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Giriş

2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’ya yoğun 
bir göç dalgası başlamış ve Batı’nın içerisinde 
bulunduğu istihdam krizi nedeniyle Avrupa ül-
keleri Türkiye, Afrika ve Güney Amerika gibi 
ülkelerden iş gücü ithal etme ihtiyacı duymuştur.1 
Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı bu krizin aşılması 
için farklı ülkelerden getirilen kişiler, çok uzun bir 
süre misafir işçi olarak değerlendirilip ülkelerine 
geri dönecekleri düşünülmüştür.2 Ancak bu bek-
lentinin aksine, ekonomik büyümenin sağlanması 
için getirilen göçmenler, ülkelerine dönmedikleri 
gibi ailelerini de yanlarına almıştır. 

Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin artan 
nüfus oranları, Avrupa’da etnik köken ve ırka 

dayalı şu an var olan endişelerin büyümesine 
neden olmuştur. Batı’nın söz konusu endişelerinin 
artmasının sebeplerine ilişkin yapılan yaygın yo-
rumlardan biri de 1979 senesinde İran’da yaşanan 
İslam Devrimi ve muhtelif coğrafyalarda ortaya 
çıkan silahlı grupların İslam adına yaptıklarını 
iddia ettikleri eylemlerdir.3 Ancak aslında Batı’nın 
Müslüman göçmenlere yönelik endişesinin teme-
linde bambaşka bir sebep vardır. Uzmanlar, Batı 
ekonomilerini tekerlekleri ekonomik gelişmişliğe 
bağlı olarak dönen bir bisiklete benzetmektedir 
ve bu bisiklette meydana gelebilecek en ufak bir 
yavaşlama; demokrasi, bireysel özgürlükler, top-
lumsal hoşgörü gibi bütün değerlerini sarsacaktır. 
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Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik dar-
boğaz sebebiyle sahip olduğuna inandığı bu 
değerleri sallanmaya başlayan Batı toplumu,4 
iktisadi anlamda kalkınmaya başladığı andan 
itibaren Müslüman coğrafyalardan ithal ettiği 
ucuz iş gücünü artık istememektedir. Ekonomik 
anlamda istihdam edilmek üzere bu ülkelere 
getirilen yabancı işçiler, Batı’da refah sevi-
yesinin düşme belirtileri üzerine istenmeyen 
kişiler haline gelmiştir. Bu refah ve zenginliğe 
“Müslüman ortak” istemeyen ve giderek daral-
dığını düşündüğü serveti paylaşmaktan kaçınan 
Batı, hızla yabancı düşmanlığına sığınmıştır. 

Avrupa ve Amerika’da yaşanan ekonomik re-
sesyonlar sonucu kronik bir kriz haline gelen 
işsizlik sorunu, Müslüman göçmenlerin isten-
memesinin bir diğer nedenini oluşturmaktadır. 
2008 senesinde yaşanan ekonomik krizle be-
raber, ekonomileri ihracata dayalı bu ülkeler-
de göçmenlerin etnik ve dinî kimlikleri daha 
büyük bir sorun haline getirilmiştir. Eşitsiz 
bir gelir dağılımına sahip olan ve yoksullaşma 
riskiyle karşı karşıya kalan Batı, mevcut eko-
nomik düzende, içerisinde bulunduğu krizlere 
çözüm üretememektedir. Bu durum onu hayali 
bir düşman yaratmaya, ülkesindeki işsizlik ve 
yoksulluk sorununun sebebi olarak göstereceği 
bir günah keçisi aramaya itmiştir. Bunu da mey-
dana gelen her sıkıntı ve sorunda Müslümanları 
hedef tahtasına oturtarak gerçekleştirmiştir. 
Yani Avrupa, içinde bulunduğu sosyoekonomik 
krizden burada bulunan göçmenleri sorumlu 
tutarak kurtulacağını düşünmektedir.

Avrupa’da Müslümanlık denildiğinde akla ilk 
gelen şey tarihsel tecrübeden ötürü hep rekabet 

olmuştur. Bu durum, Avrupa ile İslam arasın-

daki ilişkinin Hristiyanlık ve İslam arasındaki 

tarihsel çatışmanın yeni bir türü veya bir devamı 

olarak algılanıyor olmasından kaynaklanmakta-

dır.5 Avrupalı zihnin etkisinden kurtulamadığı 

bu çekişme hali, modern dönemde kendisini 

İslamofobi ve yabancı düşmanlığı şeklinde gös-

termektedir. Yukarıda da bahsedildiği üzere, 

bilhassa ekonomik sebeplere dayalı bir arka 

planı olan bu gerginlik, 11 Eylül sonrasında 

tırmanışa geçmiştir. Madrid, Paris ve Brüksel 

saldırıları da Batı’nın mevcut İslamofobik eği-

limlerinin artmasında tabiri yerindeyse çeşni 

rolü oynamıştır. Farklı kültürlerin, dinlerin ve 

etnik kökenlerin toplumsal barış içerisinde bir 

arada yaşamasının önüne ciddi engeller çıkaran 

İslamofobi ve yabancı düşmanlığına ilişkin 

anlayış, Fransa’dan Almanya’ya, İngiltere’den 

Hollanda’ya ve daha pek çok Avrupa ülkesin-

de eğitimden istihdama, medyadan siyasete, 

adalet sisteminden internete kadar her alanda 

yükselişe geçmiştir. Hemen hemen her gün 

bir Müslüman; kadın, çocuk, yaşlı yahut genç 

fark etmeksizin, sözlü ya da fiziksel şiddete 

maruz kalmaktadır. İslam karşıtı kişilerce ya-

pılan bu saldırılar pek çok Müslümanın ağır 

yaralar almasına, hatta hayatını kaybetmesine 

sebep olmaktadır. Önceleri söylemler üzerinde 

gerçekleşen İslamofobik tavrın fiziksel şiddet 

eğilimli bir şekle dönüşmesiyle Müslümanların 

yerleşim alanları ve camiler de kundaklanma-

ya başlamıştır. Öyle ki, Müslüman çocukların 

yoğunlukta olduğu okullar ve kullandıkları 

ulaşım araçları dahi zaman zaman İslam karşıtı 

kişilerce hedef alınmaktadır.6
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Ekonomik Durum

Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanlar yuka-
rıda da belirtildiği üzere iktisadi, siyasi, sosyal 
ve kültürel alanlarda muhtelif sorunlarla karşı 
karşıyadır. Müslümanlara yönelik artan düşmanca 
tavır ve etnik ön yargılar, onların iktisadi anlam-
da toplumun dışına itilmesine sebep olmaktadır. 
Yapılan bir araştırmaya göre Batılı ülkelerde iş 
başvurularında Müslümanların mülakata çağı-
rılma oranları diğer dinlere mensup kişilerin 
mülakata çağırılma oranlarından hayli düşüktür. 
Bu durum Avrupa’da Müslüman kimliği taşıyan 

bireylerin iş bulmasını bir hayli zorlaştırmak-

tadır.7 Bugün Avrupa’daki Müslüman nüfusun 

%50’si işsizlik sorunuyla karşı karşıyadır.8 Bu ise 

Batılı ülkelerde yaşayan Müslümanların yoksul-

laşma riskini arttırmaktadır. Yapılan araştırmalar 

Müslüman grupların çoğunluğa nazaran çok daha 

düşük maddi gelire sahip olduğunu göstermek-

tedir. Örneğin Belçika’da yaşayan Türk kökenli 

Müslümanların %59’u yoksulluk sınırındayken 

bu oran ülkenin yerli halkı için %10 civarındadır.9

Eğitim

Batı ülkelerinde azınlık konumunda olan 
Müslümanların en çok sorun yaşadığı alanlar-
dan biri eğitimdir. Daha çok ekonomik sebeplerle 
buralara göç etmiş Müslüman ailelerin çocukları-
nın eğitim başarısı genele oranla oldukça düşük-
tür. Avrupa’daki yabancı çocukların eğitimdeki 
bu başarısızlığının en temel sebebi, ailelerinin 
içerisinde bulunduğu sosyoekonomik çevredir. 
Buralarda Müslüman kimliği taşıyan bireyler 
genel olarak belirli mahallelerde ve çevrelerde 
yaşamlarını sürdürmektedir. Çoğunlukla fakir 
semtlerde gettolaşan Müslümanların bu durumu, 
çocukları ve gençleri yerli çocuklarla eşitsiz bir 
eğitim rekabetinin içerisine sürüklemektedir.10 

Birçok Avrupa ülkesinde Müslüman çocukların 
ve gençlerin Batılı çocuklara ve gençlere nazaran 
ilkokul ve liseyi bitirme oranlarıyla üniversiteye 

gitme oranları oldukça düşüktür. Sosyoekonomik 
çevresel faktörlerin yanı sıra Müslüman çocuklar 
gittikleri okullarda öğretmenler ve öğrenciler 
tarafından dinî kimliklerinden ötürü dışlana-
bilmekte yahut alay konusu edilebilmektedir.11 
Farklı dine ve kültüre sahip birçok öğrenci, Batılı 
eğitim sisteminde ırkçı ve etnik ön yargılara sahip 
öğretmenler tarafından kişiliklerini zedeleyici ve 
onur kırıcı muamelelere maruz kalmaktadır.12 

Müslüman çocukların maruz kaldığı bu ayrımcı ve 
aşağılayıcı tavır, onları eğitim hayatlarına devam 
etme noktasında isteksizleştirmektedir. Müslüman 
çocukların ve gençlerin eğitim durumunda son 
zamanlarda bazı iyileşmeler yaşansa da yerlilerle 
yabancılar arasındaki eğitim alanındaki uçurumu 
gösteren genel tablo pek fazla değişmemiştir.13

Asimilasyon ve Dejenerasyon

Avrupa’ya çeşitli nedenlerle göç etmiş 
Müslümanların yaşadığı sorunlardan bir diğeri 
de dinî inançlarını öğrenebilme ve muhafaza 
edebilme meselesidir. Batılı eğitim sistemi içe-

risinde öğrencilerin din eğitimi meselesi, konu 
Müslümanlar olduğunda görmezden gelinmek-
tedir. Örneğin Hristiyan öğrencilerin kendi 
dinlerini öğrenmelerine sıcak bakan devletler, 
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aynı hassasiyeti Müslüman çocukların dinî eği-
timi noktasında göstermemektedir.14 Bu durum 
Avrupa’ya çeşitli sebeplerle göç eden ve oraya 
yerleşen Müslümanlar ile onlardan sonraki ku-
şaklar arasında kültürel farklılaşmalara ve kimlik 
problemlerine yol açmaktadır. Kendi inançlarının 
gerekliliklerini öğrenemeyen Müslüman çocuklar, 
kültürel ve dinî anlamda dejenerasyona uğramak-
tadır. Örneğin, Avrupa’da Müslümanların asimile 
olma oranlarına yönelik yapılan bir araştırma, 
çeşitli sebeplerle Avrupa’ya göç eden Müslümanlar 
ile Müslüman olmayanlar arasındaki kültürel 
farklılıkların azaldığını ortaya koymuştur. Hâkim 
kültürün değerlerini benimsemeye başlayan ve 
seküler bir hayat tarzına yönelen Müslümanların 
oranında hızlı bir artış yaşandığını kaydeden araş-
tırma, Müslümanlar ile Hristiyanların dindarlık 
eğilimleri arasındaki farkın kapandığının da altını 

çizmektedir. Uzun yıllar yaşadıkları toplum içeri-
sinde gerek eğitim alanında gerekse bulundukları 
sosyal çevre içerisinde din eğitiminden mahrum 
kalan bireylerin dindarlık eğilimlerinde bir düşüş 
olması neredeyse kaçınılmazdır. Ancak dindarlık 
eğiliminde yaşanan bu düşüş, yine de bireyle-
rin asimile oldukları anlamına gelmemektedir. 
Zira Avrupa’da yükselen aşırı sağcı politikalar 
ve İslamofobik tavırlar, dindarlık eğilimlerinde 
azalma gözlenen bireylerin varlık gösterdikleri 
alanlarda etnik ve dinî kimliklerine daha fazla 
sahip çıktıklarını ortaya koymaktadır.15 Ancak 
kısa vadede dindarlık eğilimlerinde yaşanan ge-
rileme asimilasyona uğramak için yeter sebep 
sayılmasa da uzun vadede bu durum Müslüman 
kuşakların asimile olma ve öz benliklerini yiti-
rerek göçmen kimliklerinden kopuş yaşamaları 
ihtimalini arttırmaktadır. 

Ana Dilde Eğitim ve Kültür

Bahse konu dejenere ve asimile olma tehdidinin 
sebeplerinden bir diğeri de Avrupa’da uzun yıl-
lardır yaşayan Müslüman ailelerin çocuklarının, 
bulundukları toplumun hâkim kültürü içinde 
sosyalleşmeleri sonucu ana dilleriyle olan bağ-
larının kopmasıdır. Bu kopuş onların öz kimlik-
lerine de yansımaktadır. Çünkü dil, bireylerin 
kültürel kimliklerini muhafaza edebilmelerinin 
en kilit unsurdur. Dilin korunamaması bireyin 
kendi öz kültürüne ve kimliğine yabancılaşma-
sına yol açmaktadır.16 Avrupa’da göçmenlerin 
ana dillerinde eğitim görmeleri şehir şehir, bölge 
bölge farklılıklar arz etmektedir. Bazı ülkelerde 
Müslüman vatandaşların ana dillerinde eğitim 
görmeleri çeşitli yollarla desteklenirken bazıla-
rında söz konusu uygulama ile ilgili tasarılar yeni 
yeni oluşturulmaktadır. Ana dilde eğitimin yasal 

bir hak olduğu ülkelerde, akademik başarı elde 
etmenin ve iyi bir iş bulmanın yolu, bulunulan 
ülkenin dilini öğrenmekten geçtiği için birçok 
kişi ana dilde eğitimi yük olarak görmektedir.17 

Avrupa ülkelerinde göçmenlerin ve mültecilerin 
kendi dillerinde eğitim görmelerini savunan yasa 
tasarısı Fransa’da gündeme gelmiştir. Tasarıda, 
Arap kökenli çocukların belirli bir yaşa kadar 
Arap dilinde eğitim görmeleri teklif edilmiş-
tir. Ancak etnik kökeni Arap olan çocukların 
ana dillerinde eğitim görmesine ilişkin bu öneri, 
Fransa’daki pek çok kesim tarafından nefretle 
karşılanmıştır. Söz konusu çalışmanın tam bir 
ahlaksızlık olduğunu vurgulayan Fransa’nın aşırı 
sağı, Fransa’da yaşayan Müslümanların ihtiyacı 
olan tek şeyin güçlü bir asimilasyon politikası 
olduğunu ifade etmiştir.18
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Avrupa’da Sığınmacılar Sorunu

Avrupa’ya yapılan bu göçler yalnızca istihdam 
amaçlı olmamıştır. 2011 senesinde başlayan 
Suriye’deki savaştan kaçan pek çok Müslüman 
da Avrupa’ya yönelmiştir. Yurtlarından ve top-
raklarından ayrılmak zorunda kalan, güvenli ve 
insani şartlarda yaşamak arzusuyla yola çıkan 
milyonlarca mültecinin çok cüzi bir kısmı Avrupa 
ülkelerine kabul edilmiştir.19 Batılı devletler bu 
durumu, kabul edilen mültecilerin topluma en-
tegrasyonunun en iyi şekilde sağlanmasıyla açık-
lamaya çalışmaktadırlar. Eğitimden sağlığa ve 
ekonomik istihdama kadar her alanda mültecilerin 
yaşantılarının iyileştirilmesine yönelik etkili ve 
verimli çalışmalar yapabilmek için büyük ra-
kamlarda mülteci kabulüne sıcak bakmadıklarını 
söylemektedirler. Toplumsal düzenin ve ekono-
mik istikrarın korunması ve savaş mağdurlarının 
hayatlarının iyileştirilmesi noktasında bu söylem 
mantıklı gözükse de gerçek ne yazık ki böyle de-
ğildir. Mültecilerin ülkelerine kabulünde çekimser 

davranan ve bu süreci çok ağırdan alan Batılı 
devletler, tarihsel hafızalarına “öteki”, “yabancı” 
ve “tehlikeli” olarak kodladıkları Müslümanların 
Avrupa medeniyetini tehdit ettiğine ve onu yok 
etmeye çalıştığına inanmaktadır.20 Bu komplocu 
bakış açısı Suriye’deki savaşta ailelerini yitiren ve 
hayatları altüst olan mültecilerin yeni bir başlangıç 
yapmalarının önünde ciddi engeller oluşturmak-
tadır. Öte yandan, Avrupa’ya kabul edilen mül-
tecilerin yaşam koşulları da pek parlak değildir. 
Toplum genelinde artan İslamofobik eğilimler, 
mülteci kamplarının insani koşullarda olmaması,21 
Müslümanlara yönelik polis şiddetinin artma-
sı,22 birtakım medya kuruluşlarının Müslüman 
ve mülteci karşıtı yayınları,23 Avrupa genelinde 
yükselişe geçen aşırı sağ zihniyet,24 Müslüman 
karşıtı radikal grupların yaygınlaşması,25 oralarda 
yaşam mücadelesi veren mültecilerin hayatlarını 
epey zorlaştırmaktadır. 

Sonuç

Avrupa’nın uyguladığı istihdam amaçlı göç 
politikası ile savaştan kaçan Müslümanların 
Avrupa’ya yönelmesi, Batı ülkelerinde yaşayan 
Müslümanların sayısında gözle görülür bir artı-
şa sebep olmuştur. Bugün yaşamını Avrupa’da 
sürdüren 20 milyona yakın Müslüman vardır.26  
İslamofobik eğilimlerle etnik ve din tabanlı ön 
yargılardan ötürü ayrımcı, dışlayıcı ve ötekileş-
tirici bir tavra maruz kalan Batı’daki Müslüman 
nüfusun ilerleyen yıllarda sayıca daha da artacağı 
tahmin edilmektedir.27 Eğitimden istihdama kadar 
her alanda eşitsiz bir rekabet içerisinde hayatları-
nı sürdüren Müslümanların bu problemleri, çok 
kültürlü ve çok dinli bir yapı arz eden Avrupa’nın 

toplumsal düzeninin devamlılığı ile ekonomik 
refah ve istikrarın sağlanması açısından tehlike 
oluşturmaktadır. Müslüman bireylerin içerisin-
de bulunduğu bu sorunların aşılabilmesi için 
Avrupalı yönetici elitlerin mevcut sistem üzerinde, 
kişilerin özgür, eşit ve insan onuruna yaraşır bir 
hayat sürmelerinin sağlanmasına yönelik köklü 
değişikliklere gitmeleri gerekmektedir. 

Çok kültürlü ve çok dinli toplumların iktisadi 
refahlarının sağlanması ile bütün bireylerin eşit 
ve insani koşullarda yaşamlarını sürdürmelerinin 
yolu, toplumdaki farklı grupların tamamının varlı-
ğını kabul eden ve onlara saygı duyan bir değerler 
sisteminin geliştirilmesiyle mümkün olacaktır. 
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Bu sistem içerisindeki çoğunluk gruplardan din, 
dil, ırk ve anlayış olarak ayrılanların kendi sos-
yokültürel farklılıklarının varlığına dikkat çeken 
ve bu farklılıkların yaşatılmasını teşvik eden bir 
inanç ve davranış kalıbı da mevcuttur. Bu anlayışa 
göre, bireylerin hâkim kültürden ayrışan davranış 
modelleri ve inanç kalıpları o toplumların eğitim 
sistemlerine usulünce entegre edilmelidir.28 Bunun 
yanı sıra çok kültürlü ve çok etnikli yapılarda 
azınlık halinde bulunan grupların sorunlarının 
çözümüne ilişkin siyasi arenada temsil edilmeleri 
meselesi de oldukça önemlidir. Avrupa’da dinî 
kimliği Müslüman olan kişilerin meclise girme-

lerinin önünde herhangi bir hukuki engel bulun-
masa da ciddi bir Müslüman nüfusa sahip olan bu 
ülkelerde Müslümanları temsil eden milletvekili 
sayısı oldukça azdır. Ayrıca bu politikacıların 
birçoğunun gündeminde Müslümanların yaşadığı 
sıkıntılar yer almamaktadır.29 Müslümanların 
siyasi arenada eksik ve yetersiz temsiline ilişkin 
bu tutumun değiştirilmesine yönelik çabaların 
geliştirilmesi de Avrupa’da sürekli dile getirilen 
ve farklı ülkelerin içişlerine karışmak için kulla-
nılan demokrasi söyleminin ve dünyadaki bütün 
ülkelere dayatılan Avrupa Birliği değerlerinin 
yaşatılması için büyük önem arz etmektedir.
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