu-
ğunu düşünmektedir. Almanya Müslümanlar 
Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, 
Alman toplumundaki bu algılamada, medya-
nın rolüne dikkat çekerek şunları söylemek-
tedir: “İslam dini üzerine yapılan tartışmala-
rın, bu sonuçla yakından ilişkisi var. Örneğin 
medyada İslam dinine yönelik sık sık çarpıtıl-

2. The Tools of Massification Print, Visual, 
Social Media (TV Channels, Newspapers 
and Magazines, Social Sharing Networks 
and etc.)

“If you are not careful, the newspapers will have 
you hating the people who are being oppressed, and 

loving the people who are doing the oppressing.”

Malcolm X (1925-1965), American Muslim Leader

The manipulations targeting Islam are rapidly re-
leased to the international community  and massi-
fied through the print, visual and social media. The 
publications targeting the Muslims are produced by 
the international media outlets based in the US and 
Europe, and the language used in this publications 
is exclusionist, insulting and accusatory. These 
publications are mostly in the context of “terror” in 
recent years. Media plays an important mission not 
only in the massiciation of the manipulations but 
also reproduction of them via a number of methods 
such as the way the events reflected, the language, 
the constant repeat of certain expressions and quot-
ing them together, the photo choices and directive 
articles and comments.

• According to the data of the police, there was 
a 65% increase in the crimes against Muslims 
in London between October 2013-2014. It 
is stated that the attacks increased especially 
after the “beheading” images of ISIS which 
was misassociated with Islam and the Mus-
lims was displayed via media. In this period, 
Islamophobic hate crimes increased from 344 
to 570 and majority of this crimes were carried 
out towards the covers of the Muslim women. 

• According to a survey conducted by the Ber-
telsmann Foundation, 64% of respondents 
think that the cause of many conflicts is re-
ligious diversity in society. President of the 
Central Council of Muslims in Germany 
Ayman Mazyek, in this perception in Ger-
man society, drawing attention to media’s role 
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mış bir tablo ile karşılaşıyoruz. Müslüman-
lardan bahsedilince genelde radikal gruplar 
gösteriliyor. Aynı şekilde, politik tartışmalarda 
da benzer tablolarla karşılaşıyoruz. Bence bu 
bağlamda hem politikacılar açısından hem de 
medya açısından, din ile radikallik arasındaki 
ayrımın sık sık doğru algılanmadığına dair bir 
özeleştiri yapmak yerinde olur.”

• Georgetown Üniversitesi Araştırma Proje-
si kapsamında 2016 yılında yayımlanan “İs-
lamofobi Şiddetlendiğinde: 2016 Amerika 
Başkanlık Seçimleri” (When Islamophobia 
Turns Violent: The 2016 U.S. Presidential 
Elections) raporuna göre, Amerika, İngiltere 
ve Almanya’da haber yapan yayın organları 
tarafından yayımlanan 10 yazıdan 9’u İslam 
ve Müslümanları şiddet bağlamında betimle-
mektedir. Raporda varılan sonuca göre, Ame-
rika’daki Müslümanlar sayısız şiddet eylemi-
nin kurbanı durumundadırlar.

• Geçtiğimiz yıllarda İngiltere’de medya-siyaset 
ilişkilerini etik açıdan irdeleyen Leveson so-
ruşturmasında Daily Star gazetesi Müslüman 

and said: “the debates on Islam have close 
relationship with this result. For example, we 
often see a very distorted picture of Islam in 
the media.  Extremist groups are often shown, 
and frequently no distinction is made between 
religion and extremism. We face similar pic-
ture in the political debates. I see reasons for 
self-criticsm in this context regarding the 
frequent misperception of the distinction be-
tween religion and radicalism both in terms of 
political leaders and the media.”

• According to the report of “When Islamopho-
bia Turns Violent: The 2016 U.S. Presidential 
Elections” published as part of the Research 
Project of Georgetown University in 2016, 
out of 10 articles published by the media in 
the US, the UK and Germany 9 depict Islam 
and Muslims in terms of violence. According 
to the conclusions in the report, the Muslims 
in the US are the victims of numerous acts of 
violence.

• In recent years, Leveson investigation which 

The Economist’in Gezi Parkı Olayları sırasında yayımladığı sayısının kapağında R. Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bir illüstrasyon: 
“Demokrat mı Sultan mı?”
An illustration from The Economist on the cover of the volume published during the events of Gezi Parkı targeting Recep Tayyip 
Erdogan: ‘Democrat or Sultan?’.
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karşıtı olarak değerlendirilmiştir. Leveson 
soruşturmasına konuşan eski Daily Star yaza-
rı Richard Peppiat adlı gazeteci, Müslüman 
karşıtı haber yapması için zorlanması sebebiy-
le gazeteden istifa ettiğini açıklamıştır. Peppi-
at, Müslümanları karalamak için editörlerin 
yanlış haberler yaptırdıklarını belirtmiştir. 
“Müslümanlar ülke güvenliğini tehdit ediyor” 
ve “Göçmenler ülkeyi ele geçiriyor” şeklinde 
fabrikasyon haberler üretmeleri için baskıyla 
karşılaştıklarını belirten Peppiat, özellikle 11 
Eylül saldırılarından sonra Müslümanların 
barbar, vahşi, geri kalmış, ahlaksız insanlar 
olarak gösterilmesinin planlı bir hareket ol-
duğunu ifade etmiştir.15 İslam karşıtı haber 
yapması için yöneticilerden baskı gördüğü-
nü söyleyen Peppiatt, “Temel hedef, (İslam 
aleyhinde ırkçı saldırıları ile bilinen) İngiliz 
Müdafa Derneği’ni gaza getirmekti. Sürekli 
Müslümanların ülke güvenliği için nasıl tehli-
keli olduğunu, göçmenlerin işsizlik sorununu 
körüklediğini anlatıyorduk” demiştir. Müslü-
manlar aleyhine yaptığı bir asparagas haberi 
de örnek gösteren Peppiatt, özetle şunları söy-
lemiştir: “Bir seferinde Müslümanların Hintli 
Sih kılığında turuncu türbanlar giyip bu tür-
banların içine bomba koyarak, uçakları havada 
patlatacağı ile ilgili bir iddia uydurdum. El-
bette böyle durumlarda hemen ‘adının açık-
lanmasını istemeyen üst düzey bir emniyet 
yetkilisinden’ aldığımız bilgilere göre diye lafa 
başlardım. Başlık da hazırdı. ‘İngiltere’yi bek-
leyen türban saldırısı’. Ayrıca zaten bir haber-
le hem Müslüman hem de Hintli göçmenleri 
zan altında bırakmak çok avantajlı idi.”

• Amerikan medyasının dezenfermasyon, mi-
senformasyon ve manipülasyon yoluyla algı 
yönetimi politikasının en dikkat çekici örneği 
“iliştirilmiş gazetecilik”tir (embedded journa-
lism). Savaş esnasında gelişmeleri doğrudan 
raporlayabilmesi için askerî birliklerle bera-

15 http://www.srtrc.org/uploaded/Richard%20Peppi-

att’s%20Witness%20Statement.pdf

instigate the relationship between media and 
politics in terms of ethics in Britain, Daily Star 
newspaper was introduced as anti-Muslim. 
Former Daily Star reporter Richard Peppi-
at talking to the Leveson inquiry confessed 
that he resigned from the newspaper due to 
the pressure on him to prepare  anti-Muslim 
news. He expressed that the editors make false 
reports to discredit Muslims. Peppiat who 
also said that they face pressure to produce 
fabricated news such as “Muslims threaten 
the national security” and “Immigrants are 
taking over the country”, stated that introduc-
ing the Muslims as violent, savage, backward 
and immoral people especially after 9/11 was a 
planned act.15 He also said “the main goal was 
to boost English Defence League (known for 
its racist attacks against Islam). We were con-
stantly talking about how the Muslims threat-
ened national security and the immigrants fu-
elled the unemployment.” Peppiatt who also 
gave a false news he produced against Mus-
lims as an example said: “Once I made up a 
claim that the Muslims wearing orange turban 
in the guise of Indian Sikh would put bomb 
into these turbans and explode the airplane in 
the air.  Of course in such cases I would begin 
saying according to the data we get “from a se-
nior police officer who does not want to reveal 
his name”. The title was also ready. “Turban 
attack against the UK”. And to bring both 
Muslim and Indian immigrants under suspi-
cion with one news was too adventageous.”

• The most striking example of the perception 
management policies of the US through disin-
formation, misinformation and manipulation 
was “embedded journalism”. Embedded jour-
nalism which refers to news reporters being 

15 http://www.srtrc.org/uploaded/Richard%20Peppi-

att’s%20Witness%20Statement.pdf
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ber bulunan gazeteci anlamına gelen iliştiril-
miş gazetecilik, savaş esnasında sansürleme, 
yanlış yansıtma yoluyla savaşın gidişatını ve 
tarafların algılarını önemli oranda değiştirme 
misyonuna sahiptir. Amerikan ordusunun sa-
vaş bölgesine sistematik bir şekilde gazeteci 
iliştirmesi özellikle 2003 Irak işgaliyle günde-
me gelmiştir. Amerikalı deniz piyade yarbayı 
Rick Long, Irak işgalinde bölgeye muhabir 
iliştirmeleriyle alakalı soruya, “Açık söyleye-
yim, savaşı kazanmak istiyoruz. Ve enformas-
yon da bu savaşın önemli bir parçası. Biz de 
enformasyon alanını domine etmek istiyoruz” 
şeklinde yanıt vermiştir. Pentegon’daki Halk-
la İlişkiler memurları, Amerika Merkez Ko-
mutanlığı ve Deniz Unsurları 4-5 ay boyunca 
beraber çalışıp Genelkurmay’ın ve Savunma 
Bakanlığı’nın da desteklediği kapsamlı bir 
‘iliştirilmiş medya’ planı hazırlamıştır. Bölge-
ye iliştirilecek muhabirlerin sayısı ise komu-
tanlarca belirlenmiştir.

• ABD medyası Suriye’de de benzer bir yaklaşım 
sergilemektedir. Yayın yöneticileri, Washing-
ton’un özenle düzenlenmiş olan dış politikası-
na uygun olarak uydurulan yanlış hikayelerin 
üretimine olanak tanımaktadır. NBC televiz-
yonlarında Brian Williams, Fox News’te Bill 
O’Reilly ve NBC’de Richard Engel asılsız 
savaş haberleri üretmede zirve noktası olarak 
tanımlanmaktadır. Suriye savaşında bölgede 
asılsız haber üretmekle bilinen Engel, fark 
edilir düzeyde İngiliz aksanı ile konuşan Dan-
ny Dayem’i Suriyeli muhaliflerin takdire şa-
yan bir üyesi olarak göstermiştir. CNN’in dü-
zenli aralıklarla uydu üzerinden konuk ettiği 
hatta stüdyoda ağırladığı Dayem’in Suriye’de 
CNN’e bağlanarak haber olarak yayımlandı-
ğı röportajının kamera arkası görüntülerinin 
ortaya çıkması, haberlerin kurmaca boyutu-
nu gözler önüne sermiştir. CNN ile bağlantı 
kurulana kadar oldukça sessiz olan ortamda 
“Ateş etmek için silahı hazırlamasını söyledin 
mi?”, “Söyle, ateş etsin…”, “Bombaların her 
şeyi yıktığını ve enkazlardan insanları çıkardı-
ğımızı söyle” ifadeleri görüntülere eşlik etmiş-

attached to military units involved in armed 
conflicts in order to report the news directly 
has a mission to  significantly change the prog-
ress and perceptions of the parties through 
censorship and misreflection during the war. 
The systematic embedding the journalists to 
the war zone by the US army was particular-
ly on the agenda with the invasion of Irak in 
2003. US Marine Corps Lieutenant Colonel 
Rick Long answer the question about embed-
ding journalists to the region in the invasion 
of Iraq as: “I will tell you flat, we want to win 
the war. And the information is an important 
part of the war. We also want to dominate the 
information zone.”. PR officers in Pentegon 
worked together with the US Central Com-
mand and the Naval Component Command 
for 4-5 months, prepared  a comprehensive 
plan of “embedded media” also backed up by 
the  General Staff and Ministry of Defence. 
The number of the journalists to be embed-
ded in the region was determined by the com-
manders.

• The US media has taken a similar attitude 
in Syria. Broadcasting executives allow the 
production of false stories fabricated in ac-
cordance with Washington’s neatly arranged 
foreign policy. Brian Williams of NBC, Bill 
O’Reilly of Fox News, and Richard Engel of 
NBC are defined as the peak of the produc-
tion of false war news. Engel who is known 
for producing false news in the region regard-
ing the Syrian war, introduced Danny Dayem 
who speaks with a recognizable British accent 
as an admirable member of the Syrian opposi-
tion. The outbreak of the behind the see im-
ages of the interview of Dayem whom CNN 
has a guest periodically via satellite and even 
in the studio broadcasted as a news connecting 
to the CNN in Syria has revealed the fictional 
dimension of the news. Before the connection 
with the CNN provided in a quite quiet en-
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tir. CNN ile bağlantı kurulup kayıt başlayınca 
Dayem aniden savaş bölgesinin içindeymiş 
gibi alevler ve silah seslerinin içinde konuşma-
ya çalışmaktadır. Dayem’in uydu üzerinden 
farklı bir CNN görüşmesinde ise gayet rahat 
bir şekilde koltuğunda oturup sigarasını içip 
Suriye hakkında yalan propaganda yaparken, 
yan tarafta Dayem’in konuşmasını doğrula-
yacak manipülatif görüntüler verilmektedir. 
CNN’de başka bir programda canlı yayına 
konuk olan Danny “Obama’dan ne istersin” 
sorusuna, “Bize yardım etmesini, askeri gücü-
müz silahlarımız yok” şeklinde yanıt vermiş-
tir. Dokunaklı bir tavırla rolünü yerine getiren 
Danny’nin verdiği cevap, adeta Amerika’nın 
Suriye politikasını herkesin gözünde meşru-
laştıran bir propaganda olmuştur.16

• Medya analiz şirketi Media Tenor’un yayım-
ladığı 2015 Yıllık Diyalog Raporu’na göre, 
son yıllarda Batı medyasındaki İslam yorumu 
oldukça negatiftir. 11 Eylül olaylarından son-
raki yıllar içinde Batı medyasının 2.6 milyon 
adet haberini inceleyen Media Tenor, Batı 
medyasında olumlu bir Müslüman tasvirine 
rastlamanın neredeyse imkansız olduğunu be-
lirtmiştir. Araştırmada haberlerin genellikle 
İslam’ı, Müslümanları ve Müslüman kuru-
luşları şiddet kaynağı ve güvenlik riski olarak 
resmettiği ortaya konmaktadır.17

• John Esposito, İslam karşıtı söylemin siyasal 
bir karşılık bulmasında medyanın önemli bir 
rolü bulunduğunu belirtmiş ve “Şu anda med-
yanın İslam ile ilgili yaptığı haberlerin %80’i 
negatiftir” demiştir.

• Avusturya’da faaliyet gösteren ırkçılık karşıtı 
örgüt ZARA’nın yöneticilerinden Claudia Sc-
hafer, medyanın Avusturya’da ırkçı ve ayrımcı 

16 Diğer yanlı, yanlış haberler, fotoğraflar için ve konuyla 

alakalı detaylar için bkz:

 http://www.globalresearch.ca/media-manipulation-war-

 propaganda-nbcs-fake-syrian-kidnapping-story/5445788

17 Rapor için:  http://us.mediatenor.com/en/library/reports/ 

530/annual-dialog-report-2015

vironment these statements accompanied with 
the images: “Did you tell him to prepare the 
gun to shoot?”, “Tell him to fire...”Say that the 
bombs destroy everything and we remove the 
people from the wreckage”. After the connec-
tion established and the record began, Dayem 
suddenly tries to speak inside of the flames 
and gunfires as if he was in a war zone. In an-
other interview of Dayem on CNN, while he 
smokes in a very comfortable way sitting on 
the sofa and making propaganda about Syr-
ia, on the other side of the screen manipula-
tive images are given to verify the speech of 
Dayem. In another program on CNN, Danny 
who was a guest in a live broadcast responded 
to the question of what he wants from Obama 
as “to help us, we do not have military pow-
er and weapons”.  The answer he gave in a 
touching attitude turned into a propaganda 
legitimizing the US policy in Syria in the eyes 
of all.16

• According to the 2015 Annual Dialogue Re-
port published by a media analysis company 
Media Tenor, the interpretation of Islam in 
the Western media in recent years is quite 
negative. Media Tenor which examined 2.6 
million reports of Western media in the up-
coming years from 9/11 has stated that it is 
almost impossible to coincide with a positive 
depiction of Muslims in the Western media. 
It is revealed that Islam, Muslims and Mus-
lim organizations are portrayed as the sources 
of violence and risks of security  in the news 
according to the report.17 John Esposito has 
stated that the media plays an important role 

16 Diğer yanlı, yanlış haberler, fotoğraflar için ve konuyla 

alakalı detaylar için bkz:

 http://www.globalresearch.ca/media-manipula-

t ion-war-propaganda-nbcs-fake-syrian-kidnap-

ping-story/5445788

17 Rapor için:  http://us.mediatenor.com/en/library/reports/ 

530/annual-dialog-report-2015
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politikaları besleyen bir misyon üstlendiğini 
ifade etmiş ve şunları söylemiştir: “Medyada-
ki ırkçı ve ayırımcı politika, bakış açısı ve ha-
berler olayı besliyor. Örneğin bir adli-polisiye 
bir olayda suçlu Hristiyan ya da Avusturyalı 
ise haberde Hristiyan vurgusu yapılmıyor. 
Ama fail Müslüman ise ya da yabancı kökenli 
ise bu vurgu özellikle yapılıyor. Afrikalı, As-
yalı olduğu öne çıkarılıyor ya da ülke isimle-
ri zikredilerek haber veriliyor. Hristiyan ve 
Avusturyalı olursa isimler açık yazılmıyor ama 
Müslüman ise isimler açık yazılıyor. Özellik-
le bu insanlar toplumda çoğalır ya da hakim 
olurlarsa Afrika’ya, Asya’ya döneriz gibi top-
lumsal hafızada ve bilinçaltında korku oluştu-
ruluyor. Adeta toplumsal fobi yaratılıyor.”

• Müslümanlara yönelik düşmanlık 11 Ey-
lül sonrası ortaya çıkmış bir olgu değildir. 
Edward Said, “Medyada İslam: Gazeteciler 
ve Uzmanlar Dünyaya Bakışımızı Nasıl Be-
lirliyor?” (Covering Islam: How The Media 
And The Experts Determine How We See 
The Rest Of The World) kitabında, İslam 

in adoptation of anti-Islamic rhetoric political-
ly and “80% of the news about Islam in the 
media is negative.” he said. 

• Claudia Schafer one of the managers of ZARA 
the anti-racist organization in Austria stated 
that the media played a mission to nourish 
racist and discriminatory policies in Austria 
and said: “racist and discriminatory policies, 
perspectives and news in the media feed the 
events. For example, if the criminal is a Chris-
tian or European in a forensic detective event, 
no Christian emphasis is not done in the news. 
But the perpetrators are Muslim or of foreign 
origin, this particular emphasis is being done. 
The news was included citing the name of 
their countries, African or Asian. If they are 
Christians or Austrians, their names are not 
written explicitly, but if they are Muslims, the 
names are written. Especially if such people 
increase in or dominate the society, a fear is 
being created in the collective memory and 
the subconscious as we return to Africa or  to 

Charlie Hebdo dergisinin Aylan Bebek karikatürü: “İki çocuk menüsü, tek menü fiyatına”
The caricature of magazine Charlie Hebdo picturing  Baby Aylan: “two children’s menus for the price of one”.
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manipülasyonunun ortaya çıktığı dönem ile 
alakalı olarak şunları söylemektedir:

“1974’ün başında aniden ortaya çıkan OPEC 
krizinden önce ABD kültüründe ya da medya-
sında İslam’dan söz edildiğine rastlamak güçtü 
desek abartmış olmayız. Araplar, İranlılar, Pa-
kistanlılar veya Türklerin görüldüğü veya du-
yulduğu olurdu ama Müslüman sözcüğü pek 
ender görülür veya işitilirdi. Fakat ithal petrolün 
hızla yükselen fiyatı, halkın zihninde sevimsiz 
çağrışımlar yaratmaya başladı: Amerikalıların 
ithal petrole bağımlı olduğundan söz ediliyor-
du...”18

• 1990-2014 yılları arasında New York Times 
dergisinin İslam ve Müslümanlarla ilgili ya-
zılarını analiz eden ve Owais Arshad, Varun 
Setlur, Usaid Siddiqui tarafından yayımlanan 
“Tüm Müslümanlar Sorumlu mu?” adlı ra-
porda şu ifadeler yer almaktadır: “Müslüman 
toplum için 2015, alışılmadık acı İslamofo-
bik olayların yaşandığı bir yıldı. 14 yaşında-
ki Ahmed Muhammed adında saat icat eden 
öğrencinin bomba icat ettiği şüphesinden, son 
dönem Amerikan Cumhuriyetçi başkan aday-
larının Müslüman karşıtı söylemlerine kadar 
Müslümanlar şüpheli, güvenilmez ve karı-
şıklık çıkarmaya hazır şiddet unsurları olarak 
defalarca tasvir edilmiştir. Bu imaj, 13 Kasım 
2015’te 150’den fazla insanın öldüğü Paris 
saldırılarıyla da zirveye ulaşmıştır. Saldırının 
hemen ardından birçoklarının ilk tepkisi ve 
suçlamaları doğrudan Müslümanlara yöne-
likti. Saldırının şiddetini tartışan iki CNN su-
nucusu Müslüman misafirlerinin daha büyük 
bir tepkiyi önlemek için saldırının sorumlulu-
ğunu üstlendiklerini iddia ettiler. Onlara göre 
suçlu Müslüman toplumdu. Müslümanların 
büyük çoğunluğu tekrar tekrar tüm terörist 
faaliyetleri kınarken, haberler ve yazılı basın 
dengeli bir haber yorumu sunma sorumlu-

18 Edward Said, Medyada İslam: Gazeteciler ve Uzmanlar 

Dünyaya Bakışımızı Nasıl Belirliyor?, Metis Yayınları, 

İstanbul, 2008, s.110.

Asia. A social phobia is almost being created. “
• Hostility against Muslims is not a phenome-

non which emerged after September 11. Ed-
ward Said, in his book of “Covering Islam: 
How The Media And The Experts Deter-
mine How We See The Rest Of The World” 
said in relation to the period incurred Islamic 
manipulations:

“It is not too much of an exaggeration to say that 
before the sudden OPEC price rises in early 
1974, “Islam” as such scarcely figured either in 
the culture or in the media. One saw and heard 
of Arabs and Iranians, of Pakistanis and Turks, 
rarely of Muslims. But the dramatically high-
er cost of imported oil soon became associated 
in the public mind with a cluster of unpleasant 
things: American dependence on imported oil 
(which was usually referred to as “being at the 
mercy of foreign oil producers).”18

• In the report of “Are Muslims Collectively 
Responsible?” published by Owais Arshad, 
Varun Setlur, Usaid Siddiqui who analyzed 
the writings of the New York Times maga-
zine about Islam and Muslims between 1990-
2014, the following statements take place:  
“For the Muslim community 2015 was a 
year marked by unusually vitriolic acts of Is-
lamophobia. Whether it was the detention of 
a talented 14 year old student, Ahmed Mo-
hamed, on suspicion of inventing a bomb (it 
was a clock), or the anti-Muslim rhetoric es-
poused by Republican presidential candidates 
in the recent debates, Muslims were repeat-
edly portrayed, collectively, as being worthy 
of suspicion, distrust, and at best as reservoirs 
of latent violence ever ready to unleash havoc. 
This portrayal peaked with the horrific attacks 

18 Edward Said, Medyada İslam: Gazeteciler ve Uzmanlar 

Dünyaya Bakışımızı Nasıl Belirliyor?, Metis Yayınları, 

İstanbul, 2008, p.110.
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luklarından büyük ölçüde feragat etmişlerdir. 
Bunun yerine sansasyonel bakış açılarını tercih 
etmişler ve bu da terörizm, şiddet ve güvenlik 
ile uğraşan bir İslam algısı yaratılmasına sebep 
olmuştur.”

Raporda söz konusu tarihlerde New York Ti-
mes’ta yer alan yazılar pozitif, negatif veya nötr 
olarak sınıflandırmıştır. Raporun ulaştığı so-
nuca göre, İslam/Müslümanlar NYT haber 
başlıklarında devamlı olarak negatif kavram-
larla ilişkilendirilmektedir. İslam/Müslüman 
kelimelerini içeren başlıkların %57’si negatif ve 
sadece %8’inin pozitif olarak değerlendirildiği 
sonucuna ulaşılmıştır. İslam/Müslüman kav-
ramlarıyla en sık ilişkilendirilen kavramlar ise 
‘isyancı’ ve ‘militan’ kelimeleri olmuştur. NYT 
haber başlıklarının İslam/Müslümanlar hak-
kındaki algıları negatif yönde etkilediğini iddia 
eden rapora göre, ortalama NYT okuyucuları 
küçük bir grup tarafından düzenlenen şiddet 
eylemleri için İslam/Müslümanlara topluca so-
rumluluk yüklemektedir.19

• Türkiye, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen 
darbe girişimine karşı, dünyada benzeri görül-
memiş bir reaksiyon göstermiş, sivil vatandaş-
lar tankların, F16’ların ve silahlı darbe giri-
şimcilerinin karşısına çıkarak darbe girişimini 
püskürtmüştür. Türkiye bunu yaparken etnik, 
mezhepsel ve siyasal farklılıklarını bir kenara 
bırakarak tek vücut olabilmeyi başarmıştır. 
Ancak dünya kamuoyunda büyük bir takdirle 
karşılanması ve örneklik teşkil etmesi gereken 
bu süreç Batı medyasınca görmezden gelin-
mekle kalmamış, aksine darbe girişimi sonra-
sında ABD ve Avrupa medyasının Türkiye’de 
mezhepsel bir çatışmanın zemini için özel çaba 
sarfettiği görülmüştür. Bu manipülatif giri-
şimde BBC’nin başı çektiği ortaya çıkmıştır. 
BBC 15 Temmuz’un hemen akabinde Türki-
ye’nin çeşitli şehirlerine ekiplerini göndermiş 

19 http:/ /s tat ic1.squarespace.com/stat ic/558067a-

3e4b0cb2 f81614c38 / t /564d7b91e4b082df3a -

4e291e/1447918481058/nytandislam_study.pdf

in Paris on November 13th 2015, where over 
a 150 people were killed. The instant reaction 
from many was to blame Muslims, within just 
a few hours of the attacks. Two CNN anchors 
discussing the horrific attacks asserted to their 
Muslim guest that “accept that responsibili-
ty to prevent the bigger backlash” (Edwards, 
2015). According to them the “finger of blame 
is pointing at the Muslim community.” While 
Muslims have overwhelmingly condemned all 
terrorist attacks repeatedly, the news and print 
media largely abdicated their crucial responsi-
bility of offering balanced coverage. Instead, 
too often, these organizations favored sensa-
tionalist points of view. This has resulted in 
an understanding of Islam that is preoccupied 
with terrorism, violence and security.”

The articles taken place in New York Times be-
tween the mentioned years are classified as pos-
itive, negative and neuter. The results provide 
strong evidence that Islam/Muslims are consis-
tently associated with negative terms in NYT 
headlines. 57% of the headlines containing the 
words Islam/Muslims were scored negatively. 
Only 8% of the headlines were scored positively. 
The most frequent terms associated with Islam/
Muslims include “Rebels” and “Militant”. Ac-
cording to the report which claims that NYT 
headlines negatively affect the perceptions about 
Islam/Muslims, the average reader of the NYT 
is likely to assign collective responsibility to Is-
lam/Muslims for the violent actions of a few.19

• Turkey showed an unprecedented reaction 
to the coup attempt carried out in July 15, 
2016 and the civil people blasted this attempt 
by confronting the tanks, F16s and armed 
putschists. Turkey was able to put the eth-

19 http:/ /s tat ic1.squarespace.com/stat ic/558067a-

3e4b0cb2 f81614c38 / t /564d7b91e4b082df3a -

4e291e/1447918481058/nytandislam_study.pdf
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ve Türk toplumunda Alevî-Sünnî çatışması 
yaşandığına dair haber yapma girişiminde bu-
lunmuştur. BBC World Prodüktörü James 
Bryant’ın deşifre olan bir mailinde kullandı-
ğı şu ifadeler durumu ortaya koymaktadır: 
“Türkiye’de başarısız olmuş darbe girişimi. 
Oradaki siyasî durumu ele alıyoruz. Ülkede 
hükümetin şu anda yaptıklarına eleştirel yak-
laşacak kişiler bulmakta zorlanıyoruz. Geçen 
hafta zaten olumlu konuşan çok kişi aldık. Bu 
sebeple şu an durum aleyhine konuşacak biri-
lerini bulabilmeyi ümit ediyoruz.”

Gezi Parkı olayları sırasında Türkiye’de bir iç-
savaş ortamı olduğu yalanını yaymak üzere Tür-
kiye’de günlerce canlı yayın yapan, İstanbul’a 
olaylar daha başlamadan savaş muhabirlerini 
gönderen CNN, 15 Temmuz darbe girişiminde 
de aynı tavrını sürdürmüştür. Taksim Meyda-
nı’ndan yapılan canlı bağlantıda, yüzlerce sivilin 
yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin yaralandığı 
kanlı darbe girişimi görmezden gelinerek “Bin-
lerce tutuklama var. Türkiye’de demokrasi bas-
kı altında” ifadeleri kullanılmıştır.
BBC, darbe girişiminde halka ateş açılmasını, 
meclis binasının bombalanmasını, F16 saldırı-
larını bir kenara bırakarak FETÖ/PDY bağ-
lantısı sebebiyle gözaltına alınan gazeteciler üze-
rinden basın özgürlüğü vurgusu yapmayı tercih 
etmiştir.
Bir MSNBC muhabiri Twitter’da Erdoğan’ın 
Almanya’dan sığınma talebinde bulunduğunu 
yazmış, pek çok medya kuruluşu da bu asılsız 
iddiayı kaynak olarak kullanmıştır. İngiltere’den 
Daily Mirror gazetesi ise darbeyi şu ifadelerle 
haber vermiştir: “Türkiye Cumhurbaşkanı Er-
doğan, ordunun darbeyi başlatmasından sonra 
ülkeden özel jetle kaçtı.”
Mart 2016’da Türkiye’de darbe ihtimalinden 
bahseden ABD’li Ortadoğu uzmanı Michael 
Rubin, darbe girişiminin daha ilk saatlerinde 
New York Post’ta “Neden Darbe Türkiye İçin 
Umut Olabilir?” başlıklı bir yazı yayımlamıştır.
Uluslararası Af Örgütü Amnesty, darbe girişi-
mi sebebiyle tutuklanan binlerce askerin cinsel 

nic, sectarian and political differences aside 
and unite. However, this process which de-
served to be appreciated and be an examplary 
in the international community was not only 
ignored by the Western media, but also it was 
seen that the US and European media made a 
special effort to lay the ground for a sectarian 
conflict in Turkey after the coup attempt. It 
was revealed that BBC played the leading role 
in this manipulative process. BBC just after 
the July 15 sent its teams to various cities of 
Turkey and attempted to produce news that 
there was an Alevi-Sunni conflict in Turkish 
society. The statements of BBC World pro-
ducer James Bryant in his uncovered e-mail 
reveal the situation: “A failed coup attempt in 
Turkey. We are obviously covering the wider 
political situation there. We are struggling to 
find anyone in the country who is critical of 
what the government is doing. We have had 
a lot of people in the last week speaking in fa-
vour. So we are hoping to find someone here 
who might be willing to speak out against the 
current situation.”

CNN which had live broadcasted for days 
during the events of Gezi Park to spread the lie 
that there was a civil war  in Turkey and which 
sent its correspondents to Istanbul even before 
the events had not started yet, continued the 
same attitute in the July 15 coup attempt. In the 
live broadcast from Taksim Square, CNN used 
the statements that “There are thousands of ar-
rests. Democracy is under pressure in Turkey” 
by ignoring coup attempt in which hundreds of 
civilians lost their lives and thousands of peo-
ple injured. BBC chose to emphasize the press 
freedom regarding the custody of the reporters 
due to their connection with FETO/PDY by 
putting F16 attacks to the building of the parlia-
ment and shooting the people aside.  
An MSNBC reporter wrote on Twitter that 
Erdogan requested political asylum from Ger-
many, and many media organizations also used 
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istismara uğradığını iddia etmiştir. Başta The 
Independent ve Mirror olmak üzere Avrupa’nın 
ileri gelen pek çok medya organı da bu yalanı 
kaynak olarak kabul edip sayfalarına taşımıştır.
Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 
Fox News “Türkiye’nin Som Umudu da Öldü” 
başlıklı bir makale yayımlamıştır.
Independent gazetesinde 16 Temmuz’da ya-
yımlanan Adam Lusher imzalı yazıda, darbe 
girişiminin Erdoğan tarafından gerçekleştirildi-
ği yönündeki komplo teorilerine yer verilirken, 
Fethullah Gülen “ABD’de yaşayan ılımlı Müs-
lüman din adamı”, takipçileri ise “İnançlar ara-
sı diyalogu savunan ılımlı İslam savunucuları” 
olarak tanıtılmıştır.
Washington Post’un 16 Temmuz tarihli edi-
töryal yazısının başlığı “Erdoğan, Otoriterliğini 
İkiye Katlama Arzusuna Karşı Çıkmalı”, İngil-
tere’den The Guardian gazetesinin 17 Temmuz 
tarihli editöryal yazısının başlığı ise “Seçimle 
İşbaşına Gelmiş Diktatörlüğe Dikkat Edin”dir. 
Washington Post’un yazısı “Recep Tayyip Er-
doğan, Türkiye’nin kibirli ve artarak otokratla-

this false claim as a source. The Daily Mirror 
newspaper from England informed us with the 
following statement: “Turkey’s President Erdo-
gan fled from the country by a private jet after 
the beginning of the coup attempt.”
American Middle East expert Michael Rubin 
talked about the possibility of a coup in Turkey 
in March 2016, wrote an article titled as “Why 
the coup in Turkey could mean hope” in the first 
hours of the coup attempt in New York Post. 
Amnesty International has claimed that the 
thousands of soldiers arrested due to the coup 
attempts were sexually abused. Many leading 
European media organs such as The Indepen-
dent and Mirror carried this lie to their pages by 
accepting it as a source. 
After the coup attempt was failed, Fox News 
published an article titled as  “Turkey’s Last 
Hope Dies”. 
In the article published by Adam Lusher in July 
16 in The Independent newspaper, while con-
spiracy theories that claim Erdogan carried out 

ABD ve Avrupa medyası, Türkiye’deki darbe girişimi sonrasında manipülatif bir söylemi benimsemiştir.
The US and European media adopted a manipulative rhetoric after the failed coup attempt in Turkey.



78

şan cumhurbaşkanı” ifadeleriyle başlamaktadır.
New York Times, sitesindeki bir yazıyı Twit-
ter’da paylaşırken “Erdoğan’ın destekçileri ko-
yun, ne derse desin onu takip ederler.” ifadele-
rini kullanmış, daha sonra alıntının, makalenin 
önceki versiyonunda yer aldığı ileri sürülmüş 
ancak tweet silinmemiştir. 
BBC’de yayımlanan 21 Temmuz tarihli yazının 
başlığı “Erdoğan: Türkiye’nin Acımasız Cum-
hurbaşkanı”dır.
FETÖ ile kuvvetli bağlantıları bulunduğu bili-
nen Eski CIA Yöneticisi Graham Fuller, Huf-
fington Post’ta yayımlanan 22 Temmuz tarihli 
yazısında, darbe girişimi sonrasında gerçekleş-
tirilen operasyonlar sebebiyle Erdoğan’ı Stalin’e 
benzetmiştir.
The Economist’te yayımlanan ve Erdoğan’ın 
demokrasiyi tahrip etmekle suçlandığı 23 Tem-
muz tarihli makalenin başlığı “Erdoğan’ın İnti-
kamı”dır.
Metro News 25 Temmuz 2016 tarihli haberin-
de darbe girişimini “Erdoğan’ın çılgın tasfiyesi” 
olarak yorumlamış, darbenin bastırılması için 
gerçekleştirilen çalışmalarınsa “baskıcı eyleme 
dönüştüğünü” iddia etmiştir.
The Guardian, darbe girişimi sonrasında 
FETÖ/PDY’nin medya ayağına ilişkin tutuk-
lamalarla ilgili, yine aynı yapıyla bağlantısı açık 
olan Mahir Zeynalov’un Twitter hesabını kay-
nak göstermiş ve 30 Temmuz tarihli haberde, 
“Genç, Yaşlı, Muhafazakar, Liberal: Türkiye 
Gazetecilerin Tutuklaması Üzerine Şokta” baş-
lığını kullanmıştır. 
15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından 
Avrupa’da yaşayan Türklerin katıldığı mitingler 
tertip edilmiş ve darbeye karşı Türk milletinin 
sağduyusu ortaya konmuştur. Ancak darbe sü-
recinde açıktan açığa Türkiye karşıtı tavır takı-
nan Avrupa devletleri, söz konusu miting orga-
nizasyonlarında da, bu tavırlarını sürdürmüştür. 
31 Temmuz 2016 tarihinde Almanya’nın Köln 
şehrinde düzenlenen mitinge Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yön-

the coup attempts took place, Fethullah Gulen 
was introduced as “moderate Muslim cleric liv-
ing in the US” and his followers as “moderate 
Islam advocates advocating interfaith dialogue”.
The headline of the July 16 editorial article of 
The Washington Post was “Erdogan must re-
sist the urge to double down on authoritarian-
ism” and the headline of the July 17 editorial 
article of The Guardian from England was “Be-
ware an elected dictatorship”.  The article of the 
Washington Post  begins with these statements 
“RECEP TAYYIP Erdogan, Turkey’s arro-
gant and increasingly autocratic president…”. 
New  York Times used the statements of “The 
supporters of Erdogan are sheeps, whatever he 
says, they follow him.” when sharing an article 
on its website on Twitter and then it was claimed 
that the quote was included in the previous ver-
sion of the article, but the tweet was not deleted. 
The headline of an article published on BBC in 
July 21 was “Erdogan: Turkey’s dominant pres-
ident”. 
Former CIA Director Graham Fuller known 
for his strong links with FETO, likened Erdo-
gan to Stalin on the grounds of the operations 
carried out after the coup attempt in his article 
published in July 22 in the Huffington Post. 
The headline of the article dated July 23 in 
which Erdogan was accused of destroying de-
mocracy published in The Economist was “Er-
dogan’s Revenge”. 
Metro News interpreted the coup attempt as 
“Erdogan’s crazy demobilization” in its news 
dated July 25, and claimed that the efforts to re-
verse the coup attempt turned into an “oppres-
sive act”. 
The Guardian, about the arrests regarding the 
media organs of FETO after the coup attempt , 
showed the Twitter account of Mahir Zeynalov 
whose connection with the terrorist organization 
was obvious as a source and used the headline in 
the report dated July 30 “‘Young, old, conserva-
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temi ile katılması beklenirken Alman makam-
larınca bu duruma izin verilmemiş, yalnızca 
Erdoğan’ın yazılı mesajının okunmasına mü-
saade edilmiştir. Köln mitinginin gerçekleştiği 
saatlerde Avusturya’da Viyana Havalimanı’nda 
bulunan elektronik haber bantlarından birinde 
ise “Türkiye tatili ile sadece Erdoğan’ı destek-
liyorsunuz” şeklindeki provokatif mesaj yayım-
lanmış, Türk yetkililerin müdahalesi ve gelen 
tepkiler üzerine ilan yayından kaldırılmıştır. 
Deutsche Welle ise güvenlik güçlerinin olma-
ması halinde on binlerce kişinin toplandığı mi-
tingde olayların çok acıklı bir hal alabileceğini 
iddia etmiştir.
Bugüne kadar Türkiye’de binlerce insanın ya-
şamını yitirmesine yol açan terör örgütü PKK, 
Avrupa devletleri tarafından bir terör örgütü 
olarak kabul ediliyor olmasına karşın, 2016 yılı 
Mart ayı içerisinde Avrupa Birliği’nin merkezi 
Brüksel’de PKK çadırı kurulmasına müsaade 
edilmiş, PKK bayrağının dalgalandırılmasına 
ve teröristbaşı Abdullah Öcalan posterlerinin 
sergilenmesine ses çıkartılmamıştır. Buna kar-
şın, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen 
darbe girişimi sonrasında Avusturya’nın Wie-
ner Neusttadt şehrinde, darbe girişimine karşı 
çıkan Türklerin evlerine ve balkonlarına Türk 
bayrağı asması yasaklanmıştır.
Wiener Neustadt Belediye Başkanı Klaus Sch-
neeberger, Türk sivil toplum örgütleri ve toplu 
konut yönetimlerine gönderdiği mektubunda, 
evlere ve balkonlara asılan Türk bayraklarının 
kaldırılmasını istemiştir. Türk bayrağı asılması-
nın Türkiye siyasetinin Avusturya’ya taşınması 
anlamına geldiğini ileri süren Schneeberger, 
“Evlerine ve balkonlarına Türk bayrağı asanlara 
bu bayrakları derhal kaldırmaları çağrısında bu-
lunuyorum. Bu şehri benimsemeyenin burada 
yeri yoktur” ifadelerini kullanmıştır. Avustur-
ya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian 
Kurz, devlet televizyonu ORF’ye yaptığı açık-
lamada, darbeye karşı çıkan vatandaşların ka-
tıldığı gösterileri eleştirerek, “Türkiye kökenli 
insanlar, Avusturya’ya karşı sadık tutum gös-
termeli. Erdoğan taraftarları ülkeyi terk etmekte 

tive, liberal’: Turkey in shock over journalists’ 
arrest”. 
Following the coup attempt in July 15, meetings 
was organized in which Turks living in Europe 
participate and the common sense of Turk-
ish nation against the coup was demonstrated. 
However the European states which overt-
ly took anti-Turkey stance in during the coup 
continued their attitudes during these organiza-
tions as well. While it was expected that Turkish 
President Recep Tayyip Erdogan would attend 
the meeting held in the city of Cologne in July 
31, 2016 by teleconference, German authorities 
did not allow this, and only the written message 
of Erdogan was read. In the hours that Cologne  
meeting took place, on one of the electronic news 
tapes in the Vienne Airport in Austria, the mes-
sage of “travelling to Turkey will only support 
Erdoğan” was propageted, and it was removed 
over the interventions of Turkish authorities 
and the reactions. Deutsche Welle alleged that 
in case of the absence of the security forces the 
events could become very pathetic in the meet-
ing which thousands of people came together.
Even though the terrorist organization PKK 
which has caused thousands of people to lose 
their lives until today is considered as a terrorist 
organization by the European states, it is per-
mitted to set up tents in the center of The Euro-
pean Union Brussels in March 2016, and they 
stayed quiet  about the PKK flag to wave and 
exhibiting the posters of the leader of the ter-
rorist organization Abdullah Ocalan. However, 
after the coup attempt in July 15, 2016, Turks 
who were against the coup in the city of Neust-
tadt in Austria were not allowed to hang Turk-
ish flags on their balconies. Wiener Neustadt’s 
mayor, Klaus Schneeberger, requested in his let-
ter to council estates and Turkish communities 
that they needed to immediately take down the 
flags. Schneeberger who claimed that hanging 
Turkish flags means import of Turkish domes-
tic issues into the city, used these statements: 
“I therefore call on all those who have put up 
Turkish flags on their homes or balconies to re-
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serbesttir” ifadelerini kullanmıştır.
• Almanya’nın Münih kentinde 22 Temmuz 

2016 tarihinde gerçekleşen silahlı saldırıda, 
İran ve Almanya pasaportu bulunan Ali Da-
vid Sonboly adlı saldırgan etrafa rastgele ateş 
ederek 9 kişiyi öldürmüş, daha sonra intihar 
etmiştir. Sonboly’nin, Norveç’te çoğu öğren-
ci 77 kişiyi öldüren Neonazi Anders Behring 
Breivik ile bağlantısı bulunduğu ve ‘kitle kat-
liamlarına’ takıntılı olduğu iddia edilmiş, sal-
dırının, Norveç katliamının yıldönümünde 
meydana gelmesi buna kanıt olarak gösteril-
miştir. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de 
Maiziere de, ele geçirilen belgelerin saldır-
ganın katliamlarla ilgilendiğini gösterdiğini 
belirtmiştir. Bütün bu açık bilgilere rağmen 
Alman medyasının bir bölümü, olayı “İslam-
cı terör” olarak lanse etmeye çalışmıştır. Al-
manya’da kamu fonlu ARD kanalında, saldırı 
ile ilgili özel yayın yapan moderatör Thomas 
Roth ve ARD’nin terör uzmanı Georg Mas-
colo tarafından, olayın Radikal İslamcılar ta-
rafından gerçekleştirilmiş bir terör saldırısı 
olduğu yönünde görüşlere yer verilmiştir.

• Facebook, Fransa’da bazı belediyelerin ha-
şemayı yasaklamasını eleştirmek için denize 
giren rahibelerin fotoğrafını paylaşan imam 
İzzeddin Elzir’in hesabını dondurmuştur. 
Facebook, hesabın sahte olduğu yönünde bir 
şikayet aldıklarını belirtmiştir. Aynı zamanda 
İtalya İslam Toplulukları Birliği (UCOII) 
başkanı olan, Floransa’da görev yapan imam 
İzzeddin Elzir, altına herhangi bir yorum 
yazmadan, kapalı kıyafetleri ve başörtüleriy-
le denize giren 7 rahibenin fotoğrafını sosyal 
paylaşım sitesi Facebook hesabından paylaş-
mıştır. Ancak Facebook, kısa sürede 2 binin 
üzerinde paylaşımı yapılan ve çok sayıda be-
ğeni alan iletinin ardından Elzir’in hesabını 
dondurmuştur. Bunun üzerine açıklama ya-
pan imam, “Şaşırdım. Bu anlaşılabilir değil. 
Facebook, benimle irtibata geçerek, hesabımı 
doğrulamak için benden bazı belgeler istedi” 
demiştir. İzzeddin Elzir, rahibelerin fotoğrafı 
yüzünden hesabının kapanmamış olduğunu 

move them at once. Those who do not embrace 
this city have no place here.”. Austrian Foreign 
Affairs and European Integration Minister Se-
bastian Kurz, in his statement to the state tele-
vision ORF, criticized the meetings that the 
citizens against the coup were attended and said 
“Be loyal to new nation or the supporters of Er-
dogan are free to leave our country.”
• In an armed attack occurred in July 22, 2016 

in Munich, Germany, the attacker who has 
Iranian and German passport, Ali David Son-
boly killed nine people by shooting around 
randomly, then committed suicide. Then 
it was claimed that he had connections with 
Neonazi Anders Behring Breivik who killed 
77 people most of whom students in Norway 
and obsessed with the massaccres, and the fact 
that the phenomenon occured on the anniver-
sary of the Norway massaccre was shown as 
evidence to these. German Interior Minister 
Thomas de Maiziere also stated that the doc-
uments seized showed the attacker’s interest in 
the massacre. Despite all this clear informa-
tions, a part of the German media tried to por-
tray the events as “Islamist terrorism”. In pub-
licly funded ARD in Germany, the moderator 
Thomas Roth who made a special broadcast 
about the attack and ARD-terrorism expert 
Georg Mascolo claimed that the phenomenon 
must have been a terrorist attack carried out 
by the radical Islamists.

• Facebook  froze the account of Imam Izzed-
din Elzir who shared the photos of the nuns 
going swimming to criticize the burkini ban 
of some municipalities in France. Facebook 
stated that they received information that the 
account was fake.  Imam Izzeddin Elzir who 
is the president of the Union of Islamic Com-
munities (UCOI) in Italy and who served in 
Florence at the same time, without writing 
any comments, shared the photo of the 7 nuns 
going into the sea with covered clothes and 
headscarves on the social networking Face-
book. However, Facebook quickly froze the 
account of Elzir after the post garnered over 
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umduğunu da dile getirirken, paylaşımının 
amacını şöyle açıklamıştır: “Bir hak ve öz-
gürlük toplumunda yaşıyoruz. Fotoğraf kısa 
zamanda çok paylaşım aldı ve tamamen diya-
loğun önemine vurgu yapmak için paylaşıldı. 
Neden kini besleyen birçok hesap kapatılmı-
yor? Fotoğrafa yorum dahi yapmadım, zira 
kendi başına her şeyi anlatıyordu zaten. Av-
rupa’nın kültürel değerlerinde de böyle bir şey 
olduğunu ve o kadar da uzak olmadığımızı 
hatırlatmak istemiştim.” Elzir’in kişisel hesa-
bı, tüm gün kapalı kaldıktan sonra ertesi gün 
tekrar aktive edilmiştir.

• İsrail’in 2002 yılında Filistin’i bombaladığı ve 
Yaser Arafat’ın karargahını hedef aldığı ope-
rasyon devam ederken, CNN’den Christian 
Amanpour, Arafat ile bir telefon bağlantısı 
gerçekleştirmiştir. Ancak dünyanın takip et-
tiği canlı bağlantı esnasında Amanpour, İsra-
il’in sivilleri ve sivil yerleşim birimlerini hedef 
alan ihlallerini görmezden gelmiş ve Arafat’a 
şiddeti durdurmak için ne yaptığını sormayı 
tercih etmiştir. Yaser Arafat ise Amanpour’u 

2,000 shares and received many likes. Imam 
made a statement thereupon, “I was surprised. 
It is incomprehensible. Facebook made con-
tact with me, asked me some documents to 
verify my account” he said. İzzeddin Elzer ex-
pressing tha he hoped that it was not suspend-
ed because of a photo like this, he explained 
his purpose of sharing: “We live in a society 
of law and freedom. The photo was shared by 
more than 2,000 in a very short time and it 
is shared to emphasize the importance of di-
alogue. Why the accounts that feed hatred is 
not blocked? I did not even make comments, 
because it explains everything itself. I wanted 
to remind that there is such a thing in Europe-
an culture and we are not that far from them.” 
After Elzir’s account stayed blocked all day, it 
was reactivated on the next day. 

• While the operation that Israel bombed Pal-
estine in 2002 and targeted Yasser Arafat’s 
headquarter continued, Christian Amanpour 
from CNN made a telephone conversation 
with Arafat. However Amanpour, during 

Viyana Havalimanı’ndaki elektronik haber bandında “Türkiye tatili ile sadece Erdoğan’ı destekliyorsunuz” yazılı provokatif mesaj.
The provocative statement at the Vienne Airport live ticker displaying the quote “travelling to Turkey will only support Erdogan”.
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tüm dünyaya karşı işgalci İsrail devletinin te-
rörist faaliyetlerinin ve suçlarının üzerini ört-
mekle suçlayarak bağlantıyı sonlandırmıştır. 
Amanpour’un, ofisinin bombalandığı anlarda 
kendisiyle kurduğu telefon bağlantısında Ara-
fat’a terörist muamelesi yapması ve İsrail’in 
savaş ve insanlık suçu kabul edilen uygulama-
ları karşısında hiçbir şey söylememesi, ulusla-
rarası medyanın İslam’ın ve Müslümanların 
dünya kamuoyuna nasıl lanse edildiğini göste-
ren en ilginç örneklerden biri olarak kayıtlara 
geçmiştir.

• Arap Baharı sürecinde Fransa ve ABD’nin 
başını çektiği Libya müdahalesi, onbinlerce 
sivilin ölümü ile sonuçlanmıştır. Operasyo-
na gerekçe olarak dünya kamuoyuna Libya 
halkını bir diktatörün elinden kurtarma ve 
Muammer Kaddafi’yi ele geçirme bahanesi 
sunulmuştur. Bu gerekçeyi haklı çıkarmak 
adına sürdürülen manipülasyon faaliyetleri 
kapsamında uluslararası medya organları Lib-
ya’ya savaş muhabirleri göndermiş, sürekli 
yapılan canlı yayınlarda Kaddafi yanlıları ve 
muhaliflerinin her an bir çatışmaya girebile-
ceği, ülkede iç savaş çıkmasının an meselesi 
olduğu yönünde haberlerle dünya kamuoyu 
yanıltılmıştır. Nitekim bölgede bulunan TRT 
muhabirleri, aynı günlerde durumun stabil ol-
duğunu, her iki tarafın da çatışmaya girmek 
gibi bir düşüncelerinin olmadığını teyit etmiş-
lerdir. Batı medyası bu habercilik anlayışı ile 
Libya’ya uluslararası müdahalenin zeminini 
hazırlamıştır.

• Londra merkezli düşünce kuruluşu Demos 
tarafından hazırlanan, “Twitter’da İslamofo-
bi” başlıklı araştırmada, sadece 2016 yılı Tem-
muz ayı içerisinde ve sadece İngilizce olarak 
atılan 215 bin 247 Twitter mesajının İsla-
mofobik içerikli olduğu tespit edilmiştir. Ra-
porda İngiltere dışında, Fransa, Almanya ve 
Hollanda’nın İslamofobik paylaşımlarda öne 
çıktığı ifade edilmiştir. Bu verilere Fransızca, 
Almanca, Rusça, Flemenkçe, İspanyolca gibi 
dillerde paylaşılan twitler eklendiğinde her ay 
dünya genelinde milyonlarca İslamofobik me-

a live connection which the world followed, 
ignored the violations of Israel targeting  ci-
vilians and civilian settlements and chose to 
ask Arafat what he was  doing to stop the vio-
lence.  Yasser Arafat, accusing Amanpour of 
covering the terrorist activities and crimes of 
the occupying state of Israel  against the whole 
world, terminated the connection. The fact 
that in the moments of the bombing of Aman-
pour’s office in the phone connection with 
himself accusing him as if he was a terrorist 
and not saying anything against the operations 
of Israel which were considered as war crime 
and crimes against humanity is one of the most 
interesting examples of the fact that how the 
international media portrays Islam and the 
Muslims to international community. 

• In Arab Spring process, France and the US-
led intervention in Libya resulted in the death 
of tens of thousands of civilians. The excuses of 
saving the Libyan people from a dictator and 
seizing Muammar Gaddafi were presented as 
a justification for Libya operation to interna-
tional community. In the context of ongoing 
manipulative operations to justify this justi-
fication, international media outlets sent war 
correspondent to Libya, and the international 
community was misled in the live broadcasts 
towards the fact that Gaddafi supporters and 
opponents could come into conflict and the 
civil war in the country was imminent. Hence 
TRT reporters in the region confirmed that 
the situation was stable on those days and nei-
ther side had the idea to enter into a conflict. 
The Western media has prepared the ground 
for the international intervention in Libya with 
this sense of journalism.

• In a survey entitled “Islamophobia On Twit-
ter” prepared by London-based think thank 
Demos, it is confirmed that 215,247 tweets 
shared only in English and in July 2016 have 
Islamophobic content. In the report, it is stat-
ed that not only the UK, but also France, 
Germany and the Netherlands come to the 
fore with Islamophobic shares. It will not be 
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sajın milyarlarca insana ulaştığını söylemek 
yanlış olmayacaktır.

• 2016 yılı Aralık ayında, Türkiye’de peş peşe 
gerçekleşen terör saldırıları sonucunda on-
larca asker, polis ve sivil yaşamını yitirmiştir. 
Önce 10 Aralık 2016’da İstanbul’un Beşik-
taş ilçesindeki Vodafone Arena yakınında ve 
Maçka Demokrasi Parkı içinde iki ayrı bom-
balı intihar saldırısı gerçekleşmiş, 36 emniyet 
personeli ve 8 sivil ile birlikte 2 canlı bomba 
saldırganı hayatını kaybederken, 166 kişi ya-
ralanmıştır. Bir hafta sonra 17 Aralık 2016’da 
ise Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki Erciyes 
Üniversitesi yakınında gerçekleştirilen bom-
balı araç saldırısı sonucunda 14 Türk Silahlı 
Kuvvetleri personeli ve canlı bomba saldırganı 
hayatını kaybetmiş, 56 kişi yaralanmıştır. 
Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini, askerini, poli-
sini ve masum sivilleri kamuya açık alanlarda 
hedef alan onlarca kişinin ölümüne, yüzlerce 
kişinin yaralanmasına yol açan bu elim hadi-
seler, Batı medyasında bir terör eylemi olarak 
görülmemiştir. Yine 2016 yılı içinde Paris ve 
Brüksel’de gerçekleşen olayları “terör saldırı-
sı” olarak niteleyen, BBC, Reuters, Associa-
ted Press, The Guardian gibi dünyanın önde 
gelen basın-yayın organları, terör eylemi oldu-
ğu açık olan olayları dünya kamuoyuna “pat-
lama” olarak duyurmuştur. Alman Deutsche 
Welle muhabiri Chase Winter ise Twitter’dan 
yaptığı paylaşımda terör saldırısı için “Çok 
başarılı bir PKK/TAK saldırısı” ifadesini kul-
lanmıştır.
Öte yandan Türkiye’nin iç meselelerine mü-
dahil olma noktasında oldukça hevesli olan 
Avrupalı siyasilerin, Türkiye’de yaşanan terör 
olaylarına duyarsız kalması da dikkatlerden 
kaçmamıştır. Olayları kısa Twitter mesajla-
rıyla geçiştiren siyasiler, taziye mesajlarında 
yaşananları terör olayı olarak değerlendireme-
miştir.

wrong to say that each month millions of Is-
lamophobic message reach billions of people 
throughout the world, including the tweets in 
French, German, Russian, Dutch and Span-
ish languages. 

• In December 2016, dozens of soldiers, police 
and civilians lost their lives due to the succes-
sive terrorist attacks in Turkey. First, two sep-
arate bombed suicide attacks were carried out 
on December 10, 2016 one near the Vodafone 
Arena in Besiktas district of Istanbul and oth-
er in Macka Democracy Park, while 36 secu-
rity personnel, 8 civilians and 2 suicide bomb 
attackers lost their lives, 166 people were 
wounded. A week later on December 17, 2016 
as a result of a bombed car attack near Erciyes 
University in Melikgazi district of Kayseri, 14 
Turkish Armed Forces personnel and the sui-
cide bomber died, and 56 people were injured.
These painful incidents which targeted the 
armed forces, soldiers, police and innocent 
civilians of this country in public places and 
caused the death of dozens and the injury of 
hundreds of people have not been seen as ter-
rorist acts in the Western media. The world’s 
leading media outlets such as the BBC, Reu-
ters, the Associated Press and the Guardian 
which described what happened in Paris and 
Brussels in 2016 as ‘terrorist attack’, have pub-
licly announced incidents which are obviously 
a terrorist attack as ‘explosions’ only.  German 
Deutsche Welle correspondent Chase Winter 
has even dared to use the statement “A very 
successful PKK/TAK attack” in a share in 
Twitter regarding the terrorist attack. 
In other respects, it is also remarkable that the 
European political leaders which are very en-
thusiastic about intervening in Turkey’s inter-
nal affairs, are quite insensitive to the terrorist 
incidents in Turkey. The politicians who have 
slighted the incidents with short Twitter mes-
sages, did not described the incidents as ter-
rorist acts in their condolence messages.
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3. Meşrulaştırma Araçları Kültür-Sanat 
Kurumları Hollywood, Oscar, Nobel, 
Popüler Kültür vd.

“Önce doğruyu bilmek gerekir; doğru bilinirse yan-
lış da bilinir. Ancak önce yanlış bilinirse doğruya 

ulaşılamaz.”

Fârâbî (872-950), Filozof

Uluslararası kültür-sanat kurumları, İslam’ı hedef 
alan manipülatif söylem ve uygulamaların dünya 
kamuoyu nezdinde meşrulaştırılması noktasında 
önemli rol üstlenmektedir. Hollywood endüstrisi-
nin ürettiği yüksek bütçeli sinema filmleri, onlarca 
ülkede canlı yayımlanan ve yüz milyonlarca insanın 
ilgiyle takip ettiği Oscar, Nobel, Grammy, Emmy, 
Altın Küre gibi festival ve ödüller, popüler kültür 
tarafından özellikle çocuk ve gençleri hedef alan 
yapımlar, günlük hayatımızın önemli bir bölümünü 
domine etmektedir. Bu alanda sürdürülen çalışma-
larla İslamofobi pompalanmakta, İslam ile terörü 
özdeşleştiren algılar toplumların bilinçaltına işlen-
mekte, böylece İslam coğrafyasında gerçekleştirile-
cek işgal faaliyetlerinin zemini hazırlanmaktadır. 
Bilgisayar oyunlarında dahi “terörist Müslüman” 
karakterler üretilerek çocukların onları öldürmesi 
istenmekte, Nobel Barış Ödülü gibi organizasyon-
lar aracılığıyla Müslüman toplumların “gerici”, 
“tutucu”, “yobaz” oldukları ispatlanmaya çalışıl-
maktadır.

• “Jack Shaheen’in yaptığı bir araştırmaya göre, 
Hollywood filmlerinde yer alan 900 Müslü-
man karakterden sadece 12 tanesi olumlu tip-
leme içermekte, 50 tanesi de nötr karakterler 
olarak sunulmaktadır. Özellikle 11 Eylül’den 
sonra “Müslüman terörist” imajında artış 
görülmüş, böylece insanların İslam dininden 
uzak durmaları amaçlanmıştır.”20

20  Bilal Yorulmaz, “Sinema ve Din”, Diyanet Aylık Dergi, 

nu.296, p.21.

3. The Tools of Legitimization 
 Culture-Arts Organizations Hollywood, 

Oscar, Nobels, Popular Culture and etc. 

“You shall know the truth first; if it is known, 
so is the wrong. But if wrong is known first, 

then the truth cannot be reached.” 
Fârâbî (872-950), Philosopher

International culture and art organizations play 
an important role in legitimizing the manipulative 
discourses and practices against Islam in the eyes 
of international community. The high-budget mov-
ies produced by Hollywood industry, festivals and 
prizes such as by Oscar, Nobel Prize, Grammy, 
Emmy and Golden Globe which is live broadcast-
ed in dozens of countries and curiously followed by 
hundreds of millios of people, the productions tar-
geting  especially the children and the young by the 
popular culture dominate an important part of our 
lives. Islamophobia is pumped by the efforts carried 
on in this area, the misperceptions which equalize 
Islam and terror are being established in the sub-
conscious of the societies and thus the grounds for 
occupation activities in Muslim regions are being 
laid down. Even in the computer games, characters 
of “Muslim terrorists” are created and the children 
are ordered to kill them. Efforts are put forward to 
prove that Muslim communities are “reactionary”, 
“conservative”, “fanatics” through organizations 
such as  the Nobel Peace Prize.

• “According to a survey done by Jack Shaheen, 
out of 900 Muslim characters in Hollywood 
films, only 12 of them include positive charac-
ter, 50 of them are presented as having good 
and bad manners together. Especially after 
the 9/11, “terrorist Muslim” image increased, 
thus keeping the people are away from the re-
ligion of Islam is targeted.”20

20 Bilal Yorulmaz, “Sinema ve Din”, Diyanet Aylık Dergi, 
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• 2011 yılında Nobel Barış Ödülü, Liberya-
lı kadın siyasetçiler Ellen Johnson Sirleaf 
ve Leymah Gbowee ile birlikte Yemenli ka-
dın aktivisti Tevekkül Karman’a verilmiştir. 
Uluslararası medya tarafından Arap Baharı 
sürecinin sembol isimlerinden biri haline ge-
tirilen Karman, Nobel Barış Ödülü ile birlikte 
dünya nezdinde Arap Baharı’nın meşruiyeti-
nin sağlanmasında önemli bir misyon üstlen-
miştir. Ancak ilerleyen yıllarda Karman, Arap 
Baharı süreci sonrasında halkın oylarıyla seçi-
len Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mur-
si’ye karşı askerî darbe ile sonuçlanan protesto 
gösterilerinde üstlendiği rol sebebiyle kandı-
rıldığını anladığını itiraf etmiş ve “Boyutlarını 
bilmediğim büyük bir komploya kurban git-
tim” demiştir.

• 2014 yılında Nobel Barış Ödülü, Hindistanlı 
aktivist Kailash Satyarthi ile birlikte, Pakis-
tan’da Taliban tarafından vurulan 17 yaşın-
daki Malala Yusufzay’a verilmiştir. Özel bir 
uçakla İngiltere’ye götürülerek tedavi altına 

• Nobel Peace Prize in 2011 was given to Li-
berian women politicians Ellen Johnson Sir-
leaf and Leymah Gbowee with Yemeni wom-
en activists Tawakel Karman. Karman who 
was turned into a symbolic name of the Arap 
Spring process by the international media had 
an important mission in providing legitimacy 
of the Arap Spring in the eyes of the world 
with the Nobel Peace Prize. However, in the 
following years, Karman confessed that she 
understood that she was deceited  because of 
her mission in the protest demonstrations whic 
resulted in a military coup against Egyptian 
President Muhammed Mursi elected with 
the votes of the public after the Arab Spring 
and said “I was the victim of a vast conspiracy 
which I do not know its sizes.”.

• Nobel Peace Prize in 2014 was given to  In-
dian activist Kailash Satyarth along with 
17-year-old Malala Yousafzai who was shot 

nu.296, p.21.

Dünya kamuoyunun ilgiyle takip ettiği Oscar ödülleri, genellikle İslamofobik yapımlara verilmektedir.
The Oscar Awards which has been watched with interest of the international community are most of the time given to the Islamopgobic productions.
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alınan Malala, daha sonra ABD Başkanı Ba-
rack Obama ile görüştürülerek medyatikleş-
tirilmiş, ardından da kendisine Nobel Barış 
Ödülü verilmiştir. Afganistan ve Pakistan’da 
son 15 yıldır gerçekleştirdiği işgal ve askerî 
operasyonlarla binlerce sivilin yaşamını yitir-
mesine sebep olan devletler ABD ve İngiltere 
olmasına karşın, Nobel Barış Ödülü üzerin-
den bir kez daha “terörist İslam” algısı bes-
lenmeye, İslam’ın kadına yönelik olumsuz bir 
yaklaşım benimsediği yönünde sunî bir algı 
oluşturulmaya çalışılmıştır.

• 2013 yılında sinema endüstrisi ödül tercihleri-
ni İslamofobik yapımlardan yana kullanmıştır. 
Oscar’a layık görülen ve Usame Bin Ladin’i 
yakalamak için düzenlenen askeri operasyonu 
konu alan “Zero Dark Thirty” filmi CIA’in 
işkenceyi bir bilgi edinme yöntemi olarak kul-
lanmasını meşrulaştırma işlevi görmektedir. 
Altın Küre ödülü alan “Homeland” dizisi ise 
“CIA’in Amerikalıları İslamî terörden nasıl 
koruduğunu” konu edinmektedir. Müslüman 
karakterlerin hemen tamamının bir şekilde 
“küresel terör ağına” bağlı olduğu dizi, kimi 
Amerikalı yazarlarca dahi “televizyondaki 
en İslamofobik yapım” olarak nitelenmiştir. 
Müslümanlara karşı nefret söylemini besle-
yen bir diğer yapım olan ve İran’daki ABD’li 
rehinelere yönelik CIA operasyonunu anlatan 
“Argo” filmi de benzer şekilde Oscar’a layık 
görülmüş, ödül Oscar törenine canlı bağlanan 
ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michel-
le Obama tarafından bizzat açıklanmıştır.

• ABD’nin 2003 yılında başlattığı, 1 milyondan 
fazla insanın ölümüne, 4 milyon mülteciye ve 
5 milyon çocuğun yetim kalmasına sebep olan 
Irak İşgali, Hollywood yapımlarıyla masum ve 
gerekli bir askeri operasyon gibi gösterilmeye 
çalışılmaktadır. Yüzlerce ülkede milyonlarca 
insanın izlediği bu devasa prodüksiyonlar aynı 
manipülasyonu defalarca ve en dramatik bi-

by the Taliban in Pakistan. Malala who was 
given medical treatment by being taken to 
England by a private plane, was later put into 
touch with US President Barack Obama and 
popularized, then she was given the Nobel 
Peace Prize. Although the states which caused 
death of thousands of civilians in the last 15 
years in Afghanistan and Pakistan are the US 
and the UK, the efforts are put forward to feed 
the perception of “terrorist Islam” via the No-
bel Peace Prize and to create a misperception 
that Islam has a negative approach towards 
women. 

• The film industry made its award choices in 
2013 in favor of Islamophobic productions. 
“Zero Dark Thirty” which was awarded the 
Oscars and about the military operation orga-
nized to capture Osama Bin Laden functions 
to legitimize the use of torture as a method 
of information acquisition. “Homeland” se-
ries awarded Golden Globe is about “how the 
CIA protects Americans from Islamic terror”. 
The series in which almost all the Muslim 
characters somewhat connected to “the glob-
al terror network” was described as “the most 
Islamophobic television production” even by 
some American authors. Another production 
that feeds the hate discourse against Muslims 
and which tells the story about the CIA oper-
ations against the American hostages in Iran, 
“Argo” was also awarded to the Oscars, and 
announced  by US President Barack Obama’s 
wife Michelle Obama personally by going live 
to the ceremony.  

• Efforts are put forward to display the invasion 
of Iraq innocent and necessary military oper-
ation by Hollywood productions which the 
United States launched in 2003 and caused 
death of  more than 1 million people, 4 million 
to become refugees and 5 million children to 
become orphans.  These colossal productions 
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çimde toplumların bilinçaltına aşılayarak işga-
lin meşruiyet zemininin oluşmasına katkı sağ-
lamıştır. Söz konusu filmlerde vatanları işgal 
edilen milyonlarca Iraklı figüran konumunda 
işlenirken, işgali gerçekleştiren ABD askerle-
ri birer kahraman gibi lanse edilmektedir. Bu 
manipülatif yayınlardan birkaçı şunlardır:

Home of the Brave/Cesurların Vatanı (2006): 
Irak Savaşı’nda görev almış dört Amerikan as-
kerinin ülkelerine dönüşte yaşadıklarını konu 
edinmektedir.
Grace is Gone/Gidenler ve Kalanlar (2007): 
Eşini Irak Savaşı’nda kaybetmiş Amerikalı bir 
annenin, çocuklarına bu durumu anlatmaya ça-
lışmasını konu alan bir dramdır.
In the Valley of Elah/Tanrının Vadisinde 
(2007): Film, Mike Deerfield adındaki örnek 
bir Amerikan askerinin Irak’ta kaybolması son-
rasında, babasının olayın aydınlatılması adına 
verdiği mücadeleyi konu edinmektedir.
Redacted/Örtülü Gerçek (2007): Film, Irak iş-
gali sonrasında şiddetin en yoğun yaşandığı Sa-
marra’da görevli ABD askerlerinin yaşamlarını 
anlatmaktadır.
The Hurt Locker/Ölümcül Tuzak (2008): Sa-
vaş ortasında bombaları imha etmekle görevli bir 
grup askerin başından geçenleri anlatmaktadır.
W./Beyaz Saray (2008): Irak işgalinin mimarı 
George W. Bush’un hayatını anlatan Oliver Sto-
ne imzalı film, Irak işgalini George W. Bush’a 
havale ederek, ABD devletini aklamaya çalıştığı 
yönünde eleştirilmiştir.
The Messenger/Haberci (2009): Film, bir 
Amerikan askerinin, eşi Irak’ta ölen bir kadın-
la ilişki yaşamaya başlaması ile ortaya çıkan etik 
çıkmazı ele almaktadır.
Return/Dönüş (2011): Irak’tan dönen askerle-
rin yaşadıklarını ele alan filmin kahramanı di-
ğerlerinden farklı olarak bir kadın askerdir.
• ABC Aile Kanalı’nda yayımlanan ‘Alice Ara-

followed by millions of people in hundreds of 
countries have contributed to the formation of 
the legitimacy of the occupations by infusing 
the same manipulations to the subconscious of 
the people several times and in a most dramat-
ic way. While these films have processed mil-
lions Iraqi citizens whose country was occu-
pied as a bit player, the US troops conducting 
the occupation was presented as heroes. Here 
are some of these manipulative broadcasts:

Home of the Brave (2006): It is about the mem-
ories of four American soldiers on their way 
home.
Grace is Gone (2007): It is a drama about an 
American mother who lost her husband in Iraq 
War and her struggles to explain the situation to 
her children. 
In the Valley of Elah (2007): The film is about 
the struggle of the father of a master American 
soldier named Mike Deerfield to clarify the in-
cident after the disappearance of his son in Iraq. 
Redacted (2007): The film is about the mem-
ories of the American soldiers in charge in Sa-
marra where the violence is most intense after 
the Iraq occupation.
The Hurt Locker (2008): It tells the story of the 
memories of a group of soldiers in charge with 
disposing of the bombs in the middle of a war. 
White House (2008): Oliver Stone’s film which 
tells the story of the architect of the Iraq occu-
pation George W. Bush is criticized because it 
tries to vindicate the US by burdening Bush 
with the responsibility of the occupation.
The Messenger(2009): The film is about the 
ethical dilemma of  an American soldier hav-
ing a relationship with a women whose husband 
died in Iraq.
Return (2011): The character of the film which 
is about the experiences of the soldiers returning 
from Iraw is a female soldier unlike others. 
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bistan’da’ dizisinde “güzel bir kız kötü niyetli 
bir Arap tarafından Amerika’dan kaçırılmak-
ta, isteği dışında çöle götürülüp erken evlilikle 
tehdit edilmektedir.” Dizide Müslüman ka-
dınlar şişman ve çirkin olarak yansıtılırken, 
dışarda çarşaf giyen kadın oldukça komik ve 
küçük düşürücü olarak resmedilmektedir. 
Kamuoyundan gelen şiddetli eleştirilerden 
sonra dizinin yapımına son verilmiştir.

• Onur Günlükleri adlı belgesel, yapımcıları 
tarafından Müslüman ülkelerdeki kadınların 
karşılaştığı sorunlar hakkında izleyenleri bilgi-
lendirmeyi ve değişim için harekete geçirmeyi 
amaçladığı iddia edilen bir yapımdır. Ancak 
belgeselin başyapımcıları İslam karşıtlıklarıyla 
ün salmış Ayaan Hirisi Ali ve Raphael Sho-
re’dur. Belgeselin “Kültür, istismar için bir 
bahane değildir” şeklindeki sloganı ile belge-
selin içeriği ilginç bir ikilem yaratmaktadır.

• Ömer Kayani “Hollywood Üzerinden 
ABD’nin Türkiye ile Savaşı” başlıklı maka-
lesinde ABD’nin özellikle Türkiye gibi halkı 
Müslüman olan ülkeler üzerinde sinemayı 
manipülatif biçimde kullandığını ifade et-
mektedir. İslam düşmanı olmasıyla tanınan ve 
gerçek hayatta da CIA ajanlarını yakın dövüş 
konusunda eğiten Steven Seagal’ın rol aldığı 
2004 yapımı “Out of Reach” adlı filmde, Po-
lonya Türk Konsolosluğu çocuk ticareti yapı-
lan bir yer olarak gösterilmektedir. Daha önce 
de, ünlü bir aktörün yapmayacağı şekilde, İs-
lam düşmanı bir film olan ‘Executive Decisi-
on’ filminde 15 dakika için boy göstermiş ve 
daha filmin hemen başında ölmüş olan Seagal, 
ismini filmin posterlerine yazdırarak kendi 
hayran kitlesini de bu tür filmlere çekmiş,  bir 
anlamda filme referans olmuştur.

• Savior (Kurtarıcı) adlı Hollywood yapımı 
film, Soğuk Savaş sonrası dönemde küresel 
sistemin yeni düşmanının İslam olduğunu or-
taya koymaktadır. Ömer Kayani “Kurgularla 

In the series of “Alice in Arabia” published by 
ABC Family Channel “a beautiful girl kid-
napped from the United States by a sinister 
Arab, held against her will in the desert, and 
threatened with early marriage”. The script also 
describes veiled Muslim women as ‘completely 
formless, anonymous.’ and the woman wearing 
veil while outside is portrayed in a funny and in-
sulting way. After intense criticisms from pub-
lic, the script was cancelled. 
Honor Diaries is a documentary that, accord-
ing to its creators is “meant to inspire viewers to 
learn more about issues facing women in Mus-
lim-majority societies, and to act for change. The 
film’s executive producers are anti-Islam activ-
ists who have a reputation for their anti-Islam 
rhetoric Ayaan Hirisi Ali and Raphael Shore. 
The slogan of the documantary as “Culture is no 
Excuse for Abuse” and the content of it creates 
an interesting dilemma. 
• Omer Kayani wrote in his article titled as “ the 

US war with Turkey over Hollywood” that  
the US uses cinema in a manipulative way es-
pecially in Muslim countries such as Turkey. 
In”Out of Reach” 2004 in which Steven Sea-
gal who is known for his enmity towards Is-
lam and trains the CIA agents in infighting in 
real life had a role, Poland Turkish Consulate 
is portayed as a place of child trafficking. He 
also had a role during 15 minutes in another 
anti-Islamic movie called ‘Executive Decision’ 
in a way that a famous actor cannot do, and 
Seagal who died just at the beginning of the 
film, attracted his own fans to these kinds of 
films by making his marks on the poster of the 
movie, and gave a reference about the movie 
in a manner of speaking.  

• A Hollywood production film Savior (Savior) 
claims that the new enemy of the global sys-
tem in the post-Cold War era is Islam. Omer 
Kayani summarizes the film in his article ti-
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Bilinçaltını Etkileme” başlıklı makalesinde fil-
mi şöyle özetlemektedir: “Film’de Fransa’daki 
Amerikan elçiliğinde çalışan askeri bir görev-
linin karısı ve çocuğu bir terörist bombası so-
nucu hayatlarını kaybeder. Saldırı sonrası acı-
sını kendini içkiye vererek unutmaya çalışan 
elçilik görevlisine bir arkadaşı şakayla karışık 
Paris’teki en yakın camiye giderse teröristleri 
orada bulabileceğini söyler. İçkinin etkisiyle 
bu tavsiyeyi ciddiye alan Amerikalı, bardan 
çıkarak Paris’teki en yakın camiye gider ve 
namaz kılmakta olan cemaate gelişi güzel ateş 
açmaya başlar. Şarjörünü boşalttıktan sonra 
dışarı çıktığında, cemaatten bir kişi onu takip 
edip silahıyla vurmaya çalışır. Ama başaramaz 
ve ölür. Kahramanımız artık iyice ikna olmuş-
tur ki, bütün Müslümanlar teröristtir. Bu ge-
rekçeyle Bosna’ya gider ve Sırpların yanında 
katliamlara katılır. Müslümanlar tarafından 
tecavüz edilen bebekli bir kadına yardımcı 
olur. Film bu mihval üzere devam eder. Şüp-
hesiz filmin en ilginç noktası ise, cami baskını 

tled “Breakthrough the subconscious with 
fictions” as follows: “The wife of a military 
officer working at the American embassy in 
France and his son lose their lives as a result of 
a terrorist bomb. One of the friends of the em-
bassy officer who hits the bottle to forget about 
his suffering after the attack says to him that 
if he went to the nearest mosque in Paris, he 
could find the terrorists there. The American 
officer takes this advice seriously by the influ-
ence of alcohol. He leaves the bar and goes to 
the nearest mosque in Paris and starts to shoot 
the congregation praying randomly. When 
he goes out after firing the gun dry,  one man 
from the congregation follows and try to shoot 
him. But he fails and dies. The character is 
now thoroughly convinced that all Muslims 
are terrorists. For this reason he goes to Bos-
nia and participate in the massaccres near Ser-
bians. He helps a woman with a baby raped 
by Muslims. The film continues on this pivot. 
Without a doubt, the most interesting point of 

“Homeland” dizisi, pek çok Hollywood yapımı gibi “ABD’nin dünyayı İslamî terörden koruduğu” algısını işlemektedir.
“Homeland” series like many Hollywood productions represent the perception that “the US protects the world from Islamic terrorism”.
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sırasında cemaatten birinin silahlı olarak gös-
terilmesidir. Burada bilinçaltına verilen mesaj, 
Müslümanların camiye silahlı olarak gittikleri 
ve hepsinin potansiyel birer terörist oldukla-
rıdır. Filmin ilerleyen bölümlerinde ise, Sırp 
işgali altındaki Boşnakların yanında savaşmak 
üzere gönüllü olarak Bosna’ya gelmiş olan 
Müslümanlar, oraya aslında zevk için adam 
öldürmeye gelmiş paralı askerler olarak göste-
rilmekte, katliam ve tecavüzlerden de bu kişi-
ler sorumlu tutulmaktadır.”

• Başrollerini Denzel Washington ve Bruce 
Willis’in paylaştıkları 1998 yapımı “The Sie-
ge” (Kuşatma) adlı filmde, Arap teröristlerin 
ABD’de giriştikleri çok büyük bombalamaları 
durduramayan ABD hükümetinin, sıkıyöne-
tim ilân ederek bütün Müslümanları şehrin 
içindeki stadyum ve benzeri yerlerde oluştu-
rulan toplama kamplarına doldurması anlatıl-
maktadır. Böylece bir bakıma yıllar öncesin-
den 11 Eylül’ün senaryosunu yazmıştır.

• 11 Eylül olaylarının hemen akabinde, Pen-
tagon yetkilileri Hollywood temsilcileri ile 
bir toplantı yapmış ve yeni terör odağı olarak 
öne çıkartılan İslam’a karşı savaşta bu algıyı 
besleyecek yapımlar üretmelerini istemiştir. 
Jean-Michel Valantin bu konuda şunları ak-
tarmaktadır: “11 Kasım 2001 tarihinde büyük 
stüdyo temsilcileri, oyuncu birliğinin başkanı, 
sinema sektörünün efsanevi devi Jack Valenti 
ve Başkan George W. Bush’un tanınmış siyasî 
danışmanı Karl Rove Hollywood’da bir araya 
geldiler. Bu toplantının amacı ‘teröre karşı sa-
vaş’ın hakim olduğu Amerikan dış politikasını 
Hollywood yapımlarıyla koordineli bir hale 
getirmekti.”21

• Pretty Woman, Fight Club, Diriliş gibi dün-
yaca ünlü filmlerin yapımcısı ve 2014-2015 

21 Jean-Michel Valantin, “Hollywood, the Pentagon and 

Washington”, Anthem Press, New York, 2003.

the film is the scene of an armed man in the 
mosque. The subliminal message here is that 
Muslims go to the mosques with their weap-
ons and are all potential terrorists. In the fol-
lowing parts of the film, Muslims who came 
to Bosnia as volunteers to fight alongside the 
Bosnians under Serbian occupation, is shown 
as mercenaries came to kill for pleasure, and 
these people are also held responsible for the 
massacres and rapes.”

•  The movie “The Siege” 1998 which Den-
zel Washington and Bruce Willis shared the 
leading role tells the story of collecting the all 
Muslims in concentration camps in places like 
stadium in the city by declaring a state of siege 
by the US government which is not able to 
stop the huge bombings of the Arab terrorists. 
Thus the script of 9/11 was written in a way 
several years ago. 

• In the wake of the events of 9/11, Penta-
gon officials held a meeting with Hollywood 
agents and requested from them in the war 
against Islam which was presented as the new 
focus of terror to produce productions feed-
ing this perception. Jean-Michel Valantin 
has said in this regard: “A meeting was held 
in Hollywood on 11 Noember 2001 between 
representatives of the ajor studios, the head of 
the actors union, the powerful and redoubt-
able Jack Valenti, and Karl Rove, President 
George W. Bush’s eminent political adviser. 
The aim of the meeting was the coordination 
of the American foreign policy, dominated by 
the “war against terrorism”, with Hollywood 
productions.”21

• The legendary film producer Arnon Milchan 
(Pretty Woman, Fight Club, back-to-back 
Oscar winner for Best Picture in 2014 and 

21 Jean-Michel Valantin, “Hollywood, the Pentagon and 

Washington”, Anthem Press, New York, 2003, p.90.
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Oscar ödüllerinin sahibi İsrailli işadamı ve 
yapımcı Arnon Milchan, Hollywood ajanı 
olduğunu itiraf etmiştir. Milchan’ın İsrail’in 
nükleer silah yapmak için ihtiyaç duyduğu 
teknolojileri elde ederek ve silah tüccarlığı ya-
parak İsrail istihbaratı için çalıştığı iddia edil-
mektedir.22

• Amerikan hükümetinin birimleri kitle iletişim 
araçlarında ülkenin imajını arttırmak için uzun 
zamandır eğlence sektörü ile alakalı memurlar 
istihdam etmekte ve departmanlar açmaktadır. 
1947 yılında kurulan CIA, sinema sektörüyle 
resmî ilişkiler kuran en temel hükümet biri-
midir. CIA’in film ve televizyon programları-
nın içeriğinin şekillenmesinde aktif rol aldığı 
pek az kişi tarafından bilinmektedir. Özellikle 
1996’dan itibaren Chase Brandon’ın CIA eğ-
lence irtibat memuru olarak atanmasıyla be-
raber bu müdahale daha da artmıştır. “Clear 
and Present Danger” (1994), “To the Limit” 
(1995), “JAG” (1995-2005), “Enemy of the 
State” (1998), “In the Company of Spies” 
(1999), “The Agency” (2001-2003), “Alias” 
(2001-2006), “24” (2001-2010), Bad Com-
pany (2002), The Sum of All Fears (2002), 
The Recruit (2003), “Covert Affairs” (2010-
2014), “Argo” (2012), “Zero Dark Thirty” 
(2012), “Fard Ayn” (2011), “The Rogue” 
(2007-2016) History Channel’ın belgeseli 
“Air America: The CIA’s Secret Airline” ve 
BBC belgeseli “The Secret War on Terror” 
gibi yüzlerce ödüle aday olan veya ödül ka-
zanan daha birçok filmin, televizyon prog-
ramının ve belgeselin içeriği CIA tarafından 
şekillendirilmiştir. “Sneakers” (1992), “Meet-
the Parents” (2000), “Syriana” (2005), “The 
Good Shepherd” (2006), “Rendition” (2007), 

22 http://www.globalresearch.ca/the-cias-work-with-holl-

ywood-filmmakers/5519436

2015) confessed that he worked for Israel. It is 
claimed that he worked for Israeli intelligence 
to deal arms and obtain technologies Israel 
needed to make nuclear weapons.22

• Agencies of the U.S. government have long 
employed entertainment liaison officers to im-
prove their public image in the mass media. 
The CIA which has existed since 1947 is the  
major government agency to establish formal 
relations with the motion picture industry. 
The lack of scholarship is surprising, howev-
er, given that the Agency has already shaped 
the content of numerous film and television 
works. Especially as of 1996, with the hiring 
of Chase Brandon as entertainment liaison, 
this intervention increased. The contents of 
hundreds of awarded movies, tv programs 
and documentaries were shaped by the CIA 
such as “Clear and Present Danger” (1994), 
“To the Limit” (1995), “JAG” (1995-2005), 
“Enemy of the State” (1998), “In the Com-
pany of Spies” (1999), “The Agency” (2001-
2003), “Alias” (2001-2006), “24” (2001-
2010), Bad Company (2002), The Sum of All 
Fears (2002), The Recruit (2003), “Covert 
Affairs” (2010-2014), “Argo” (2012), “Zero 
Dark Thirty” (2012), “Fard Ayn” (2011), 
“The Rogue” (2007-2016) History Channel’s 
documentary “Air America: The CIA’s Secret 
Airline” and BBC documentary “The Secret 
War on Terror”. The movies of “Sneakers” 
(1992), “Meetthe Parents” (2000), “Syri-
ana” (2005), “The Good Shepherd” (2006), 
“Rendition” (2007), “Charlie Wilson’s War” 
(2007), “Salt” (2010) ve “Red” (2010) were 
supported by the retired officers of CIA.23

22 http://www.globalresearch.ca/the-cias-work-with-holl-

ywood-filmmakers/551943

23 Tracia Jenkins, The CIA in Hollywood: How the Agen-

cy Shapes Film and Television, University of Texas 

Press, 2012.
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“Charlie Wilson’s War” (2007), “Salt” (2010) 
ve “Red” (2010) filmleri de emekli CIA ajan-
ları tarafından desteklenmiştir.23

• ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un, sahte 
propaganda videoları hazırlaması için İngil-
tere merkezli bir PR şirketine yarım milyar 
dolardan fazla para ödediği iddia edilmiştir. 
Bell Pottinger isimli şirketin çalışanlarının 
ABD’nin Bağdat’ta bulunan askeri üssünde 
eğitim aldıkları belirtilmiştir. Şirketin görev-
leri arasında sahte El-Kaide videoları hazırla-
mak ve bu videoları izleyen Iraklıların takibini 
sağlamakta yer almış, anlaşma Irak işgali son-
rası gerçekleşmiştir. İddia ile ilgili görüşüne 
müracaat edilen, Bell Pottinger’in eski başka-
nı Lord Tim Bell, iddiaları doğrularken şir-
ketinin gizli askeri operasyonlar için çalıştığını 
ifade etmiştir. Bell, şirketinin Pentagon, CIA 
ve Ulusal Güvenlik Servisi (NSA) ile bilgi 
akışı içerisinde olduğunu söylemiştir. 2006-
2008 yılları arasında Bell Pottinger’da çalışan 
Martin Wells ise çalıştığı şirketin o dönemde 
El Kaide’yi karanlık bir terör örgütü olarak 
göstermek için reklamlar tasarladığını ve ana 
karakterleri terörizmi kötüleyen yerel pembe 
dizilerin senaryolarının yazımıyla da uğraştı-
ğını ifade etmiştir.

23 Tracia Jenkins, The CIA in Hollywood: How the Agen-

cy Shapes Film and Television, University of Texas 

Press, 2012.

• It is claimed that the US Department of De-
fense Pentagon paid more than half a billion 
dollars to a UK-based PR company in order 
to prepare misguided propagand videos. It is 
stated that the workers of the Bell Pottinger 
company were received from the US military 
base in Baghdad. Preparing fake Al-Qae-
da videos and following the Iraqis watching 
these videos are included in the duties of the 
company, and the deal was carried out after 
the invasion of Iraq. Former chairman of Bell 
Pottinger Lord Tim Bell, who was consulted 
regarding the claim, confirmed the allegations 
and said that his company worked for secret 
military operations. Bell also stated that his 
company had flow of information with Pen-
tagon, CIA and National Security Agency 
(NSA).  Martin Wells who worked for Bell 
Pottinger between 2006 and 2008 admitted 
that the company worked to design adver-
tisements to demonstrate Al-Qaeda as a dark 
terrorist organization and also involved in 
the writings of scenerios of local soup operas 
whose main characters discredited terrorism. 
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4. Sondaj Araçları STK’lar ve Akademi 
(İnsan Hakları Örgütleri, Think Tank 

 Kuruluşları, Üniversiteler vd.)

Bir önyargıyı yok etmek, atomu 
parçalamaktan zordur!

Albert Einstein (1879-1955), Biliminsanı

İslam’ı hedef alan manipülasyonların hangi alan-
larda sürdürüleceği, bu manipülasyonlarda ne gibi 
yol ve yöntemlerin kullanılacağı, manipülasyonla-
rın hangi fikrî temeller üzerine bina edileceği gibi 
hususlarda, küresel sistemi temsil eden devlet, 
şirket ve yapılarca fonlanan STK’lar ve akademik 
camialar önemli hizmetler görmektedir. Üniversite-
ler, think-tank kuruluşları, insan hakları örgütleri 
gibi bağımsız ve sivil görünümlü yapılarda üretilen 
makale, tez, kitap, rapor, araştırma vb. çalışmalar 
İslam’ı hedef alan manipülasyonların fikrî temel-
lerini oluşturmaktadır. Akademik yapılar bilimsel 
bilgi ürettiği kabulü ile uluslararası kamuoyunda 
önemli bir saygınlığa sahipken, sivil ve bağımsız 
olduğu kabulü ile STK’lar da benzer şekilde dün-

4. The Tools of Inquiry Civil Society 
 Organizations (CSO) and Academia 

(Human Rights Organizations, Think 
Tanks, Universities and etc.) 

‘It is harder to crack prejudice than an atom.’ 

Albert Einstein (1879-1955), Man of Science

The CSOs and academic communities funded by 
the states, organizations and other structures rep-
resenting the global system provide important ser-
vices regarding the issues such as in which area the 
manipulations against Islam would  be carried on, 
which ways and methods would be used in these 
manipulations, on which intellectual foundations 
the manipulations would be built up.  Articles, 
theses, books, reports, researches and other works 
produced in independent and civil structures such 
as universities, think-tanks, human rights orga-
nizations constitute the intellectual foundation of 
manipulation targeting Islam. While academic 

Üniversiteler ve bağımsız görünümlü STK’larda üretilen çalışmalar İslam’ı hedef alan manipülasyonların fikrî temellerini oluşturmaktadır.
The studies produced in the universities and the so called objective civil society organizations constitute the intellectual base of the manipulations targeting Islam.
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ya üzerinde büyük bir hüsnükabule ve serbestiyete 
sahiptir.

• Almanya’daki Georg Eckert Enstitüsü’nün 
İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya ve 
İspanya’dan toplam 27 farklı ders kitabını 
inceleyerek hazırladığı rapor, söz konusu ki-
tapların “kültürel ırkçılık”a teşvik edici içeri-
ğe sahip olduğunu ve İslam hakkında yanlış 
ve çarpıtılmış bilgiler verdiğini ortaya koy-
maktadır. Projenin sorumlu müdürü Susan 
Krohnert-Othman konuyla ilgili olarak, “Bu 
ders kitaplarında İslam sürekli tek büyük bir 
monolitik blokmuş ve içinde hiç farklı kül-
türler barındırmıyormuş gibi anlatılıyor. Ay-
rıca sürekli İslam ile geri kalmışlık arasında 
vurgu yapılıyor” demiştir. Raporda, özellikle 
ortaokul seviyesinde okutulan kitaplarda sü-
rekli “geri kalmış İslam ülkelerinin” karşısına 
“modern Avrupa” fikrinin yerleştirildiği ifade 
edilmiştir.

• Anne Frank Vakfı tarafından 2014 yılında 
yapılan bir araştırmaya göre Hollanda’da orta 
dereceli okullarda öğretmenlik yapanların 
%74’ü son bir yıl içerisinde İslam karşıtı söy-
leme maruz kaldığını ifade etmiştir.

• Eğitimci Rukiye Sancar Avusturya’da eğitim 
hayatında Müslümanların maruz kaldığı sı-
kıntılara dair şu bilgileri vermiştir: “Başörtüsü 
takan öğrenciler arkadaşları ve öğretmenleri 
tarafından rencide ediliyor ve ‘Bir erkeğin dör-
düncü eşi olmaya aday mısın?’, ‘Neden başın 
örtülü, ailen mi zorluyor? Eğer öyle ise sana 
yardımcı olalım’ gibi sorularla sözlü tacize uğ-
ruyor. Nadiren de olsa fiilî olarak başörtüsünü 
açma girişimleri de oluyor.” Sancar’ın ifade-
lerine göre Müslüman çocuklara gerizekalı 
muamelesi yapılırken ikna edilen ailelerden 
alınan izinlerle bu çocuklar özel eğitim veren 
ilgili okullara gönderilmektedir. Bu okullarda 
çocukların her türlü dinî istismara uğradığını 
da ifade eden Sancar, öğrenciler kadar eğitim-

structures that have a significant reputation in the 
international community with the assumption that 
they produce scientific knowledge, the CSOs with 
the assumption that  they are civil and indepen-
dent have a kind reception and freedom likewise 
throughout the world.  

• The report that the Georg Eckert Institute in 
Germany prepared by examining 27 different 
textbooks from Great Britain, France, Germa-
ny, Austria and Spain reveals that the books in 
question have the contents encouraging “cul-
tural racism” and give false and distorted in-
formations about Islam. The manager of the 
project Susan Krohnert-Othman said “Islam 
is frequently presented as a homogenous en-
tity without reflecting its diversity in different 
parts of the world  and Islam is always pre-
sented as an outdated system of rules.”  The 
textbooks used at the secondary school level 
frequently set an “antiquated Islam” against a 
“modern Europe” and depict them as in con-
flict with each other. 

• According to a survey conducted by Anne 
Frank Foundation in 2014, the 74% of the 
teachers at the secondary schools in the Neth-
erlands stated that they were exposed to an-
ti-Islamic discourse in the last one year. 

• Educator Rukiye Sancar gave the following 
information about the troubles the Muslims 
faced in their educational lifes in Austria: 
“The students wearing headscarves are being 
hurt by their friends and teachers and they also 
suffer from verbal abuse with such questions 
as ‘Are you a candidate to be the fourth wife of 
a man?’ ‘Why do you cover your head, because 
of your family’s pressure? If so, we can help 
you.’. And the attempts to open the headscarf 
rarely occur.” According to the statements of 
Sancar, while the Muslim child are treated as 
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cilerin de inançlarından dolayı ayrımcılığa uğ-
radığını belirtmektedir.

• Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (Council 
on American-Islamic Relations) CAIR’in 
2013’te yayımladığı “Korkuyu Kanunlaştır-
mak: İslamofobi ve ABD’deki Etkileri” (Le-
gislating Fear: Islamophobia and Its Impact 
in the United States) başlıklı rapor, Müslü-
manlara karşı önyargı ve nefret yaratma misyo-
nunu benimsemiş Amerika merkezli grupları 
incelemektedir. Bu gruplar İslam’ı ve içerdiği 
değerleri manipüle ederek İslam’a ve Müslü-
manlara karşı önyargı ve nefret yaratarak İs-
lamofobinin tetiklenmesinde başrol oynamak-
tadır. Raporda, İslam karşıtı bir dünya için 
çalışan ABD merkezli gruplara, 2008-2011 
yılları arasında yaklaşık 120 milyon Dolar 
kaynak aktardıkları belirtilmektedir. 2 katego-
ri üzerinden incelenen bu gruplar ‘iç çekirdek’ 
ve ‘dış çekirdek’ olmak üzere ikiye ayrılmak-
tadır.  37 grup iç çekirdek, 32 grup da dış 
çekirdek olarak değerlendirilmektedir. Ame-
rikan İlerleme Merkezi (Center for American 
Progress) de “Fear, Inc.” (Korku AŞ) başlıklı 
raporunda İslamofobi ağlarının kökenlerini 
araştırmış ve Amerika’da İslam karşıtı hisleri 
pompalayan kurumlara 10 yılda 42.6 milyon 
Dolar katkıda bulunan 7 kuruluş olduğunu 
belirtmiştir. Bu 7 kurum (1. Donors Capital 
Fund 2. Richard Mellon Scaife foundations 
3. Lynde and Harry Bradley Foundation 4. 
Newton D. & Rochelle F. Becker foundations 
and charitable trust 5. Russell Berrie Founda-
tion 6. Anchorage Charitable Fund and Wil-
liam Rosenwald Family Fund 7. Fairbrook 
Foundation) tarafından finanse edilen ve İsla-
mofobi pompalayan 69 grup şunlardır:

İç Çekirdek – İslam Manipülasyonu Üzerinden 
İslamofobi Pompalayan Gruplar: ACT! For 
America, American Freedom Defense Initiati-
ve, American Freedom Law Center, American 

if they are jerks, these children are sent to the 
schools that give special education with the 
permissions taken from the  persuaded fam-
ilies.  Sancar who expressed that the children 
also suffered all kinds of religious abuse in 
these schools, also said that the educators were 
also discriminated because of their beliefs in-
asmuch as the students. 

• According to the report of Council on Amer-
ican-Islamic Relations CAIR published in 
2013 titled “Legislating Fear: Islamophobia 
and Its Impact in the United States” analyze 
the groups based in the US having the mis-
sion to promote prejudice against and hatred 
of Muslims. These groups have a vital role in 
stimulating Islamophobia by promoting prej-
udice against and hatred of Islam and Mus-
lims through manipulating Islam and its val-
ues. The report states that the inner core of 
the US-based Islamophobia network enjoyed 
access to at least $120,000,000 in total revenue 
between 2008 and 2011. The groups which 
are analyzed are separated into two as inner 
core and outer core. The inner core includes 
at least 37 group, the outer core includes an 
additional 32. 

• Center for American Progress investigated 
the roots of the Islamophobia networks in its 
report “Fear, Inc.” and stated that there are 
seven groups providing Ismalophobic think 
tanks $42.6 million in 10 years. Here are the 
69 Islamophobic think tanks funded by these 
7 groups (1. Donors Capital Fund 2. Richard 
Mellon Scaife foundations 3. Lynde and Har-
ry Bradley Foundation 4. Newton D. & Ro-
chelle F. Becker foundations and charitable 
trust 5. Russell Berrie Foundation 6. Anchor-
age Charitable Fund and William Rosenwald 
Family Fund 7. Fairbrook Foundation): 
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Public Policy Alliance, American-Islamic Fo-
rum for Democracy, Americans Against Hate 
(Fla.), Atlas Shrugs, Bare Naked Islam, Bay 
People (N.Y.), Center for Security Policy, Cen-
ter for the Study of Political Islam, Christian 
Action Network, Citizens for National Security 
(Fla.), Concerned American Citizens (Calif.), 
Concerned Citizens for the First Amendment 
(Calif.), Counter Terrorism Operations Center 
(Fla.), David Horowitz Freedom Center, Deb-
bieshlussel.com (Mich.), Dove World Outre-
ach Center, Florida Family Association (Fla.), 
Former Muslims United, Forum for Middle 
East Understanding, Gates of Vienna, Inves-
tigative Project on Terrorism, Jihad Watch, 
Middle East Forum, Middle East Media Re-
search Institute, Militant Islam Monitor, SAE 
Productions, Society of Americans for National 
Existence, Stop the Islamization of Nations, 
Strategic Engagement Group, Tennessee Free-
dom Coalition (Tenn.), The Clarion Fund, The 
Shoebat Foundation, The United West (Fla.), 
The Virginia Anti-Shariah Taskforce (Va.).
Dış Çekirdek: American Center for Law and 
Justice, American Family Association, Ameri-
can Islamic Leadership Coalition, Anchorage 
Foundation/William Rosenwald Family Fund, 
Family Security Matters, Becker Foundations, 
Carroll County Republican Party (Tenn.), Ch-
ristian Broadcasting Network, Donors Capital 
Fund, Eagle Forum, Endowment for Middle 
East Truth, Extreme Terrorism Consulting, 
Fairbrook Foundation, Fox News, Grace Bap-
tist Church (Tenn.), Liberty Counsel, Lyn-
de and Harry Bradley Foundation, National 
Review, Richard Mellon Scaife Foundations, 
Russell Berrie Foundation, Rutherford Rea-
der (Tenn.), Security Solutions International, 
Stewart County Republican Party (Tenn.), Tra-
ditional Values Coalition, The Family Leader, 
The Mark Levin Show, The Oak Initiative, 
The Rush Limbaugh Show, The Savage Na-

Inner Core – The Groups Stimulating Islam-
ophobia Through the Manipulation of Islam: 
ACT! For America, American Freedom De-
fense Initiative, American Freedom Law Cen-
ter, American Public Policy Alliance, Ameri-
can-Islamic Forum for Democracy, Americans 
Against Hate (Fla.), Atlas Shrugs, Bare Na-
ked Islam, Bay People (N.Y.), Center for Se-
curity Policy, Center for the Study of Political 
Islam, Christian Action Network, Citizens for 
National Security (Fla.), Concerned American 
Citizens (Calif.), Concerned Citizens for the 
First Amendment (Calif.), Counter Terror-
ism Operations Center (Fla.), David Horowitz 
Freedom Center, Debbieshlussel.com (Mich.), 
Dove World Outreach Center, Florida Family 
Association (Fla.), Former Muslims United, 
Forum for Middle East Understanding, Gates 
of Vienna, Investigative Project on Terrorism, 
Jihad Watch, Middle East Forum, Middle 
East Media Research Institute, Militant Islam 
Monitor, SAE Productions, Society of Ameri-
cans for National Existence, Stop the Islamiza-
tion of Nations, Strategic Engagement Group, 
Tennessee Freedom Coalition (Tenn.), The 
Clarion Fund, The Shoebat Foundation, The 
United West (Fla.), The Virginia Anti-Shariah 
Taskforce (Va.).

Outer Core – American Center for Law and 
Justice, American Family Association, Amer-
ican Islamic Leadership Coalition, Anchorage 
Foundation/William Rosenwald Family Fund, 
Family Security Matters, Becker Foundations, 
Carroll County Republican Party (Tenn.), 
Christian Broadcasting Network, Donors Cap-
ital Fund, Eagle Forum, Endowment for Mid-
dle East Truth, Extreme Terrorism Consult-
ing, Fairbrook Foundation, Fox News, Grace 
Baptist Church (Tenn.), Liberty Counsel, Lyn-
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tion, Washington Times, Williamson County 
Republican Party (Tenn.), Worldnet Daily.
Rapora göre bu grupların kurucuları olan ‘yanlış 
bilgilendirme’ uzmanları, siyasi liderler, taban 
grupları ve medya tarafından kullanılan yanlış 
bilgi ve unsurları üretirler. Bunları içerisinde en 
çok göze çarpan 5’i ise şunlardır:
Frank Gaffney, Center for Security Policy
David Yerushalmi, Society of Americans for 
National Existence
Daniel Pipes, Middle East Forum
Robert Spencer, Jihad Watch and Stop Islami-
zation of America
Steven Emerson, Investigative Project on Ter-
rorism
Manipülasyon uzmanları Amerika’da ve dünya 
genelinde yayın yapmaktadırlar. Bu uzmanlar 
ülkeyi gezerek devletle beraber çalışmaktadır. 
Ülkedeki camilerin büyük çoğunluğunun İs-
lamcı teröristler veya sempatizanlarının barına-
ğı olduğunu ilan etmektedirler. Bu uzmanların 

de and Harry Bradley Foundation, National 
Review, Richard Mellon Scaife Foundations, 
Russell Berrie Foundation, Rutherford Read-
er (Tenn.), Security Solutions International, 
Stewart County Republican Party (Tenn.), Tra-
ditional Values Coalition, The Family Leader, 
The Mark Levin Show, The Oak Initiative, 
The Rush Limbaugh Show, The Savage Na-
tion, Washington Times, Williamson County 
Republican Party (Tenn.), Worldnet Daily.

Accorrding to the report, ‘misinformation ex-
perts’ that are the founders of these groups pro-
duce misinformations and incorrect ingredients 
that the grassroots organizations, media enablers 
and political players use.  Here are the most  re-
markable 5 out of these: 

Frank Gaffney, Center for Security Policy

David Yerushalmi, Society of Americans for 
National Existence

Daniel Pipes, Middle East Forum

Müslümanlara karşı önyargı ve nefret yaratma misyonunu benimsemiş Amerika merkezli gruplara her yıl yüz milyonlarca dolar kaynak aktarılmaktadır.
Each year hundreds of millions of dollars are given to US based groups adopting the mission to create prejudice and hatred towards the Muslims.
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think-tank’leri, söylemleri ve algıları kirleten İs-
lam karşıtı mesajları organize edenlerin büyük 
çoğunluğunu teşkil etmektedir. Sürdürülen ça-
lışmalarla 1.6 milyar insanın ve 2.6 milyon Ame-
rikalının dini olan İslam, dünyayı ele geçirmeye 
çalışan özünde şiddet yanlısı bir ideoloji olarak 
lanse edilmektedir. Bu küçük radikal ideolog-
lar ordusu şeriat kanununu, Batı medeniyetini 
yıkmaya adanmış bir ‘totaliter ideoloji’ ve ‘ya-
sal-siyasî-askerî doktrin’ olarak tanımlamakta-
dır. İslam’a karşı yapılan hesaplı karalamanın 
son versiyonu da kasıtlı olarak şeriatı, yani dinî 
hukuka ait tüm kavram ve kurallar bütününü 
farklı anlama getirmektir. Şeriat, bahsedilen 
gruplar tarafından Müslüman olmayanları ce-
zalandıracak ve onlara baskı uygulayacak radi-
kal İslamcı bir halifeyi Amerikan anayasasının 
yerine koymak isteyen totaliter bir zafer gösterisi 
ve nefret ideolojisi olarak tanımlanmaktadır.
David Yerushalmi’nin şeriat kanununu yasakla-
yan “model yasama”sı Güney Carolina, Teksas 
ve Alaska’da yasa önergelerine dahil edilmiştir. 
“Nasıl anti-şeriat yasa önergesi taslağı hazırlaya-
bilirim” videosu ve online araçları da ulus gene-
linde benimsenmiştir.
Sivil yapılanma statüsündeki bu kuruluşlar tara-
fından sürdürülen faaliyetler, dünya kamuoyun-
da İslam karşıtlığının yaygınlaşmasına büyük 
katkı sağlamaktadır. Eylül 2010’da Washington 
Post-ABC News tarafından yapılan bir oyla-
ma, Amerikalıların %49’unun İslam hakkında 
olumsuz görüşleri olduğunu ortaya koymakta-
dır ki bu oran Ekim 2002’de %39 olarak tespit 
edilmiştir.
Brigitte Gabriel, Act! For America: 2011 ve-
rilerine göre Act! For America 175 bin üyeye 
sahipken, bugün bu rakam 300 bine ulaşmıştır. 
2011’de 635 şubesi bulunan kuruluşun şube sa-
yısı bugün 1000’e yükselmiştir. Kendi sitesinde 
Amerika’nın en büyük kâr amacı gütmeyen ulu-
sal güvenlik örgütü olarak betimlenen Act! For 

Robert Spencer, Jihad Watch and Stop Islam-
ization of America

Steven Emerson, Investigative Project on Ter-
rorism

Manipulation experts make publishments in the 
US and throughout the world. These experts 
are working with the state travelling the country. 
They announce that the majority of the mosques 
in US are incubators of Islamist terrorists and 
their followers.

The think tanks of these experts constitute the 
majority of those who pollute the discourses 
and the perceptions by organizing anti-Islamic 
messages. Islam which is the religion of 1.6 bil-
lion people and 2.6 million American people are 
presented as a bviolent ideology trying to take 
over the world. This small army of radical ideo-
logues describe the Sharia law as a ‘totalitarian 
ideology’ and ‘legal-political-military doctrine’ 
dedicated itself to destroying the Western civili-
zation’. The final version of the planned slander 
against the Islam is to deliberately ascribe a dif-
ferent meaning to Sharia Law, that is all of the 
concepts and rulesof the religious law. Sharia 
is defined as a totalitarian show of victory and 
hate ideology that wants to replace the American 
constitution with a radical Islamist caliphate who  
punishes non-Muslims and oppresses them.  

David Yerushalmi’s American Laws for Amer-
ican Courts (ALAC) ‘model legislation’ was 
included in the bills of Texas and Alaska. The 
video and online tools of “How to Prepare an 
Anti-Sharia Law Bill” is nationally adopted. 
The activities carried on by these institutions of 
civil structure status contribute a lot to the stip-
ulation of anti-Islam sentiment in international 
community. 

A public opinion poll held by Washington Post-
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America, Arizona ve Tennessee eyaletlerindeki 
İslam karşıtı yasa önergelerinin onaylanmasın-
da rol oynamaktadır. Örgütün kurucusu Bri-
gitte Gabriel Avusturalya Yahudi Haberleri’ne 
şöyle demiştir: “Dinini yaşayan her Müslüman 
radikal Müslümandır.” 19 Şubat 2006’da Was-
hington İstihbarat Zirvesi’nde konuşan Gabriel 
orada da şu ifadeleri kullanmıştır: “Amerika 
ve Batı, gerçek düşman İslam’ı tanımlayıp ona 
karşı durmadıkça bu savaşta başarısız olmaya 
mahkumdur.” Başka bir ifadesinde de şu cüm-
leleri kullanmıştır: “Eğer bir Müslüman dinini 
yaşıyorsa, Kur’an öğretilerine inanıp günde beş 
defa ve her Cuma olmak üzere ibadet yapıyor ve 
camiye gidiyorsa, o ABD’nin sadık bir vatandaşı 
olamaz.”
Amerika Özgürlük Savunma Girişimi (AFDI) 
ve Projesi “Amerika’nın İslamlaşmasını Dur-
dur” (Stop the Islamization of America): Pame-
la Geller ve Robert Spencer tarafından kurulan 
yapı, “küresel cihat ve İslam üstüncülüğü hıya-
netine karşı” eylem yürüttüğünü ifade etmek-
tedir. AFDI geniş çaplı kampanyasında İsrail 
yanlısı reklamlar yapmaktan çekinmemiştir. 
Reklamlarda, “Medeni adam ve vahşi arasın-
daki herhangi bir savaşta, medeni adamı des-
tekleyin”, “İsrail’i destekleyin”, “Cihadı yenin” 
şeklindeki ifadeler dikkat çekmiştir.
Amerika Özgürlük Hukuk Merkezi (AFLC), 
David Yerushalmi: David Yerushalmi ve Ro-
bert Muise tarafından kurulan AFLC, kuruluş 
amacını “Amerika’nın Yahudi-Hristiyan mira-
sını ve dini özgürlükleri korumak” olarak açık-
lamaktadır. Yerushalmi, birçok ülkede İslam’ı 
karalamak için kullanılan “Amerikan Mahke-
meleri İçin Amerikan Kanunları” adlı şablon 
tüzüğün yazarıdır. Yerushalmi’nin diğer grubu 
Amerikan Ulusal Varoluş Topluluğu (SANE) 
ise Amerika’da İslam’ı yaşamanın ağır bir suç 
sayılmasının savunuculuğunu yapmaktadır. İs-
lam’a olan nefretinde oldukça özgüven sahibi 

ABC News in September 2010 reveals that 49% 
of the Americans have negative ideas about Is-
lam and this ratio was 39% in October 2002.  

In its 2011 IRS filings, ACT! for America in-
cludes among the organization’s accomplish-
ments a total membership of 175,000 people 
while this number has increased to 300,000 to-
day. And it had 635 chapters, while today this 
number increased to 1,000. ACT for Amer-
ica which is described as the nation’s largest 
non-profit, non-partisan, grassroots national 
security organization in its own webpage plays 
a role in approval of the anti-Islamic bills in 
Arizona and Tennessee. The founder of the in-
stitution Brigitte Gabriel said to the Australian 
Jewish News: “All Muslims living according to 
their religion are radical Muslims.”

Gabriel who gave a talk at the Washington In-
telligence Summit on the 15th May 2016 made 
the following statements: “The US and the 
West are doomed to fail in this war unless they 
identify Islam the real enemy and stand against 
it.” In another speech she said: “If a Muslim 
lives his religion, believe in the teachings of Qu-
ran and prays five times a day and every Friday 
and goes to the mosque, he cannot be a loyal cit-
izen to the US.”

 American Freedom Defense Initiative (AFDI) 
and its project Stop the Islamization of Ameri-
ca: The organization launched by Pamela Geller 
and Robert Spencer says that it acts against the 
“global jihad and Islamic supremacism”. In 
a widely denounced campaign, AFDI creat-
ed a series of what the group initially dubbed 
“pro-Israel” ads. The original ad read, “In any 
war between the civilized man and the savage, 
support the civilized man.” then in larger text it 
reads, “Support Israel” and “Defeat Jihad.”
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olan Yerushalmi, “Bugün en büyük düşmanı-
mız İslam’dır. Bugün dünya çapında gördüğü-
müz İslam, cinayet, terör ve korku yoluyla dün-
ya halifeliğini gözetiyor” gibi ifadeleriyle İslam 
karşıtı propagandalarını İslami kavramları ma-
nipüle ederek sürdürmektedir.
Amerika Demokrasi İçin İslamî Forum 
(AIFD), Dr. Zuhdi Jasser: Başkanlığını Zuhdi 
Jasser’in yaptığı bu kuruluş, misyonunu “Ame-
rikan anayasası ve özgürlüğü devlet ve camiyi 
ayırarak korumak” olarak belirlemiştir. Her 
fırsatta İslam’ın barışçıl bir din olmadığı pro-
pagandasını yapan Jasser, Clarion Fund tara-
fından yapılan ve Müslümanları özünde şiddet 
yanlısı ve dünya egemenliğini gözeten kişiler 
olarak resmeden bir film olan Üçüncü Cihat’ı 
(The Third Jihad) tahkiye etmiştir. Film New 
York Polis Departmanı’nda verilen eğitimin bir 
parçası olarak gösterilmiştir.
Özgürlük Merkezi, David Horowitz: Özgür-
lük Merkezi, Robert Spencer’ın direktörlüğün-
deki Jihad Watch projesini yürüten kurumdur. 
Komplo teorileriyle dolu Front Page Magazine 
de bu kurumun bir projesidir. “Amerika’daki 
her Müslüman örgüt, İslami terörün asıl kay-
nağı olan Müslüman Kardeşler’in bir kolu-
dur” diyen Horowitz, Amerika’daki camilerin 
%80’inin Amerikalılara ve Yahudilere karşı 
nefretle dolduğu iddiasını dillendirmektedir. 
2011’deki Brooklyn College’de yaptığı konuş-
masında Orta Doğu Müslümanlarını “İslamî 
Naziler” olarak nitelemiş ve Müslümanların en 
önemli gündeminin Yahudi öldürmek olduğu-
nu iddia etmiştir.
Jihad Watch, Robert Spencer: Bloğun temel 
misyonu İslam’ın özünde şiddet dini olduğu 
propagandasını yaymaktır. İslam’ın kutsal kav-
ramlarından biri olan cihat kavramını “İnanma-
yanlara karşı Şeriat’ı dünyaya hakim kılmak için 
gerçekleştirilen saldırgan savaş biçimi” olarak 

American Freedom Law Center, David 
Yerushalmi: The AFLC which was founded by 
David Yerushalmi and Robert Muise described 
its objectives as protecting religious liberties and 
the “Judeo-Christian heritage” of the United 
States. Yerushalmi is the author of American 
Laws for American Courts, the template legisla-
tion used in many states to vilify Islam. Yerushal-
mi’s other group, the Society of Americans for 
National Existence, has advocated making the 
practice of Islam in America a felony. Yerushal-
mi is confident in his hatred of Islam, continung 
his anti-Islamic propagandas by manipulating 
the Islamic concepts, writing, “Our greatest en-
emy today is Islam. The only Islam appearing 
in any formal way around the world is one that 
seeks a world Caliphate through murder, terror 
and fear.”

American Islamic Forum for Democracy 
(AIFD), Dr. Zuhdi Jasser: The group which 
is led by Dr. Zuhdi Jasser defined its mission 
as to advocate for the preservation of our US 
Constitution, liberty and freedom, through the 
separation of mosque and state. Jasser states at 
every turn that Islam was not peaceful, narrated 
The Third Jihad, a film created by the Clarion 
Fund that depicts Muslims as inherently violent 
and seeking world domination. The film was 
shown as part of training at the New York Po-
lice Department. 

David Horowitz Freedom Center, David 
Horowitz: The Freedom Center is the institu-
tion which carries on the project of Jihad Watch 
directed by Robert Spencer. The conspira-
cy-laden Front Page Magazine is also a Free-
dom Center project. Horowitz saying “Every 
Muslim organization in America, is a branch of 
Muslim Brotherhood which is the main source 
of Islamic terrorism.” allegedly expressed that 
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tanımlayan Spencer, New York Best Seller liste-
sine giren İslam’ı manipüle etmeyi amaç edinmiş 
kitaplarıyla da İslamofobi’nin yaygınlaşmasında 
oldukça etkili bir isimdir. “Kur’an’ı ben oku-
dum, sizin okumanıza gerek yok” söylemiyle 
reklamını yaptığı “The Complete Infidel’s Gui-
de to the Koran” isimli kitabı da, İslam’ı ve kav-
ramlarını yeren bir eser olarak öne çıkmaktadır. 
“Muhammed Hakkındaki Gerçek: Dünyanın 
En Toleranssız Dininin Kurucusu” adlı eseri ise 
Hz. Muhammed hakkında bazı gerçekleri çar-
pıtarak sunmakta ve İslam’ın kutsal değerlerini 
itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır.
Orta Doğu Forumu (Middle East Forum), 
Daniel Pipes: Orta Doğu Forumu’nun direk-
törü olan Pipes, birçok kanaldan İslam mani-
pülasyonu üzerinden İslam karşıtlığını yaymaya 
çalışmaktadır. Middle East Quarterly dergisini 
yayımlayan MEF, sponsorluğunu yaptığı Cam-
pus Watch kanalı ile kendi düşüncelerinin dı-
şındaki profesörleri ve akademisyenleri takip et-

the 80% of the mosques in America is filled with 
hatred against the Americans and the Jews. In 
his speech at the Brooklyn College in 2011 he 
described the Muslims of the Middle East as 
“Islamic Nazis” and claimed that the most im-
portant agenda of them was to kill a Jew. 

Jihad Watch, Robert Spencer: The main mis-
sion of the blog is to propagate that of Islam 
as an inherently violent faith. Spencer who de-
scribes jihad one of the sacred concepts of Islam 
as “as warfare against non-believers in order to 
institute ‘Sharia’ worldwide”, is a very influen-
tial name in propagating the Islamophobia via 
his books aspiring to manipulate Islam which 
hit the New York Best Seller List. His book 
named  “The Complete Infidel’s Guide to the 
Koran” which he advertised with the slogan of 
“‘I read the Quran, so you don’t have to” is a 
book vilifying Islam and its concepts. His book 
of “The Truth About Muhammad: Founder of 

Sürdürülen çalışmalarla İslam dini, özünde şiddet yanlısı bir ideoloji olarak lanse edilmektedir.
The religion of Islam is reflected as if it is a violent ideology through the operations being carried out.
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mektedir. Yine sponsoru olduğu Legal Project, 
Islamist Watch ve Washington Project kanalla-
rıyla da çeşitli platformlarda İslam düşmanlığı-
nı yaymak için çalışmalar gerçekleştirmektedir. 
Pipes, “Gözü ve kulağı olan herkes, IŞİD, Ta-
liban ve el-Kaide gibi örgütlerin %100 İslamî 
olduklarını fark eder” ifadesiyle İslam’ı terörle 
özdeşleştirmeye çalışan anlayışı güçlendirme-
ye çalışmaktadır. Pipes’ın Orta Doğu Forumu 
İslamofobi pompalayan birçok örgüte de katkı 
sağlamaktadır.
• Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (Council on 

American-Islamic Relations) CAIR’in 2016 
Haziran ayında yayımladığı ‘Korkuyla Yüz-
leşmek’ adlı rapora göre, Amerikan İslamofo-
bi ağını oluşturan 74 grup tespit edilmiştir. Bu 
grupları iç ve dış çekirdek olarak ikiye ayıran 
rapora göre, Amerika merkezli iç çekirdek en 
az 33 gruptan oluşmaktadır ve amaçları İslam 
ve Müslümanlara karşı önyargı ve nefret ya-
ratmaktır. 2008-2013 yılları arasında toplam 
205 milyon dolarlık kaynağın aktarıldığı iç 
çekirdekteki İslamofobik gruplar, özellikle 
Paris ve San Bernardino saldırılarından sonra 
ABD’de ortaya çıkan İslamofobik atmosferde 
önemli rol oynamıştır. Dış çekirdeği oluştu-
ran diğer 41 grubun amaçları ise İslamofobik 
temaları desteklemek ve yaymak olarak belir-
tilmektedir. Raporun yayımlanma sürecinde 
10 eyalette İslam-karşıtı yasaların yürürlüğe 
girdiği ifade edilmiştir. Rapora göre, İslam’ın 
temel inanç sisteminin ders kitaplarında yer 
almasını öğrencilerin beynini yıkamak olarak 
görülmeye başlanmasıyla Florida ve Tennesse 
eyaletlerinde ders kitaplarının İslam karşıtlığı 
çerçevesinde yeniden gözden geçirileceğine 
dair yasa onaylanmıştır.

• Amerikan İlerleme Merkezi (Center for 
American Progress)’in 2011 yılında yayımla-
dığı ‘Korku, A.Ş.’ (Fear, Inc.) raporuna göre, 

the World’s Most Intolerant Religion” distorts 
the facts about Prophet Muhammad and tries to 
discredit the sacred values of Islam. 

Middle East Forum, Daniel Pipes: Pipes who 
is the director of the Middle East Forum tries 
to propagate anti-Islamism through various 
channels of manipulation of Islam. MEF that 
publishes the magazine of Middle East Quar-
terly, monitoring the professors and academi-
cians having different minds from MEF  via the 
channel of Campus Watch which MEF funds.  
Legal Project which it also sponsored works to 
propagate anti-Islamism in various platforms via 
Islamist Watch and Washington Project. Pipes 
tries to strenghten the understanding that iden-
tifies Islam with terrorism with his statement as 
“Anyone with eyes and ears realizes that ISIS, 
like the Taliban and Al-Qaeda before it, is 100 
percent Islamic.” Pipes’ MEF makes contri-
butions to a number of organizations pumping 
Islamophobia.

• According to the Council on American-Is-
lamic Relations (CAIR) report published in 
2016, 74 groups are identified as comprising 
the U.S. Islamophobia network.  According 
to the report which separates these groups as 
inner and outer cores, The U.S.-based Islam-
ophobia network’s inner core is currently com-
prised of at least thirty-three groups whose pri-
mary purpose is to promote prejudice against, 
or hatred of, Islam and Muslims. Between 
2008 and 2013, inner-core organizations had 
access to at least $205,000,000 in total revenue 
played important role in the Islamophobic at-
mosphere after the Paris and San Bernardino 
attacks. An additional forty-one groups whose 
primary purpose is to support and propagate 
Islamophobic themes. It is stated that as of the 
writing of this report, anti-Islam bills are law 
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el-Kaide gibi terör örgütlerinin en büyük pro-
paganda aracı Batı’nın İslam ve Müslümanla-
ra karşı savaştığı düşüncesidir. Bu düşünce de 
İslam dinini yaşayanların Amerikan güvenli-
ğini tehdit ettiğini ve tüm Müslümanların te-
rörist olduğunu iddia edenler tarafından her 
geçen gün kuvvetlendirilmektedir. Birbirini 
körükleyen bu iki radikal düşünce, Batı ve 
İslam medeniyeti arasındaki gerilimi giderek 
tırmandırmaktadır. Batı’da meydana gelen 
herhangi bir şiddet eylemi, küresel etkiye sa-
hip medya tarafından derhal Müslümanlarla 
ilişkilendirilmektedir. Örneğin, 22 Temmuz 
2011’de Norveç’in başkenti Oslo’da hükümet 
binasına yerleştirilen bomba sonucu 8 kişinin 
ölmesi ve ardından bu saldırıyı gerçekleştiren 
kişinin patlamadan birkaç saat sonra İşçi Par-
tisi gençlik kampında çoğu gençlerden oluşan 
68 kişiyi silahla öldürmesi, The New York 
Times, The Washington Post ve The Atlan-
tik gibi diğer gazetelerin gündemini belirleyen 
ulusal ve uluslararası etkiye sahip medya ku-
ruluşları tarafından cihatçı bir girişim olarak 
değerlendirilip el-Kaide ile ilişkilendirilmiş-
tir. Olaydan bir gün sonra saldırganın Müs-
lüman olmayan ve kendini muhafazakar bir 
Hristiyan olarak tanımlayan Anders Breivik 
isimli bir Norveçli olduğu ortaya çıkmıştır. 
Breivik’in savunmasında İslam karşıtlıklarıy-
la bilinen Robert Spencer, David Horowitz 
ve Pamela Geller’in de dahil olduğu manipü-
lasyon uzmanlarından yüzlerce alıntı yaptığı 
dikkat çekmektedir. “Korku AŞ” adlı rapor, 
Breivik’in vahşi saldırılarının ve diğer İslam 
karşıtı eylemlerin sorumlularının söz konusu 
“manipülasyon uzmanları” olduğunu iddia et-
mektedir. Bu isimler kendi kurdukları İslam 
karşıtı manipülatif yayın yapan web siteleri, 
think tankler ve medya üzerinden İslam’ın 
Batı ile savaş halinde olduğu ve bu yüzden 

in ten states. According to the report, Florida 
and Tennessee have passed laws revising the 
way they approve textbooks for classroom use 
as a direct result of anti-Islam campaigns.

• According to the Center for American Prog-
ress report of Fear, Inc., the greatest propa-
ganda tool of terrorist organizations such as 
Al-Qaeda is the assertion that the West is at 
war with Islam and Muslims—an argument 
that is strengthened every day by those who 
suggest all Muslims are terrorists and all those 
practicing Islam are jeopardizing U.S. secu-
rity.  These two radical idea which fuel each 
other escalate the tension between West and 
the Islamic civilization.  Any violent act car-
ried out in West is immediately associated 
with Muslims by the media which is glob-
ally influential. For example, the events that 
on July 22, a man planted a bomb in an Oslo 
government building that killed eight people 
and a few hours after the explosion, he shot 
and killed 68 people, mostly teenagers at a 
Labor Party youth camp were assessed as ji-
hadist attempts and associated with al-Qaeda 
by The New York Times, The Washington 
Post ve The Atlantic newspapers which have 
national and international effect on other 
newspapers’ agenda. But by the next morning 
it was clear that the attacker was a 32-year-old, 
white, blond-haired and blue-eyed Norwegian 
named Anders Breivik. He was not a Muslim, 
but rather a self-described Christian conser-
vative. Breivik’s manifesto contains numerous 
footnotes and in-text citations to American 
bloggers and pundits such as Robert Spencer, 
David Horowitz and Pamela Geller which are 
known for their anti-Islamisms. Fear, Inc. re-
port claims that the responsibles of the Brei-
vik attacks and other anti-Islamist activities 
are the “manipulation experts” in question. 
These names propagate the idea that Islam 
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Batı’nın savunulması gerektiği düşüncesini 
pompalamakta, dünya genelinde İslam karşıtı 
nefret söylemlerinin temel kaynağını oluştur-
maktadırlar. CIA eski memuru ve terörizm 
danışmanı Marc Sageman, “Dini radikalizm 
nasıl el-Kaide’nin altyapısını oluşturuyorsa, 
bu Müslüman karşıtı yanlış bilgilendirme uz-
manlarının yazıları da Breivik olayının ve tüm 
İslam karşıtı olayların altyapısını oluşturmak-
tadır” ifadeleriyle olayı değerlendirmiştir.24

• Başta Türkiye olmak üzere, halkı Müslüman 
olan ülkelerin son yıllarda enerji alanındaki 
girişimleri küresel sistem tarafından büyük 
bir kaygı ile takip edilmektedir. Her fırsat-
ta, özellikle çevreci söylemlerle bu girişimler 
baltalanmaya çalışılmaktadır. Nükleer sant-
rallerin büyük bir güvenlik tehdidi oluştura-
cağı iddiasıyla kamuoyunda olumsuz bir hava 
oluşturulmaya çalışılırken, bu fikirlerin altya-
pısını hazırlayan Batı ülkelerinin her birinde 
onlarca nükleer santral bulunmaktadır. Asıl 
ilginç olansa, bu iddiaları dillendiren ve Tür-
kiye’nin enerji alanındaki yatırımlarına karşı 
mücadele içerisine giren çevreci örgütlerin, 
Batılı devletlerin benzer uygulamalarına ses 
çıkartmamasıdır.
Türkiye’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski 
Bakanı Taner Yıldız, son dönemde Türki-
ye’nin enerji alanındaki girişimlerine karşı 
getirilen eleştirilere yanıt vermiştir. ‘’Biz ma-
hallenin delisi falan değiliz’’ diyen Yıldız, “31 
ülke, dünyada 442 nükleer santral yapacak. 
442 santralin yarısı 3 ülkede olacak. Bunlar 
ABD, Fransa ve Japonya’da. Bunların turisti-
ne, tarım arazilerine bir şey olmayacak, patla-
ma çatlama olmayacak, biz Akkuyu’ya nükleer 
santral kuruyoruz, Antalya’daki turist ne olur-
muş?’’ ifadelerini kullanmıştır.
Bakan Yıldız, Batılı devletlerin çevre kuruluş-

24 https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploa-

ds/2015/02/FearInc-report2.11.pdf

is at war with the West and the West needs 
to be defended through their own websites, 
think tanks and media releasing anti-Islamist 
manipulative publications, and constitute the 
main source of the anti-Islamist hatred dis-
course throughout the world. According to 
former CIA officer and terrorism consultant 
Marc Sageman, just as religious extremism 
“is the infrastructure from which Al Qaeda 
emerged,” the writings of these anti-Muslim 
misinformation experts are “the infrastructure 
from which Breivik emerged.24

•	The efforts of the Muslim countries espe-
cially Turkey in energy fields are followed by 
global  system with a great concern. Efforts 
are put forward to undermine these initiatives 
through an environmentalist rhetoric at every 
opportunity.  They try to create a negative 
atmosphere in public opinion with the claim 
that nuclear power plants would constitute a 
major security threat, however   there are tens 
of nuclear power plants in each of the West-
ern countries which prepare the substructure 
of these ideas. What is more interesting is 
that the environmentalist organizations which 
voice these claims and struggle against the in-
vestments of Turkey in energy field stay silent 
about the quite similar implementations of 
Western states.
Former minister of Ministry of Energy and 
Natural Resources Taner Yıldız has respond-
ed to criticisms against Turkey’s recent ini-
tiatives in energy field. Yıldız saying “We 
are not the idiot of the village” has stated that 
“31 countries has planted 442 nuclear power 
plants throughout the world. Half of these 
plants are deployed in 3 states. These are the 
US, France and Japan. Nothing happens to 
their tourists and agricultural lands,  and the 
explosion or anything does not matter, but 

24 https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploa-

ds/2015/02/FearInc-report2.11.pdf
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ları aracılığıyla yürüttüğü bu algı operasyonla-
rına yönelik olarak şunları söylemiştir: “Per-
gelin ucunu Eyfel Kulesi’nin ortasına koyun, 
90 kilometre bir çizgi çekin, 9 nükleer santral 
var. Paris’e 55 milyon turist geliyor. Dünyanın 
en fazla turist çeken şehri. Paris’teki turiste 
bir şey olmuyor, bizim Akkuyu’nun yanında-
ki turiste bir şey oluyor. ‘Biz mahallenin delisi 
değiliz’ dediğim bu. Herkes nasıl yapıyorsa 
biz daha iyisini yaparız. En güvenli şekilde 
yaparız. Bundan dolayı kimsenin tedirgin ol-
masına gerek yok. Kırk yıldan beri Türkiye’ye 
yaptırılmayan nükleer santral, resmen oyuna 
getirmek içindir. Bunu bilerek söylüyorum. 
30 küsur yıllık bir mühendis olarak söylüyo-
rum. Resmen oyuna getirilmek için yapılan bir 
konudur.”

when we deployed plants in Akkuyu, what is it 
to the tourist in Antalya?”. 

 Minister Yıldız has said regarding the percep-
tion operations which Western states carried 
out through environmentalist organizations: 
“Put the end of the compass in the middle 
of the Eiffel Tower and draw a 90-kilometer 
line, there are 9 nuclear power plants. 55 mil-
lion tourists arrive in Paris. The city attracting 
most tourists in the world. Nothing happens 
to the tourists in Paris, but something hap-
pens to the tourist near Akkuyu. This is what 
I mean when saying ‘We are not the idiot of 
the village.’. Whatever the others do, we do it 
better. We do it more safely. That is why no 
one needs to be anxious. The nuclear power 
plant which has not been built in Turkey for 
forty years is actually  to deceive. I knowingly 
say that. I say that as a 30-year engineer. This 
is actually done to deceive.”

Halkı Müslüman olan ülkelerin enerji alanındaki girişimleri küresel sistem tarafından, özellikle çevreci söylemlerle baltalanmaya çalışılmaktadır.
Efforts are put forward to undermine the efforts of the Muslim countries in energy field by the global system especially through an environmentalist discourse..
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5. Doğrulama Araçları Taşeron Terör 
Örgütleri (IŞİD, Boko-Haram, El-Kaide 
vd.)

“Ben Avrupa’ya giderken kafam önümde eğik 
gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldür-

medik. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık. Oysa 
onlar bunların tamamını yaptı. Hem de Batı’nın 

gözü önünde; Batı medeniyeti adına.”

Aliya İzzetbegovic (1925-2003), 

Bosna-Hersek Eski Cumhurbaşkanı

Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından İslam 
küresel sistem tarafından ana düşman olarak be-
lirlenirken, 11 Eylül olayları dünya kamuoyunu bu 
düşmana karşı birleştirme noktasında bir milat 
olmuştur. Dünyaya “İslamcı teröristler” tarafından 
yapıldığı söylenen, fakat üzerindeki şaibeler bugün 
hala aydınlatılamamış olan 11 Eylül’ün hemen son-
rasında Afganistan ve Irak işgalleri gerçekleşmiştir. 
Bu süreçte, yönetim kademesinin küresel aktörlerle 
ilişkileri deşifre olan El-Kaide yapılanması “İslam-
cı terör örgütü” olarak öne çıkmıştır. Son yıllarda 
da başta IŞİD olmak üzere, Boko-Haram, Eş-Şe-
bab vb. örgütler İslam üzerinde oluşturulmak iste-
nen algıyı doğrular yönde faaliyetler göstermekte, 
bu anlamda küresel sistemin adeta taşeronluğunu 
yapmaktadırlar.

• ABD, El-Kaide örgütünü Sovyetler Birli-
ği’nin Soğuk Savaş dönemindeki Afganistan 
işgali esnasında “özgürlük savaşçıları” olarak 
desteklerken, 11 Eylül olayları sonrasında 
El-Kaide’yi terör örgütü kabul etmiş ve Af-
ganistan’ı işgal etmek için bir gerekçe olarak 
kullanmıştır.

• Müslümanları temsil yetkisine sahip birçok 
resmî kurum ve kuruluş tarafından bu örgüt-
lerin İslam’ı hiçbir şekilde temsil etmedikleri 
defalarca ifade edilse de, bugün özellikle Ba-
tı’da meydana gelen herhangi bir şiddet ey-
lemi direkt olarak IŞİD üzerinden İslam ile 

5. The Tools of Verification 
 Subcontractor Terrorist Organizations 

(ISIS, Boko-Haram, Al-Qaeda and etc.)

“When I go to Europe, I do not go with downcast 
eyes. Because we did not kill the children, women 

and olders. Because we did not attack any holy 
place. But they did them all. Under West’s very 

eyes; on behalf of Western civilization.”  

Alija Izetbegović (1925-2003), 

1st Chairman of the Presidency of the Republic of Bosnia 

and Herzegovina

After the end of the Cold War, while Islam was de-
termined as the main enemy by the global system, 
the events of 9/11 was a turning point in joining the 
international community against this enemy.  After 
the 9/11 which was said to be done by “Islamist 
terrorists” to the world but still has not been en-
lightened yet, the invasions of Afghanistan and Iraq 
took place. In this process, al-Qaeda had come to 
the fore as a structure of “Islamist terrorist organi-
zation” whose relations with global players in the 
management level was deciphered. In recent years 
organizations particularly ISIS, Boko Haram, As-
Shabab operate in the direction of confirming the 
perception of Islam which  efforts are put forward 
to create, in this sense they subcontract the global 
system in a sense. While the US supported Al-Qae-
da in the Afghanistan invasion of the Soviet Union 
during the Cold War as “freedom fighters”, after 
the events of 9/11, it accepted Al-Qaeda as a terror-
ist organization and used this as a justification for 
its invasion of Afghanistan. Even though a number 
of official institution and organization state repeat-
edly that these terrorist organizations do not repre-
sent Islam, any violent act carried out in Europe is 
directly associated with Islam through ISIS today. 
According to a number of experts, the barbarism 
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ilişkilendirilmektedir. Birçok uzmana göre, 
IŞİD ve diğer terör örgütlerinin barbarlığı 
ve fanatizmi, ABD tarafından desteklenen 
diktatörlüklerin acımasız baskıları tarafından 
körüklenmektedir. Küreselleşme Araştırmala-
rı Merkezi Global Research’e göre El-Kaide 
ve IŞİD’i Amerika ortaya çıkartmıştır. Soğuk 
Savaş boyunca İslamcı yapılanmaları Sovyet-
ler Birliği ile mücadelesinde müttefiki olarak 
gören ABD, bu müttefiklerini düşmanına 
karşı bariyer olarak kullanmıştır. Eski İngiliz 
Dış İşleri Bakanı Robin Cook, Avam Kama-
rası’nda (House of Commons) El-Kaide’nin 
tartışmasız olarak Batılı istihbarat örgütlerinin 
bir ürünü olduğunu ifade etmiştir. Cook ko-
nuşmasında, Arapçada anlamı ‘veritabanı’nın 
kısaltılmış hali olan El-Kaide’nin aslında Rus-
ya’yı Afganistan’da yenmek için CIA tarafın-
dan eğitilen ve Suudiler tarafından fonlanan 
binlerce İslamcı radikalin kimliklerinin bir 
bilgisayar veritabanı olduğunu açıklamıştır. 
Amerika-El-Kaide ilişkilerini bir aşk-nefret 
ilişkisine benzeten rapora göre, El-Kaide söz 
konusu bölgedeki Amerikan çıkarlarını kolay-
laştırdığında Amerika Dış İşleri Bakanlığı ta-
rafından fonlanmakta, aksi durumda da hedef 
tahtasına oturtulmaktadır.

IŞİD’in nasıl bu kadar çabuk büyüdüğü ve ge-
liştiğini anlamak için örgütün Amerika destekli 
köklerine bakmak gerekmektedir. 2003 yılında 
Amerika’nın Irak işgali IŞİD gibi radikal Sünnî 
grupların kök salması için ön koşulları hazırla-
mıştır. Saddam Hüseyin’in seküler devletini Şiî 
bir yapıyla değiştiren Amerika, birçok fabrika-
nın kapanmasına ve yüzbinlerce Sünnînin işle-
rini kaybetmesine sebep olmuştur. Mezhepsel 
farklılıklar kışkırtılarak Sünnîlerin hoşnutsuzlu-
ğu için verimli bir zemin yaratılmıştır.
Rapora göre ABD IŞİD’i üç şekilde kullan-
maktadır; Orta Doğu’daki düşmanlarına saldır-
mak için; yurtdışındaki Amerikan askerî müda-

and fanaticism of ISIS and other terrorist organi-
zations are fuelled by the brutal repressions of the 
dictatorships supported by the US. 

• According to the Centre for Research on Glo-
balization Global Research, America created 
Al-Qaeda and the ISIS terror group. The US 
which considered Islamist organizations as an 
ally in the struggle against the Soviet Union 
during the Cold War era, used these allies as 
a barrier to its enemy. Former British Foreign 
Secretary, Robin Cook, told the House of 
Commons that Al Qaeda was unquestionably 
a product of Western intelligence agencies. 
Mr. Cook explained that Al Qaeda, which lit-
erally means an abbreviation of “the database” 
in Arabic, was originally the computer data-
base of the thousands of Islamist extremists, 
who were trained by the CIA and funded by 
the Saudis, in order to defeat the Russians in 
Afghanistan. According to the report which 
identify America’s relationship with Al Qaeda 
as a love-hate affair, depending on whether a 
particular Al Qaeda terrorist group in a given 
region furthers American interests or not, the 
U.S. State Department either funds or aggres-
sively targets that terrorist group.

• In order to understand why the Islamic State 
has grown and flourished so quickly, one has 
to take a look at the organization’s Ameri-
can-backed roots. The 2003 American in-
vasion and occupation of Iraq created the 
pre-conditions for radical Sunni groups, like 
ISIS, to take root. America, rather unwisely, 
destroyed Saddam Hussein’s secular state ma-
chinery and replaced it with a predominantly 
Shiite administration, caused vast unemploy-
ment in Sunni areas, by rejecting socialism 
and closing down factories in the naive hope 
that the magical hand of the free market would 
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halelerine bir bahane olarak hizmet etmesi için; 
Amerika’daki benzeri görülmemiş oranda artan 
denetlemeleri meşrulaştırmak için. Amerikan 
Hükümeti’nin terörizmi bahane ederek vatan-
daşlarını denetleme ve kontrol gücü artarken, 
vatandaşlarının hükümeti denetleme gücü aynı 
oranda azalmıştır.25

• IŞİD’in İslam’a zarar vermek üzere konumla-
nan taşeron bir örgüt olduğunu ortaya koyan 
göstergelerden biri de, yaralı militanlarının 
İsrail’de tedavi edildiğinin ortaya çıkmasıdır. 
İsrail ordusuna ait özel komando birliğinin 
2013’ten bu yana, yaralı IŞİD militanlarını 
alıp İsrail’e götürerek tedavi ettiği ve bunun 
için 12,5 milyon Dolar harcadığı tespit edil-
miştir. İsrail, Golan bölgesi sınırındaki dikenli 
telleri keserek zırhlı araçlarla Suriye’ye geçip 
yaralı IŞİD militanlarını İsrail’e taşımaktadır.

Kızılhaç’tan da teşekkür beklediklerini söyleyen 
İsrail’in Tıbbi Hizmetler Komutanı Yarbay It-
zik Malk, tedavi ettikleri IŞİD militanlarının 
görüntülerini görmezlikten gelerek yaralı ço-
cukları kurtardıklarını iddia etmiştir. “Burada 
yaptığımız şeyden gurur duyuyorum” diyen 
Tıbbi Hizmetler Komutanı Yarbay Itzik Malk, 
Daily Mail muhabirine büyük bir yük üstlen-
diklerini söylemiştir.
IŞİD militanlarının tedavilerinden sorumlu 
Rusya asıllı Siyonist Profesör Alexander Lerner 
ise militanların tedavisini komşularına yardım 
olarak nitelemiş ve, “Barış inşa etmeye ve onla-
rın hem kalplerini hem gönüllerini kazanmaya 
çalışıyoruz. Şu anda burada hayatları İsrail ta-
rafından korunan 2.000 kişi var. Umuyoruz ki, 
gelecekte onlar İsrail’e karşı daha dost canlısı 
olacak ve bizimle savaşmak istemeyeceklerdir” 
demiştir. 
MailOnline, İsrail’in Safed’de bulunan ve kim-

25 http://www.globalresearch.ca/america-created-al-qae-

da-and-the-isis-terror-group/5402881

create jobs. Sectarian divisions were exacer-
bated and created a fertile breading ground 
for Sunni discontent, from which Al Qaeda in 
Iraq took root.

According to the report, America is using ISIS 
in three ways: to attack its enemies in the Mid-
dle East, to serve as a pretext for U.S. military 
intervention abroad, and at home to foment a 
manufactured domestic threat, used to justify 
the unprecedented expansion of invasive domes-
tic surveillance. By rapidly increasing both gov-
ernment secrecy and surveillance, government is 
increasing its power to watch its citizens, while 
diminishing its citizens’ power to watch their 
government.25

• Another indicatior that ISIS is a subcontrac-
tor organization established to harm Islam is 
the revelation of the fact that wounded fight-
ers were treated in Israel. It is confirmed that 
a special commando unit of Israeli army save 
ISIS militants treating them in Israel and 
spend $12,5 million for this purpose. Israel 
carries the wounded ISIS militants to Israel 
entering Syria by cutting the barbed wires on 
the border of the Golan region with armored 
vehicles. 

Israel Medical Services Commander Colonel 
Itzik Malka said that they expect appreciation 
from the Red Cross, claimed that they saved the 
injured children by ignoring the images of the 
ISIS militants they treated. Medical Services 
Commander Colonel Itzik Malka saying “I am 
proud of what we do here”, said to the Daily 
Mail reporter that they shouldered a big burden.

Russian origin Zionist Professor Alexander Le-

25 http://www.globalresearch.ca/america-created-al-qae-

da-and-the-isis-terror-group/5402881
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liklerinin gizli tutularak tedavi edildikleri mer-
kezlerden biri olan Ziv Sağlık Merkezi’ndeki 
Suriyeli militanlarla görüşmeyi başarmıştır. 
Kasığından yaralandıktan sonra Özel Siyonist 
Komando tarafından kurtarılıp tedavi altına 
alınan savaşçılardan biri olan “Ahmet” tak-
ma adlı IŞİD militanı, “Ben asla İsrail’e karşı 
savaşmayacağım. İsrail yaralı insanlara köpek 
Araplardan daha iyi bakıyor. Buraya gelmeden 
önce bunları söylemezdim. Fakat İsrail’e tedavi 
olmak için yaralı olarak gelen birçok insan ben-
zer şeyleri söylüyor. Kendimi İsrail’de güvende 
hissediyorum. Fakat iyi olduğumda, geri dönüp 
tekrar savaşacağım” ifadelerini kullanmıştır.
Rus yapımı ağır makinalı silah kullanırken yara-
lanan ve “Muhammed” takma adını kullanan 20 
yaşındaki IŞİD’li militan ise “İsrail’e beni kabul 
ettiği için teşekkür ediyorum. İsrail düşmanımız 
değil. Size yardım eden sizin düşmanınız değil-
dir. Tekrar Suriye’ye dönmek ve silahımı elime 
alarak savaşmak istiyorum” demiştir.
• Makia Freeman’a göre IŞİD’in ABD tarafın-

rner described the treatment of the militants as 
help to neighbors, and “We are trying to build 
peace and to win their hearts and minds. Cur-
rently there are 2,000 people here whose lives 
are protected by Israel. We hope that they will 
be more friendly against Israel in future, and 
will not want to fight against us” he said.

MailOnline was given access to interview Syri-
an militants at the Ziv Medical Centre in Safed, 
northern Israel, one of a number of hospitals at 
which they are treated, on condition that their 
identities are not revealed.

One of the fighters who was saved by a special 
Zionist commando and treated after injured 
from his inguial, the ISIS militant with his fake 
name Ahmed said “I will not fight against Israel 
in the future. Israel looks after wounded people 
better than the Arabs. The Arabs are dogs. Be-
fore I came here, I wouldn’t have said this. But 
there are many people who got injured and came 

ABD, Sovyetler Birliği’ne karşı “özgürlük savaşçıları” olarak desteklediği el-Kaide’yi, 11 Eylül sonrasında Afganistan’ı işgal etmek için  “terör 
örgütü” ilan etmiştir.
The US which supported al-Qaeda as a ‘freedom fighter’ against the Soviet Union, declared it a ‘terrorist organization’ after 9/11 in order to 
occupy Afghanistan.
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dan kullanıldığını gösteren on husus şunlar-
dır:

1. IŞİD, Sızan DIA Dosyasıyla Önceden Bili-
niyordu: Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) 16 
Amerikan askerî istihbarat ajansından biridir. 
Judicial Watch tarafından sızdırılan belgeye 
göre DIA 12 Ağustos 2012’de raporunda şu 
ifadelere yer vermiştir:

 “Suriye’nin kuzeyinde ilan edilecek veya edil-
meyecek Selefî eyaleti kurma ihtimali vardır, 
bu da muhalifleri destekleyen güçlerin Suriye 
rejimini izole etmek için istediği şeydir.”

 Bu ifadeler IŞİD ortaya çıkmadan önce kul-
lanılmıştır. Açıktır ki IŞİD tesadüfen ortaya 
çıkmış bir yapı değildir,  aksine dikkatli bir şe-
kilde hazırlanan ve organize edilen kontrollü 
bir muhalif gruptur.

2. IŞİD, İsrail’e Hiç Saldırmadı: 1948’de ku-
rulduğundan beri Müslüman komşularına 
saldıran Siyonist rejimin IŞİD tarafından 
hedef gösterilmemesi bile oldukça ilginçtir. 
Mısır, Suriye, Lübnan’a saldıran ve Filis-
tin’de zulümlerine devam eden İsrail İslamcı 
terörizmden yakınsa da IŞİD’e herhangi bir 
saldırıda bulunmamıştır. İsrail kendi hasta-
nelerinde IŞİD militanlarını ve Esad karşıtı 
isyancıları tedavi etmektedir.

3. Toyota Kamyonetler: Konvoy halinde dolaşan 
IŞİD militanlarının altlarındaki model ve renk 
olarak birbirinin aynısı olan Toyota kamyonet 
filolarını IŞİD nasıl elde etti? İddia edildiği-
ne göre IŞİD bu kamyonetleri ‘iyi teröristler’ 
olan El-Nusra’dan çalmıştır; onlara da bu 
kamyonetler Amerikan hükümeti tarafından 
verilmişti. Teksaslı bir su tesisatçısı üzerin-
de hâla iş yerinin isminin yazılı olduğu eski 
kamyonetinin şu an IŞİD askerlerinin altında 
olduğunu fotoğraflardan fark edince dehşete 
düşmüştür. Bu kamyonetlerin çoğu Amerika 
ve Kanada’nın bölgeye yolladığı kullanılmış 
araçlardır.

to Israel for treatment, and they told me about 
it. I feel safe here in Israel. But when I am well 
again, I will go back and fight.”

Another rebel, 20-year-old Mohammed, whose 
leg had been all but destroyed by fire from a 
Russian-made heavy machine gun said ‘Thanks 
to Israel for letting me in. Israel is not my en-
emy. The one who treats you is not your ene-
my. I intend to go back to Syria to take up arms 
again.”

According to Makia Freeman, here are the top 
ten indications that ISIS is a US-Israeli Cre-
ation: 

1. ISIS Foreknowledge via Leaked DIA Doc: 
The DIA (Defense Intelligence Agency) is 1 
of 16 US military intelligence agencies. Ac-
cording to a leaked document obtained by Ju-
dicial Watch, the DIA wrote on August 12, 
2012 that: “there is the possibility of establish-
ing a declared or undeclared Salafist Princi-
pality in eastern Syria, and this is exactly what 
the supporting powers to the opposition want, 
in order to isolate the Syrian regime …” This 
was written before ISIS came on to the world 
stage. Clearly ISIS was no random uprising, 
but rather a carefully groomed and orchestrat-
ed controlled opposition group.

2. ISIS Never Attacks Israel: It is quite inter-
esting that the Zionist regime, which has at-
tacked almost of all of its Muslim neighbors 
ever since its inception in 1948 is not even tar-
geted by ISIS.  Even though Israel which has 
attacked Egypt, Syria and Lebanon and con-
tinued to its cruelties in Palestine continually 
complains of Islamic terrorism, it has never at-
tacked ISIS. Israel was treating ISIS soldiers 
and other anti-Assad rebels in its hospitals!

3. Toyota Trucks: Where did ISIS get an en-
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4. IŞİD’in Birinci Sınıf Sosyal Medya Yetenek-
leri: Toyota konusu başka bazı soruları gerekli 
kılmaktadır: Onların tanıtımını kim yapıyor? 
Mesajlarını, tehditlerini ve propagandalarını 
yaymak için Batı medyasına çok iyi bir şekil-
de hakim olmayı nasıl başardılar? Sahte kafa 
kesme görüntüleriyle dolu ustaca çekilmiş 
videolarını nasıl üretebildiler? Batılı her şeyi 
eleştiren, dinî ideallere sahip bu bağnaz ka-
tiller nasıl bu kadar mükemmel sosyal medya 
becerileri geliştirebildiler?

5. IŞİD’in Kamera Görüntüleri İlk Defa İsrailli 
Grup SITE Tarafından Yayımlandı: Ulusla-
rarası Terör Oluşumlarını Araştırma (SITE) 
IŞİD’in videolarını ilk bulan ve kamuoyuyla 
ilk paylaşan gruptur.

6. IŞİD Lideri Bağdadi Bir Mossad Ajanıdır: 
Edward Snowden’in raporuna göre Ebu Be-
kir el-Bağdadi aslında Simon Elliott ya da El-
liot Shimon isimli bir İsrail Mossad ajanıdır. 
Yahudi ajan anne babanın çocuğu olan gerçek 
ismiyle Simon Elliott, Arap ve Müslüman 
toplumlara karşı psikolojik savaş ve casusluk 
yapması için eğitilmiştir.

7. Sızan Telgraflar Amerika’nın Suriye Hükü-
metini Devirmeyi Planladığını Gösteriyor: 
Wikileaks’in Julian Assange’ı Şam Amerikan 
konsolosluğu maslahatgüzarı William Roebu-
ck’un Suriye hükümetini nasıl istikrarsızlaştır-
dığını ortaya çıkarmıştır.

8. Rusya IŞİD’i Bombalarken, Amerika Ko-
rumaktadır: Rusya askerî olarak Suriye’ye 
girmeden önce Amerika IŞİD’e saldırdığını 
iddia ederken, Amerika’nın yıllardır yapama-
dığını Rusya birkaç ay içinde yapmıştır. Bu-
nun sebebi Amerikan ordusunun beceriksizli-
ği mi yoksa Amerika’nın IŞİD’i desteklemesi 
midir?

9. IŞİD Daha Fazla Müdahale İçin Bir Baha-
nedir: Suriye’deki askerî müdahaleler için em-
salsiz bir bahane oluşturan IŞİD, son 70 yıldır 

tire fleet of matching in both model and color 
Toyota pick-up trucks? As this Information 
Clearing House article humorously states: 
“The official story is ISIS stole them from 
the “Good Terrorists” (Al Nusra), who were 
originally given their cool wheels by the US 
government. A Texan plumber discovered to 
his horror that his old truck was being used in 
the war, replete with his business name still on 
the door! Some of these trucks were actually 
used vehicles that got sent from the US and 
Canada over to Syria. 

4. ISIS’ First Class Social Media Skills: The is-
sue of the Toyotas leads us to the next ques-
tion about ISIS: Who’s handling their public-
ity? How have they managed to get so many 
photos of Toyota truck drive bys? How have 
they managed to master Western social media 
so well to spread their message, propaganda 
and threats? How have they managed to pro-
duce slick videos depicting (fake) beheadings? 
How does a barbaric group of killers, who 
speak a language very different to English, 
who espouse fundamentalist, religious ideals 
(such as Sharia law), and often criticize all 
things Western, manage to develop such ex-
cellent social media skills?

5. Israeli Group SITE First to Release ISIS 
Footage: The Search for International Ter-
rorist Entities (SITE) is the first group to find 
and share the videos of ISIS with the public.

6. ISIS Leader Baghdadi a Mossad Agent: Ac-
cording to the report of Edward Snowden, Si-
mon Elliot (Elliot Shimon) aka Al-Baghdadi 
was born of two Jewish parents and is a Mos-
sad agent. The so-called “Elliot” was recruit-
ed by the Israeli Mossad  and was trained in 
espionage and psychological warfare against 
Arab and Islamic societies.  
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bölgeden elini çekmeyen İsrail ve Amerika 
için uçuşa yasak bölge, hava saldırıları ve kara 
birliklerine bir gerekçe olarak sunulmaktadır.

10. ISIS (IŞİD) Mossad’ın Kısaltmasıdır: Isla-
mic State in Iraq and Syria (ISIS) ve Karan-
lık Siyonist casusluk ajansı Mossad’ın The 
Israeli Secret Intelligence Service (ISIS) 
isimlerinin kısaltmalarının aynı olması ol-
dukça ilginç bir tesadüftür.26

• Terör örgütü Boko Haram, 2014’te Nijer-
ya’nın Chibok şehrindeki bir yurttan 276 kız 
öğrenciyi kaçırmasıyla dünyaya ismini duyur-
muştur. Ancak Nijerya’nın mevcut koşullarını 
anlamadan bu terör örgütünün anlaşılabilmesi 
mümkün değildir. Nijerya, Afrika’nın en ka-
labalık, en büyük ekonomiye sahip ülkesi ve 
en büyük petrol üreticisidir. Ancak şaşırtıcı 
seviyelerdeki yolsuzluk olayları, Nijerya’yı 
temel altyapı ve gelişme süreçlerinden yok-
sun bırakmıştır. Ülkenin Müslüman nüfuslu 
kuzeyi ve Hristiyan nüfuslu güneyi arasındaki 
eşitsizliği anlamak, bu çatışmayı anlamak açı-
sından oldukça önemlidir.

2003 yılında ortaya çıkan Boko Haram örgü-
tü İngiliz sömürgecilerin Nijerya’ya Batılı ve 
İslamî olmayan bir hayat tarzı empoze ettiğini 
ileri sürmüş ve bunu eylemlerine gerekçe olarak 
göstermiştir. “Batılı eğitim haramdır” anlamına 
gelen Boko Haram’ın şiddet eylemleri ülkede 
yaşayan Hristiyan ve Müslüman halkların iliş-
kilerini nefret noktasına getirmekte, ülkenin 
istikrarsızlaşmasına hizmet edip küresel sistem 
tarafından sömürülmesini kolaylaştırmaktadır. 
Boko Haram tutuklularının salınmasını ve İs-
lamî bir devlet kurulmasını talep eden terör ör-
gütünün faaliyetleri küresel terör örgütlerinin 
aksine yerel düzeydedir. Boko Haram’ın eylem-
lerinin en büyük etkisi halklar arasındaki düş-

26 http://www.globalresearch.ca/isis-is-a-us-israeli-creati-

on-top-ten-indications/5518627

7. Leaked Cables Showing US Plotting Syrian 
Overthrow:  Julian Assange of Wikileaks re-
veals how William Roebuck, then chargé d’af-
faires at the US embassy in Damascus, was 
plotting to destablize the Syrian government. 

8. Russia Bombs ISIS, US Protects ISIS: Before 
Russia militarily entered Syria, the US claims 
it was “attacking” ISIS, yet Russia was able to 
do in a few months what the US has been un-
able to do for years. Why? Is the US military 
that incompetent, or this is further proof that 
the US has been funding and supporting ISIS 
all this time?

9. ISIS Always the Excuse for Further Interven-
tion: ISIS always the perfect excuse for further 
military intervention in Syria is presented as a 
justification the justification the US and Israel 
offered for proposed no-fly zones, air strikes 
and ground troops.

10. ISIS (IŞİD) ISIS is an Acronym for Mos-
sad: ISIS itself is an acronym, not just for Is-
lamic State in Iraq and Syria, but for Israeli 
Secret Intelligence Service which is another 
way to describe Mossad, and this is an inter-
esting coincidence.26

• The terrorist organization Boko Haram an-
nounced its name to the world after kidnap-
ping 276 schoolgirls. However it is not pos-
sible to understand the terrorist organization 
without understanding Nigeria’s current 
situation. Nigeria is the most crowded coun-
try, the biggest economy and the biggest oil 
producer in Africa. But the spectacular levels 
of corruption made Nigeria deprived of basic 
infrastructure and development processes. 

26 http://www.globalresearch.ca/isis-is-a-us-israeli-creati-

on-top-ten-indications/5518627
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manlığı körükleyerek özellikle Müslümanların 
yaşadığı kuzey Nijerya’daki fakirliği, umutsuz-
luğu ve işsizliği tırmandırmasıdır.27

• Amacının halifeliği yeniden getirmek oldu-
ğunu ifade eden IŞİD, ismini İslami Devlet 
(IS, Islamic State) olarak güncellemiş ve lideri 
Ebu Bekir el-Bağdadi’yi halife ilan etmiştir. 
Halifelik, ‘sonra gelen, yerine geçen’ anla-
mında İslam peygamberi Hz. Muhammed 
(s.a.v.)’den sonra İslam toplumunun yönetim 
makamıdır. Bu bilgiler ışığında IŞİD’i değer-
lendirdiğimizde liderinin isminin bir tesadüf 
olamayacağı oldukça açıktır. Ebu Bekir ilk 
halife, Bağdat da Irak’ın başkentidir. Bu, Glo-
bal Research yazarı Rev. Richard Skaff tara-
fından Arapları ve İslam’ı hedef alan ve onları 
kötü katiller olarak göstererek canavarlaştır-
mayı amaçlayan ucuz Hollywood filmlerine 
benzetilmiştir. Skaff’ın yaptığı değerlendir-

27 https://africacheck.org/factsheets/factsheet-explai-

ning-nigerias-boko-haram-and-its-violent-insurgency/

• It is very important to understand the disagree-
ment between Muslim populated north and 
Christian populated south in order to under-
stand this conflict. Boko Haram organization 
which appeared in 2003 claimed that British 
colonialists imposed a Western and un-Islam-
ic way of life on Muslims and showed this as a 
justification to their activities. 

• The operations of Boko Haram which liter-
ally means “Western education is forbidden” 
brings the relations between Christians and 
Muslims to the point of hatred and serve to 
unstability of the country and facilitate its col-
onization by the global system.   

• The operations of the terrorist organization 
targeting the release of Boko Haram prisoners 
and the creation of an Islamic state is on na-
tional level unlike the operations of the global 
terrorist organizations. The greatest impact of 
Boko Haram’s operations is to fuel the enmi-

İsrail ordusuna ait özel komando birliğinin 2013’ten bu yana, yaralı IŞİD militanlarını İsrail’e götürerek tedavi ettiği tespit edilmiştir.
It has been found that a special commando unit of the Israeli army has been treating the wounded ISIS militants by taking them to Israel since 2013.
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meye göre, IŞİD 1980’ler boyunca CIA tara-
fından satın alınan, eğitilen ve Afganistan’da 
Sovyet birliklerine karşı savaşan mücahitlerin 
takımyıldızı olan el-Kaide’nin bir uzantısıdır. 
Daha sonra bu eğitimli paralı askerler Çeçe-
nistan’dan Irak’a, Bosna’dan Suriye’ye kadar 
İslam’ın yaşandığı her yerde her çatışmada 
kullanılmıştır. Halifelik kavramı, el-Kaide 
gibi terör örgütlerinin Ortadoğu’ya halifeliği 
getirmek olduğunu her fırsatta vurgulayan 
istihbarat ajanları ve Donald Rumsfeld tara-
fından yaratılmış ve sürdürülmüştür. IŞİD’in 
Irak ve Şam’da kurmak istediği halifelik ama-
cı da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Aynı 
zamanda IŞİD’in Amerikan ve İngiliz ajanla-
rını da içeren zengin Sünnî Suudî Arabistan 
devleti tarafından da finanse edildiği unutul-
mamalıdır. Bunun amacı İran’da Şiîlerin yük-
selmesinden sonra bölgede yeniden dengeyi 
tahsis etmektir. IŞİD ortaya çıktıktan sonra 
Amerika’nın hem dünya çapında hem kendi 
ülkesinde terör riskini azaltmak için önleyici 
kontrol mekanizmaları geliştirdiği görülmek-
tedir. Bu anlamda artan Ortadoğu ve Müslü-
man karşıtlığı, Batı’nın kapılarına daha fazla 
Müslüman dayandıkça artmaktadır.28

• Pentagon ve Amerikan istihbarat servisle-
ri, bitmeyen teröre karşı savaşı canlı tutmak 
için sosyal medyadan faydalanmaktadır. Sos-
yal medyayı etkili bir propaganda aracı ola-
rak kullanan IŞİD’in tweetleri Pentagon ve 
CIA’in amacına hizmet etmektedir. Sansür 
mekanizmalarını istedikleri zaman kullananlar 
ve gündemi belirleyenler IŞİD’in paylaşımla-
rını engellemek için hiçbir şey yapmamakta, 
aksine bu paylaşımların yayılmasına hizmet 
etmektedirler.

• 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından 

28 http://www.globalresearch.ca/the-illusory-islamic-sta-

te-washingtons-caliphate-project-made-in-ameri-

ca/5396163

ty between the people and especially escalate 
poverty, despair and unemployment in Mus-
lim populated north.27

ISIS announcing its aim is to reestablish the 
caliphate, updated its name as the Islamic State 
(IS) and declared its leader Abu Bakr al-Bagh-
dadi as the caliphate. The Caliphate meanning 
“the subsequent, successor” is the adminis-
trative position of the Islamic society after the 
Prophet Muhammad. Under the light of these 
informations, it is quite obvious that the name 
of the leader is no accident.  Abu Bakr was the 
first caliphate and Baghdat is the capital city of 
Iraq. This story is likened to cheaply produced 
Hollywood movie that targets Islam and Arabs 
and attempts again to dehumanize them by por-
traying them as evil killers by one blogger of the 
Global Research. According to the assessment 
that Skaff made ISIS is allegedly an off-shoot of 
Al-Qaeda who actually was the constellation of 
the previous Mujahedeen fighters who were re-
cruited as assets and trained agents for the Cen-
tral Intelligence Agency and who played a key 
role in defeating the soviet troops during their 
war in Afghanistan in the 1980s. Subsequently, 
these well-trained mercenaries were mobilized, 
and utilized in every conflict where Islam is vi-
able from Chechnya to Iraq and from Syria to 
Bosnia. However, the Caliphate concept was 
created and perpetuated by the intelligence agen-
cies and by Donald Rumsfeld whom on many 
occasions discussed the objectives of Al Qaeda 
and OBL as a re-establishment of the caliphate 
throughout the greater Middle East. The aim of 
the caliphate that ISIS wants to establish in Iraq 
and Damascus should be assessed in this frame. 
At the same time it should be noted that  SIS is 
financed by the wealthy Sunni Family-State of 

27 https://africacheck.org/factsheets/factsheet-explai-

ning-nigerias-boko-haram-and-its-violent-insurgency/
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Almanya’daki Türkler Köln’de darbeye karşı 
miting düzenlemiş, Almanya ise Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans 
yöntemiyle konuşma yapmasına izin verme-
miştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın telekonferans isteğini uygun bulmayan 
Almanya, PKK’nın yürüyüş yapmasına izin 
vermiştir. PKK sempatizanları Türklerin yo-
ğun olarak yaşadığı Duisburg kentini seçmiş, 
yürüyüş esnasında ‘Yaşasın Apo’ sloganları 
atılırken Türkiye aleyhine de sloganlar atıl-
mıştır. Tüm bunlar yaşanırken Alman polisi 
de yaya ve araçlarıyla PKK sempatizanlarına 
eskortluk yapmıştır.

• CIA eski Ortadoğu istasyon şeflerinden Gra-
ham Fuller, 15 Temmuz’daki darbe girişimi-
nin arkasında Fethullah Gülen Cemaati’nin 
olmadığını ve gerçek İslam’ı Gülen Harake-
ti’nin temsil ettiğini öne sürmüştür. ABD’de 
yayın yapan Huffington Post’da bir yazı ka-
leme alan Graham Fuller, “Geçen hafta Er-
doğan’a karşı düzenlenen başarısız darbe 
girişiminin arkasında Gülen’in olmadığına 
inanıyorum. Elbette elde kanıt olmadan kesin 
bir şey söylemek mümkün değil. Erdoğan za-
ten darbeden önce Hizmet’e büyük bir dar-
be vurmuştu. 2013 yılında hakkında Gülen 
taraftarlarınca çıkarılan yolsuzluk haberleri 
ile Erdoğan çılgına döndü. Hizmet üyeleri-
ne, destekçilerine, çalışanlarına, televizyon 
kanallarına, gazetelerine, okullarına ve sosyal 
kurumlarına bir saldırı başlattı.” demiştir. 
Gülen cemaatinin demokrasi yanlısı olduğunu 
öne süren Fuller, “Erdoğan’ın Hizmet’i ‘te-
rörist yapılanma’ olarak tanımlaması hareket 
hakkında az da olsa bilgi sahibi olanlara çok 
saçma gelecektir, zira Hizmet barış ve dialo-
ga çok büyük önem vermektedir” ifadelerini 
kullanmıştır.

• “Ilımlı İslam” projesinin en önemli taşeronla-
rından biri konumundaki Fethullahçı Terör 
Örgütü (FETÖ), faaliyetlerini uzun yıllar bo-

Saudi Arabia which also consists of an assem-
blage of American and British agents. The pur-
pose is to reestablish balance in the region after 
the rise of the Shiites nation of Iran. 
After the creation of ISIS, is seen that the US 
has taken more governmental control to alleged-
ly reduce the risk of terrorism on the homeland 
and to protect the public. Meanwhile, anti-Mid-
dle-Eastern/Muslim feelings will continue to be 
fostered while more Muslim immigrants flock 
to the gates of the USA.28

• The Pentagon and U.S. intelligence agencies 
exploit social media to keep the endless war on 
terror alive. The tweets of IS, formerly ISIS, 
useing social media as an effective propaganda 
tool serve to the interests of Pentagon and the 
CIA. Those who use censorhip mechanisms 
whenever they want and set the agenda, do 
nothing to prevent the shares of IS and rather 
serve them to be spreaded.

• Following the coup attempt in July 15, the 
Turks in Germany rallied an organization in 
Cologne against the coup, however Germany 
did not allow the Prime Minister Recep Tayy-
ip Erdogan to give speech on teleconference. 
Germany not approving the teleconference 
request of Erdogan, allowed the PKK march 
in protest. PKK sympathizers chose the city 
of Duisburg where Turks densely populated, 
shouting slogans of “Long Live Apo” and 
also slogans against Turkey during the walk. 
During all these, German police escorted the 
PKK sympathizers pedestrians or with vehi-
cles.

• Former vice chairman of CIA’s National In-
telligence Council Graham Fuller said that it 
is unlikely that Gulen was the mastermind be-

28 http://www.globalresearch.ca/the-illusory-islamic-sta-

te-washingtons-caliphate-project-made-in-ameri-

ca/5396163
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yunca “hizmet” söylemi ile toplumsal yapılar 
üzerinden gerçekleştirmesi sebebiyle siyasi et-
kisini ve emellerini kamufle etme imkanı bul-
muştur. Gazeteci-yazar Kenan Alpay’ın ifade-
leriyle “Yüzünü Batı’ya dönmüş bir mistisizm, 
kapitalist ekonomiyle barışık bir pragmatizm 
ve post-modern yöntemlerle Müslüman halk-
ları terbiye etmek üzere devleti ele geçirme 
saplantısı FETÖ terör örgütünün en temel 
vasıflarındandır.”  15 Temmuz 2016 Cuma 
akşamı gerçekleştirilen darbe teşebbüsü so-
nucunda Gülen Hareketi hakkındaki tüm 
şüpheler ortadan kalkmış, bu yapı ve Amerika 
arasındaki duygusal ilişki gözler önüne seril-
miştir. FETÖ’nün özellikle CIA ile bağlantısı 
artık su götürmez bir gerçek olarak gözük-
mektedir. CIA ve Gülen arasındaki ilişkiyi 
araştıran ve CIA’in Fethullah Gülen’i kullan-
dığını veya Gülen’in CIA için çalıştığını iddia 
eden Ankara Üniversitesi tarih profesörü Ne-
cip Hablemitoğlu’nun 2002’de evinin önünde 
failimeçhul bir kurşuna kurban gitmesi olayı 
ve Muhsin Yazıcıoğlu, Hrant Dink gibi baş-
ka bazı failimeçhullerle ilgili şüpheler daha da 
artmıştır. İstihbarat şefi Osman Nuri Gündeş 
de hatıralarında Gülen hareketinin 1990’lar-
dan beri CIA faaliyetleri için bir kamuflaj 
vazifesi gördüğünü yazmıştır. Gülen’in “Or-
tadoğu’da yirmi devletin bölünme planından 
bahsediyorlar, eğer şöyle böyle bizim çıkar-
larımız da söz konusuysa biz başkalarıyla bu 
meseleyi eşit seviyede paylaşarak bu meseleye 
iştirak ederiz” ifadeleri de yukarıda bahsedilen 
iddialara bir kanıt niteliğindedir. İslam gele-
neğiyle alakası olmayan, İslam düşmanlarınca 
üretilmiş “ılımlı İslam” modelinin en önemli 
temsilcisi olan FETÖ’nün başı Fethullah Gü-
len’in bir imam olarak ortaya çıkması da İslam 
dini üzerindeki manipülatif hareketleri meş-
rulaştırarak kolaylaştırmıştır. Kendisine kutsal 
bir kimlik yükleyen ve yürüttüğü görüntüde 
faydalı faaliyetler sonucu birçok takipçisi olan 

hind the dramatic failed coup attempt in July 
15. Graham Fuller who wrote in Huffington 
Post make publishments in the US, “I be-
lieve it is unlikely that Gulen was the master-
mind behind the dramatic failed coup attempt 
against Erdogan last week. Of course, in the 
absence of evidence, so far no one can speak 
with certainty. Erdogan had already largely 
crushed Hizmet before the coup. He was en-
raged in 2013 at the publication — by Gu-
len followers — of police wiretap evidence of 
widespread corruption within Erdogan’s own 
circles. He undertook a massive and ongoing 
purge against Hizmet’s members, activists, 
supporters, officials, financial institutions, 
television stations, newspapers, educational 
and social institutions, especially within the 
police and judiciary.” he said. Fuller who 
claimed that Gulen is pro-democracy stated 
that “Erdogan’s charge that Hizmet is a “ter-
rorist organization” is absurd to anyone with 
the least knowledge of the movement, given its 
strong emphasis on peace and dialogue.”

• One of the most important subcontractors of 
the “Moderate Islam” project Gulenist ter-
rorist organization (FETO) has found the 
chance to cover its political influence and 
objectives because it carried out its activities 
through social structures by using “service” 
discourse. With the statements of journalist 
Kenan Alpay, “a mysticism turned its face to 
the West, a pragmatism in peace with capital-
ist economy and the obsession to take over the 
state to discipline the Muslim population with 
post-modern methods are three of the most 
important characteristics of FETO terrorist 
organization”. 

As a result of the coup attempt carried out in July 
15, all the doubts over the Gulen movement was 
removed and the sensual relationship between 
this organization and the US was revealed. The 
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sapmış bir şahsın, Ortadoğu’da gerek stra-
tejik, gerek ekonomik gerekse dini çıkarları 
bulunan Yahudi-Hristiyan medeniyeti ile ger-
çekleştirdiği işbirliğinin maddi hedefi Türki-
ye’de ve bölgede halihazırda bölünmüş olan 
toplumları bir eksende daha bölerek istikrar-
sızlığa sebep olmak ve devletin tüm konum-
larında özellikle askeriyenin önemli yerlerin-
de konuşlanmış FETÖ yandaşları sayesinde 
ülke politikasına gerektiğinde yön vermekken, 
manevi hedefleri ise Dinler Arası Diyalog çer-
çevesinde İslam’ın Protestanlaştırılarak özün-
den uzaklaştırılması, Büyük İsrail projesi için 
Müslüman tepkinin kırılması, tarih boyunca 
çıkarlarının neredeyse ilk kez örtüştüğü Hris-
tiyan ve Yahudilerin Evanjelizm ve Siyonizm-
lerinin bölgede ihtiyaç duyduğu İsrail’in varlı-
ğının devamı için gerekli olan bozuk bir İslam 
anlayışının yaratılmasıdır. Batı’nın maddi ve 
manevi çıkarlarının bulunduğu Ortadoğu 
coğrafyasında hareket kabiliyetini arttırabil-
mek için ihtiyaç duyduğu aşırı/radikal İslam 

connection of FETO with the CIA no longer 
seems to be an indisputable fact. The doubts 
about the unidentified murders of people such 
as Ankara University History Professor Ne-
cip Hablemitoglu who investigated the relation 
between the CIA and Gulen and claimed that 
CIA utilized from Gulen and Gulen worked 
for CIA, Muhsin Yazicioglu and Hrant Dink. 
Turkish intelligence chief Osman Nuri Gun-
des also wrote in his memories that  the Gulen 
movement worked as a camouflage for the CIA 
activities since 1990s. Gulen’s statements that 
“they talk about partition plan of twenty coun-
tries in the Middle East, if our interests are in 
question in some way, we attend to this issue by 
sharing this issue on an equal basis with others” 
is a proof the allegations mentioned above. The 
appearance of Fethullah Gulen the leader of the 
FETO terrorist organization which is the most 
important representative of “moderate Islam” 
which is irrelevant to the Islamic tradition and 
produced by the enemies of Islam as an imam, 

FETÖ/PDY Lideri Fethullah Gülen  
The leader of FETO/PDY Fethullah Gulen
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modeli sözde İslamcı Batı destekli terör örgüt-
leri tarafından gerçekleştirilirken, bu terörist 
anlayış karşısında seçilebilecek tek alternatif 
olarak gösterilen ılımlı İslam anlayışı ise te-
melde FETÖ tarafından temsil edilmektedir.

facilitated and legitimized the manipulative op-
erations on the religion of Islam. While the tan-
gible targets of the cooperation which a man who 
attributes a sacred identity to himself and has 
many followers due to the fake good activities 
he carried out, formed with the Judeo-Christian 
civilization having strategic, economic and reli-
gious interests in the Middle East are to cause 
instability by dividing the people who have al-
ready been split on another axis in Turkey and 
in the region, and to dominate national policies 
when necessary through the followers of FETO 
deployed in all important governmental and mil-
itary positions (the reason of what we see in Syria 
today is because FETO’s soldiers acted in the 
interests of the West), the intangible targets are 
to distance Islam from its origins in the frame 
of Interfaith Dialogue by Protestantization of 
Islam, to avert Muslim reaction for the Greater 
Israel project and to create a distorted percep-
tion of Islam which is necessary for the continu-
ation of Israel’s existance which the Evangelism 
of the Christians and Zionism of the Jews need-
ed whose interest overlapped almost for the first 
time in history.
While the model of radical Islam which the 
West needs to increase its mobility in the Mid-
dle East where it has material and spiritual in-
terest is carried out by the so-called Islamist ter-
rorist organizations supported by the West, the 
moderate Islam understanding which is pointed 
as the only alternative against this terrorist un-
derstanding is represented by FETO. 
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Son iki yüzyıldır Batı medeniyeti tarafından 
yeniden şekillendirilmeye çalışılan dünya-
mız, işgaller, iç savaşlar, salgın hastalıklar, 

gelir eşitsizliği, açlık, yoksulluk, işsizlik, ahlâkî 
bozulma, silahlanma gibi pek çok sorunla boğuş-
maktadır. Bugün bu kaotik ortamın müsebbibi 
konumundaki küresel sistem (bu sistemi oluştu-
ran kişi, kurum ve yapılar) kendi dışındaki me-
deniyet, kültür ve değerleri düşman ilan etmiştir. 
İnsanlığın varabileceği en üst noktaya vardığını 
düşünen Batı, kendisi dışındakilere iki seçenek 
bırakmaktadır: ya Batı’nın ayak izleri takip edi-
lerek Batılılaşılacak, ya da Batı’nın karşısında 
Batı’ya rağmen varlık mücadelesi verilecek. İlk 
seçeneği benimseyen toplumlar siyasi, ekono-
mik ve kültürel bağımsızlıklarını kendi rızaları 
ile terk ederek Batı medeniyetinin birer üyeleri 
olmuşlardır. Ancak Batı’nın sunduğu sistemi ve 
değerleri reddeden ve yozlaşmayı kabul etme-
yen ikinci seçeneği seçmiş olan medeniyetler ise 
Batı karşısında zorlu bir varlık mücadelesi ver-
mek durumunda kalmışlardır. İslam medeniyeti 
ikinci seçeneğin en önemli temsilcisidir. Her ne 
kadar İslam medeniyeti içinde kimi gruplar ilk 
seçeneği seçerek gelenekten kopsa da, büyük 
çoğunluk kendi varlığını devam ettirip Batı’ya 
karşı varlık mücadelesi vermektedir. Özellikle 
Ortadoğu’da meydana gelen savaş ve istikrar-
sızlık bu çerçevede düşünülmelidir. 
Batı, potasında erimeyi reddeden İslam medeni-
yetini özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemden 
itibaren temel düşman olarak belirlemiştir. İs-

Our world which the Western civilization 
has been trying tried to reshape for the 
last two centuries grapples with a num-

ber of problems such as invasions, civil wars, 
epidemics, income inequality, hunger, poverty, 
unemployment, moral decay and armaments. 
The global system which is responsible for this 
chaotic atmosphere (the individuals, institutions 
and organizations made up of it) declared the 
civilizations, cultures and values outside them 
as enemies. The West assuming that they have 
reached the highest point that the humanity as 
ever can and could, leaves two options for the 
rest: either to be Westernized by following the 
footsteps of West, or to struggle for existance 
despite the West itself by risking being an en-
emy of the West. The societies which adopted 
the former option have become members of the 
Western civilization by renouncing their politi-
cal, economic and cultural sovereignties by their 
consents. However the civilizations which have 
chosen the latter option and refused the system 
and values that West offers and assimilation had 
to struggle an uphill task against the West. The 
civilization of Islam is the most important rep-
resentative of the second option. Although some 
groups within the civilization of Islam broke 
with the tradition by choosing the first option, 
the majority struggles for existance against the 
West. Especially the wars and instability oc-
cured in the Middle East should be assessed in 
this context. 
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lam medeniyetine karşı açılan savaş, dünya ka-
muoyunun gözünde canavar İslam algısı oluştu-
rularak 11 Eylül saldırılarıyla meşru bir zemine 
oturtulmuştur. Bu savaş, medeniyetin olmazsa 
olmaz parçası olan İslam dini ve bölgesel hü-
kümetler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu 
çerçevede Batı, kendi ülkesi aleyhine ve Batı’nın 
lehine hareket eden kukla hükümetler iktidara 
getirerek ve radikal terör örgütlerinin eliyle ül-
keleri işgal ederek İslam coğrafyasını kendi çı-
karları doğrultusunda yönetmektedir. Batı’nın 
sömürgecilik faaliyetleriyle fakir bırakılan ve 
misyonerlik faaliyetleriyle Batı lehine zihinleri 
yıkanan İslam toplumları, yine Batı tarafından 
geri kalmışlık ve çağdışılıkla suçlanmakta-
dır. Küresel sistemin bu bölgedeki çıkarlarının 
bekâsı için olumsuz bir İslam algısı oluşturmak, 
buralarda gerçekleştirilecek operasyonların 
meşruiyeti için hayati önem taşımaktadır. Bu 
açıdan değerlendirildiğinde sahip olduğu po-
tansiyel sebebiyle İslam medeniyetini oluşturan 
tüm unsurlar çeşitli manipülasyonlara maruz 
kalmaktadır. 
Bu kapsamda İslam şu yollarla manipüle edil-
meye çalışılmaktadır:
İslam, sürekli olarak “terör”, “şiddet”, “gerici-
lik” gibi birtakım olumsuz kavramlarla ilişki-
lendirilmekte, bu olumsuz kavramların İslam’ın 
özünde var olduğu algısı oluşturulmaktadır. 
Ancak İslam coğrafyasındaki terör yapılanma-
larının, Batı dünyası tarafından hazırlanan kaos 
ortamlarında ortaya çıktığı gözden kaçırılmak-
tadır.
İslam inancının temelinde yer alan ve İslam tari-
hi boyunca Müslümanlar tarafından büyük bir 
önem atfedilen “cihat”, “şeriat”, “hilafet” gibi 
birçok kavrama olumsuz anlamlar yüklenmek-
tedir.
İslam’ın kutsal değerleri hedef alınmakta, Allah 
inancı, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed çe-
şitli yol ve yöntemlerle itibarsızlaştırılmaya ça-

The West identifies Islamic civilization which 
refuse to melt in West’s pot as the main enemy 
especially after the Cold War. The war against 
the Islamic civilization is legitimized thanks to 
the 9/11 attacks by creating a perception of Is-
lam as monster. This war is carried out through 
the religion of Islam which is the essential part 
of the civilization and the regional governments. 
The West in this context manages the Islamic 
world in favor of its interests by bringing pup-
pet governments acting against the country itself 
and  in favor of West and occupying the coun-
tries through the terrorist organizations. 
Muslim societies which are left poor due to the 
colonial activities and whose minds are washed 
due to the missionary activities of West are ac-
cused of being backward and outdated. To 
create a distorted perception of Islam is vitally 
important for the perpetuity of the interests of 
the global system in the region and for the legiti-
mization of the operations to be carried out here. 
All componants of the civilization of Islam be-
cause of the potential it has are exposed to var-
ious manipulations when evaluated from this 
perspective.
In this context, efforts are put forward to manip-
ulate Islam through the following ways:
- Islam is constantly, being associated with a 
number of negative concepts such as “terror-
ism”, “violence”, “bigotry”, and the perception 
that these concepts are at the core of Islam is cre-
ated. However, it is overlooked that the terror-
ist organizations in the Islamic regions appear 
in chaos environments which the West lays the 
grounds for.
-A number of concepts which are in the heart 
of Islamic faith and have been attributed a great 
importance by Muslims throughout the history 
such as “jihad,” “Sharia”, “Caliphate” are as-
cribed negative meanings. 
-The sacred values of Islam are being target-
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lışılmaktadır. Bu manipülasyonlar, “düşünce ve 
ifade özgürlüğü” gibi kılıflarla sunulmaktadır.
Medya, popüler kültür ve sivil toplum kuru-
luşları aracılığıyla sürdürülen kampanyalarla, 
dini vecibeler önemsizleştirilmeye çalışılmakta-
dır. Namaz, hac, kurban gibi vecibelerin yerine 
yoga, meditasyon, Noel gibi alternatifler İslam 
coğrafyasında yaygınlaştırılmaktadır. Kültürel 
yozlaşma ile halklar ve ülkeler ele geçirilmeye 
çalışılmaktadır.
İslam dünyası, dünya siyasetindeki etki gücünü 
zayıflatmayı hedefleyen manipülasyonlarla fikri 
ve siyasi olarak parçalanmaktadır. Mezhepçilik 
virüsüyle Müslümanlar Şii-Sünni olarak ikiye 
bölünmek istenmekte, böylece mezhep savaş-
larının zemini hazırlanmaktadır. Öte yandan 
“Ilımlı İslam”, “Radikal İslam” gibi tanımla-
malarla birden fazla İslam varmış gibi bir algı 
oluşturulmaktadır.
Nikahsız birliktelik, eşcinsellik ve kürtaj gibi 
İslam inancına göre yasak olan ve İslam toplu-
munun temelini oluşturan aile kurumunu za-
yıflatmayı hedefleyen uygulamalar “özgürlük” 
söylemi üzerine bina edilmiş söylem ve uygula-
malarla yaygınlaştırılmaktadır.
Şahıslar ve kurumlar üzerinden sürdürülen iti-
bar suikastleri ve karalama kampanyalarında 
genellikle iftira yoluyla yüz kızartıcı suçlar isnat 
edilmekte, yahut münferit bir olay genellenmek-
tedir. Böylece, söz konusu şahıs ve kurumların 
temsil etme çabası içinde olduğu değerler yıpra-
tılmaya çalışılmaktadır.
İslam’ı hedef alan bu manipülasyonlar gerçek-
leştirilirken kullanılan araçlar ise şunlardır:
Siyasi ve hukuki merciler manipülasyonların 
hayata geçirilmesinde en büyük dayanaktır. 
Özellikle ABD ve Avrupa devletlerinin parla-
mentoları ile BM, NATO, AİHM, UCM gibi 
uluslararası yapılar aracılığıyla manipülasyonla-
rın yasallaştırılmasını sağlamaktadır.

ed, and efforts are put forward to discredit the 
faith in Allah, Quran and Prophet Muhammed 
through various ways and methods. These ma-
nipulations are presented under the covers of 
“the freedom of thinking and expression”.
-Efforts are put forward to make the religious 
tasks insignificant through media, popular cul-
ture and campaigns carried on through civil 
society organization. The alternatives such as 
yoga, meditation and Christmas are propagat-
ed instead of the religious duties such as prayer, 
hajj and sacrifice. Efforts are put forward to 
seize the people and the countries through cul-
tural assimilation. 
-Islamic World is being divided intellectual-
ly and politically through the manipulations 
targeting weakening its potency in world poli-
tics. Through the virus of sectarianism, efforts 
are put to divide Muslims as the Shiite-Sunni 
and thus the grounds for sectarian wars are laid 
down. On the other side, the perception as if 
there are many versions of Islam is being creat-
ed through the descriptions such as “Moderate 
Islam” and “Radical Islam”.
-The practices which are prohibited in Islam and 
aim at weakening the family institution which 
forms the basis of society such as common law 
marriage, homosexuality and abortion are prop-
agated through the discourse of “liberty”. 
-Shameful crimes are attributed through slan-
ders in prestige conspiracies and smearing cam-
paigns carried out through individuals and in-
stitutions, or a single case is being generalized. 
Thus efforts are put forward to wear out the val-
ues that the individuals and the institutions in 
question represent. 
The tools used in these manipulations targeting 
Islam include:
Political and judicial authorities are the most 
significant subsidiaries in implementation of the 
manipulations. Especially the legalization of the 
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ABD ve Avrupa merkezli uluslararası yazılı, 
görsel ve sosyal medya aracılığıyla manipülas-
yonlar dünya kamuoyuna servis edilmekte ve 
kitleselleştirilmektedir. Olayların yansıtılma 
biçimi, kullanılan dil, belirli ifadelerin sürekli 
olarak ve yan yana tekrar edilmesi, fotoğraf ter-
cihleri, yönlendirici makale ve yorumlar bu nok-
tada rol üstlenmektedir.
Uluslararası kültür-sanat kurumları manipülatif 
söylem ve uygulamaları dünya kamuoyu nez-
dinde meşrulaştırmaktadır. Hollywood, Oscar, 
Nobel, Grammy, Emmy gibi organizasyonlarla 
İslamofobi pompalanmakta, İslam ile terörü öz-
deşleştiren algılar toplumların bilinçaltına işlen-
mekte, böylece İslam coğrafyasında gerçekleşti-
rilecek işgal faaliyetlerinin zemini hazırlanmakta 
ve toplumlar tepkisiz hale getirilmektedir.
Küresel sistemi temsil eden devlet, şirket ve ya-
pılarca fonlanan STK’lar ve akademik camia, 
manipülasyonların hangi alanlarda sürdürüle-
ceği, ne gibi yol ve yöntemlerin kullanılacağı, 
hangi fikri temeller üzerine bina edileceği gibi 
hususlarda önemli hizmetler görmektedir. Üni-
versiteler, think-tank kuruluşları, insan hakları 
örgütleri gibi bağımsız ve sivil görünümlü yapı-
larda üretilen çalışmalar manipülasyonların fikri 
temellerini oluşturmaktadır.
Son yıllarda başta IŞİD olmak üzere, Boko-Ha-
ram, Eş-Şebab ve üst aklın diğer terör örgütleri, 
İslam üzerinde oluşturulmak istenen olumsuz 
algıyı doğrular yönde faaliyetler göstermekte-
dir. Böylece hem İslam’a ait değerlere zarar ve-
rilmekte, hem de küresel sistemin taşeronluğu 
yapılmaktadır.
Batı dünyası, İslam’ı hedef alan manipülatif tav-
rından vazgeçmez ve insanlığın evrensel değeri 
olan birlikte yaşama kültürünü benimseyemez-
se, bu yaklaşımının kaçınılmaz sonuçlarıyla yüz-
leşmek zorunda kalacaktır.

manipulations are ensured through the Senates 
of the US and European states and internation-
al structures such as the UN, NATO, ECHR, 
ICC.
The manipulations are services to the interna-
tional community and popularized through the 
print, visual and social media based in the US 
and Europe. The way the events are presented, 
the language, the constant repeat of certain ex-
pressions and quoting the together, the photo 
choices and directive articles and comments play 
an important role.
International culture and art organizations legit-
imize the manipulative discourses and practic-
es in the eyes of the international community. 
Islamophobia is fuelled through organizations 
such as Oscar, Nobel Prize, Grammy, Emmy 
and the misperceptions which equalize Islam 
and terror are being established in the subcon-
scious of the societies and thus the grounds for 
occupational activities in Muslim regions are 
being laid down.
The CSOs and academic communities funded 
by the states, organizations and other structures 
representing the global system provide import-
ant services regarding the issues such as in which 
area the manipulations against Islam would  be 
carried on, which ways and methods would be 
used in these manipulations, on which intellec-
tual foundations the manipulations would be 
built up. The studies produced in independent 
and civil structures such as universities, think-
tanks, human rights organizations constitute the 
intellectual foundation of manipulations target-
ing Islam.
In recent years organizations particularly ISIS, 
Boko Haram, As-Shabab operate in the direc-
tion of confirming the perception of Islam which  
efforts are put forward to create, in this sense 
they subcontract the global system in a sense.
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