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Geçtiğimiz yüzyıllarda özellikle Avrupa ve Amerika’da Müslümanlara karşı olan yeni 
bir fobi üretildi: İslamofobi. İslamofobinin köklerini kimi tarihçiler İspanya’daki 
Reconquista hareketine, kimileri ise İstanbul’un Osmanlılarca alınışına kadar geri 
götürmekte. Hristiyan alim ve din adamlarının Ortaçağ’da Hz.Muhammed ve İslam 
konuları üzerine yayınladıkları kitaplar, nutuklar, eleştiriler bulunmaktadır. Bu 
eserlerin pek çoğu Hristiyan halk üzerinde Müslümanları göründüklerinden çok farklı 
şekilde tanımlayan fonksiyonlardı. Zaman geçtikçe ve her iki dinin mensupları 
yapılan keşifler ve gelişen ticaret ile birbirini tanıdıkça, oluşturulmak istenen 
İslamofobik anlayış zayıfladı, Batı Avrupa ülkelerinin 20 ve 21.yüzyılda kozmopolit bir 
yapıya ulaşması ile İslamofobi tamamen yok olmuş gibi göründü. Fakat günümüzde 
İslamofobik bakış açısının her geçen gün daha da güçlendiği, Avrupa’daki birtakım 
devletlerin, sol partilerin ve diplomatların bu güçlenmenin arkasında oldukları 
gözlenmektedir. Peki niçin 21.yüzyıl Avrupa’sında Müslümanlara karşı İslamofobik 
hareketler destekleniyor?  
 
İslamofobinin nedenlerini gelecek planlarında ve geçmişin sayfalarındaki anılarda 
aramak gereklidir. Günümüzde tüm dünyada, özellikle Avrupa’da belirgin bir 
Müslüman artışı izlenmektedir, istatistiksel veriler de bunu doğrulamaktadır. İslam 
halen dünyada en hızlı büyüyen dindir ve her geçen gün mensuplarının sayısı 
artmaktadır. Araştırmalar ve sayımlara göre, 1802 yılında yaklaşık 90 milyon 
mensupla dünyadaki 5.büyük din olan İslam, 2020’de yaklaşık 1.8 milyar mensupla 
dünya üzerindeki 2.en büyük din olmuştur, tahminlere göre 2069-2070 yıllarında 
dünyadaki Müslüman nüfus 3.2 milyar rakamına ulaşacak ve Hristiyanlığı geride 



bırakarak büyük bir nüfus potansiyeline erişecektir. Günümüzde İslamofobinin bazı 
devletlerce desteklenmesinin belki de en büyük hedefi, bu tahminleri boşa çıkarmak 
ve Müslüman nüfusunu olduğu noktada tutmaktır. Bu amaçla Müslüman bireylere 
karşı yapılan saldırıların, hakaretlerin bu ve bu tür amaçlara hizmet etmek için 
yapıldığı söylenebilir.  
 
Kimi İslamofobikler Müslüman nüfusunun artmasının engellemek yerine 
Müslümanların sadece kendi ülkelerinde uzak durmasını istemekte iken, kimi fanatik 
İslamofobiklerin amacı daha da ileri giderek var olan Müslüman nüfusunu tamamen 
ortadan kaldırmaktır. Bu tür amaçlar Birleşmiş Milletler İnsan Haklarında kabul 
edilmiş maddeleri de çiğnemek anlamındadır. Bu sebeple Suudi Arabistan olarak, 
İslamofobiyi ısrarla desteklemeye devam eden devletleri, örgütleri, diplomatları 
şiddetle kınıyor ve tüm dinlerin ortak değeri olan barışı sağlamaya davet ediyoruz, 
nitekim İslam kelimesinin sözlük anlamlarından biri de barıştır.  
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