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Dinin İnsanların Sosyokültürel Yaşamı Üzerindeki
Etkisi başlığı altında islamofobi ve homofobi tanımı
İslamofobi
İslamofobi kelimesi “İslam” ve Yunanca “phobos” kelimelerinin
birleşmesinden oluşmuştur. Terim olarak İslamofobi İslam’a karşı önyargı ve
Müslüman azınlığa karşı gösterilen ırkçılık şeklinde anlaşılabilir.
Tarihsel, ekonomik, siyasi, dini ve sosyolojik nedenleri olan İslamofobi 11
Eylül olaylarından sonra artışa geçmiştir. Günümüzde antisemitizmin yerini
alan İslamofobi Müslümanlara yönelik ayrımcılık, nefret, sözlü ve fiziksel
saldırılara neden olmaktadır. Bunun sonucunda Müslüman bireylerde kaygı,
korku, stres güvensizlik gibi psikolojik etkiler görülmektedir.

Anahtar kelimeler: İslam,İslamofobi,Avrupa,Önyargı

İSLAMOFOBİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE BATI
DÜNYASINDA İSLAMOFOBİ
İslamofobi ilk kez 1991 yılında kullanılmış ve 11 Eylül saldırılarıyla
tekrardan gündeme gelmiştir.
Endülüs Emevileri’nin Cebelitarık Boğazından İspanya’ya ve Fransa
topraklarına girmeleri ve İspanya’da yerleşmeleri, Batı dünyasıyla İslam
dünyası arasında yıllarca süren çatışmaları başlatmış ve İslam karşıtlığının
oluşmasında önemli bir etken olmuştur. Bu dönem boyunca Avrupalılar
Müslümanları, ülkelerini işgal eden ve insanlarını köleleştiren acımasız
insanlar olarak nitelendirmiş ve bu düşünceyi kuşaktan kuşağa aktarmışlardır.
Bu arada Ortaçağ’da Hıristiyan Avrupalılar, Doğu’daki zenginlikleri ele
geçirmek ve Kudüs gibi kutsal yerleri Müslümanlardan alarak bu bölgede
yaşayan dindaşlarını İslam tehdidinden kurtarmak gibi gerekçelerle
Müslümanların yaşadıkları bölgelere Haçlı seferleri düzenlemişlerdir.
Öte yandan 16 ve 17. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin Balkanlar üzerinden
Viyana’yı fethetme girişimleri Hıristiyan Dünyası’nda büyük bir İslam
korkusuna yol açmıştır.
Hıristiyan Dünyası ile İslam Medeniyeti arasında yaşanan bu çatışmalı
süreç, Batı insanının bilinçaltında İslam karşıtlığı ve korkusunun oluşmasına
neden olmuştur. Sonuç olarak bu korku ve kaygının başka etkenlerle de
desteklenmesiyle günümüze özgü bir olgu olan İslamofobinin temelleri
atılmıştır.
Bu algı da İslamofobiyi beslemiş ve Kökenleri çok eski olmasına rağmen
İslamofobi kavramının miladı 11 Eylül saldırılarıdır. 11 Eylül saldırılarından
sonra Batı’daki mevcut olumsuz İslam imajı daha da kötüleşmiş,
Müslümanlara yönelik korku, nefret, dışlama büyük boyutlara ulaşmıştır.
Böylelikle Hıristiyan Batı, İslam’la korkuyu özdeşleştirmiştir.
11 Eylül sonrasında, İslam’la terörü özdeşleştiren ve Müslümanlara karşı
ön yargılı ve toptancı bir yaklaşımı benimseyen düşünceler baskın hale
gelmiştir. Bu yaklaşım,siyasetçiler ve medya tarafından topluma empoze
edilmiş ve ortaya şiddeti, terörü kutsayan ve güçlendirmiştir.

11 EYLÜL SALDIRISI NEDİR ?
Amerika Birleşik Devletleri, 11 Eylül 2001 sabahı tarihinin en büyük terör
saldırısına uyandı. El-Kaide militanları 11 Eylül 2001 yılında kaçırdıkları
uçaklarla New
York
Manhattan'da bulunan Dünya
Ticaret
Merkezi'nesaldırı düzenledi. İkiz kuleler çökerken 2996 kişi saldırıda yaşamını
yitirdi. Bu korkunç olay tarihe "11 Eylül Saldırısı" olarak geçti. Hıristiyan
Batı dünyasının zihni arka planında kategorik olarak bir İslam karşıtlığı söz
konusudur.

HOMOFOBİ
Homofobi” kavramı ilk kez 1972 yılında G. Weinberg tarafından
“homoseksüel bireylerin mantıksız ve şiddet, ayrımcılık ve mahrumiyet
yaratacak şekilde suçlanmasıdır” anlamında kullanılmıştır. 70′lerden sonra
homofobi eşcinsellere olan negatif duygular için daha sık kullanılan bir kelime
olmuştur.

HOMOFOBİ VE ŞİDDET
Ulusal Eşcinsel Görev Gücünün (National Gay Task Force) 1984
çalışmasına göre erkek eşcinsellerin %90′ı, kadın eşcinsellerin %75′i cinsel
yönelimleri nedeni ile sözel tacize maruz kaldılar. Toplamda %50’si de fiziksel
tacize maruz kaldı. Şiddet Karşıtı Cemiyete (Community Against Volence)
göre eşcinsel ve lezbiyenlere karşı işlenen nefret suçları 1991 ve 1995
arasında %35 arttı. Cullen, Wright ve Alessandri homofobiyi etkileyen bazı
değişkenleri ortaya koyuyor: bireyin geleneksel cinsiyet rollerine olan bağlılığı,
dine olan bağlılığı, dini, eşcinsel kadın ve erkeklerle arkadaşlık kurup
kurmadığı ve empati derecesi. Uluslararası Af Örgütü'ne göre yaklaşık 70
ülkede eşcinsellere şiddet uygulanmaktadır ve sekiz ülkede eşcinsellere idam
cezsı verilmektedir.

NEDENLERİ

Homofobinin nedenleri toplumsal, dini, ideolojik ya da psikolojik olabilir.
Homoseksüel ilişki birçok dinde veya mezhepte lanetlenmiş, dini
metinlerde Sodom ve Gomora örneğinde olduğu gibi homoseksüelliğin kabul
gördüğü toplumların tanrı tarafından cezalandırıldığı öne sürülmüştür.
Küçük yaştan itibaren kendini dinsel öğretinin içinde bulan birey, okudukları
ve duyduklarının ışığında küçük yaşta homofobik yaklaşımlar içerisine
girebilir.
Homofobinin kökenleri psikolojik olabilir. Örneğin kendisinin eşcinsel
olduğundan şüphelenen ve bu durumdan endişelenen birey, bu korkusunu
homofobi olarak dışa vurabilir.

SUÇ STATÜSÜ
Birçok ülkede eşcinsellik bir suç olarak kabul edilmektedir, fakat son
yıllarda bu ülkelerin sayısı hızla düşmektedir. Uluslararası Af Örgütüne'ne
göre 2007'den beri yaklaşık 70 ülkede eşcinselliğe ceza verilmektedir.

HAPİS CEZASI
Hindistan, Afrika'nın bazı bölgeleri, Guyana, Jamaika, Kuzey
Kore, Malezya, Papua Yeni Gine, bazı Orta Asya devletleri ve birçok
Müslüman ülkede (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) eşcinsellik kanunen hapis
cezasıyla cezalandırır.

İDAM CEZASI
Eşcinsel ilişki veya herhangi bir livâta hareketinde bulunanlara idam cezası
verilen ülkeler şunlardır: Suudi Arabistan, Birleşik Arap
Emirlikleri, İran, Moritanya, Nijerya'nın kuzeyindeki bazı
eyaletleri, Somali, Sudan, Katar ve Yemen.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde nikâh dışı cinsel ilişkiler idam cezası ile
cezalandırılabilir. Federal Ceza Kanunu'nun, kadınların ve erkeklerin ırzına

geçilmesi hakkındaki 354. maddesinin, iki erkek arasında rıza ile
gerçekleşen ters ilişkiyi de kapsadığı düşünülebilir.
Afganistan gibi şeriatla yönetilen ve eşcinsellik hakkındaki yasaların belli
olmadığı bazı ülkelerde livâta, recm ile idam cezasıyla cezalandırılır.
Katar Sadece Müslümanlara uygulanan şeriat kanunlarına göre evlilik dışı
tüm ilişkiler cinsel yönelime bakılmadan ölüm cezasıyla cezalandırılabiliyor.
Irak Yürürlükte bir yasa bulunmasa da şeriat kanunlarına dayandırılarak
bazı militanlar tarafından öldürülen ve bazı yargıçlar tarafından ölüm cezası
verilen eşcinseller var.

EŞ CİNSELLİĞİN DEVLET TARAFINDAN
DESTEKLENDİĞİ ÜLKELER
Arjantin
2003 yılında Rio Negro ve City of Buenos Aires’te yürürlüğe giren yasayla
hemcins çiftlere sivil birliktelik anlaşması imkanı veren eyaletlere 2007 yılında
Villa Carloz Paz, 2009 yılında da Rio Cuarto katıldı. Arjantin’de hemcins
evlilik 15 Temmuz 2010 yılında yasallaştı. Yürürlüğe giren bu yasayla birlikte
hemcins çiftler evlat edinme hakkına da sahip oldular. Bunun dışında 2012
yılında yürürlüğe giren Cinsiyet kimliği Yasası’yla transseksüellerin trans
geçiş süreçlerindeki tüm masraflarının sağlık sigortası tarafından
karşılanmasına ayrıca herhangi bir doktor ya da mahkeme kararına gerek
olmadan kimlikteki cinsiyetlerini, isimlerini, fotoğraflarını değiştirme hakkı
tanındı.

İsveç

İsveç 1944 yılında eşcinselliği suç olmaktan çıkaran ilk Avrupa ülkesi
olmuştur. Ayrıca 1972 yılında translara geçiş operasyonu hakkı veren
dünyanın ilk ülkesidir. Öte yandan transseksüellik ancak 2008 yılında hastalık
olmaktan çıkarılmıştır.
1995 yılından itibaren birlikteliklerini kayıt altına alma hakkına sahip olan
hemcins çiftler, 2003 yılında evlat edinme hakkına kavuşmuşlardır. 2009
yılında ise hemcins çiftlere evlenme hakkı tanınmıştır. İsveç LGBT
oluşumların çatı örgütü olan ILGA’nın hazırladığı raporlarda Avrupa’nın en
LGBT dostu ülkesi olarak tanımlanmaktadır.
1987 yılında anayasaya cinsel yönelim ibaresi eklenerek eşcinseller ayrımcılığa
karşı anayasal koruma kazanmışlardır.

Belçika
2000 yılından itibaren hemcins çiftlere sivil birliktelik hakkı tanıyan
Beşçika 2003 yılında dünyanın hem cins çiftlere evlenme hakkı tanıyan ikinci
ülkesi oldu, 2006 yılından bu yana da evlat edinebilme hakkına sahipler.
Belçika’da cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik ayrımcılık karşıtı yasa
da 2003 yılından beri yürürlükte.
Trans geçişi ise 2007 yılına kadar mahkeme kararı gerektiriyordu. Şimdi
trans geçişi için mahkeme kararı gerekmiyor ancak kısırlaştırma ameliyatı
trans geçiş süreci için halen bir zounluluk

Kanada
Kanada’da 2004 yılında Ontario ve British Columbia eyalatlerinde
yasallaştı, 2005 yılında ise tüm ülkede geçerli bir yasa haline geldi. Ayrıca

hemcins çiftlerin birlikte evlat edinme ya da partnerinin çocuğunu evlat
edinme hakları yasal olarak düzenlenmiş.
1998 yılından beri cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik ayrımcılık
karşıtı yasa yürürlükte. 1992 yılından bu yana da Kanada ordusunda cinsel
yönelim ayrımcılığı karşıtı bir politika izliyor.

Danimarka
Danimarka 1989 yılında çıkardığı yasayla hemcins çiftlere birlikteliklerini
kayıt altına alma hakkı tanıyan dünyanın ilk ülkesi oldu. 15 Haziran 2012
yılında ise eşcinsel evliliğini yasallaştırdı. 1999 yılından itibaren hemcins
çiftlere partnerinin çocuğunu evlat edinme hakkı tanıyan Danimarka, 2010
yılından bu yana da birlikte evlat edinme hakkını tanıyor.
2004 yılında çıkan bir yasayla birlikte Danimarkalı LGBT bireyler nefret
söylemi de dahil her türlü ayrımcılıktan yasalarla korunuyor.

İzlanda
İzlanda’da LGBT bireyler 1996 yılından bu yana hizmetlere erişimde,
sağlık alanında, istihdamda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik
ayrımcılık karşıtı kanunla korunuyor. Ayrıca nefret söylemi de bu
kapsamda.Aynı yıl hemcins çiftlere yasal olarak tanıyarak kayıtlı birliktelik
hakkı ve 2006 yılında çiftlere evlat edinme hakkını vermiştir. 2010 yılında ise
eşcinsel evlilik yasasını onaylanmıştır.

Hollanda
1993 yılından bu yana cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik
ayrımcılığı yasaklayan bir kanuna sahip olan Hollanda 2001 yılında hemcins
çiftlerin birlikteliklerini kayıt altına alabildikleri dünyanın ilk ülkesi olma
ünvanına sahip. 2001 yılında birliktelikleri tanırken aynı zamanda çiftlere
birlikte evlat edinme ve partnerinin çocuğunu evlat edinme hakkını verirken

2005 yılında başka ülkelerden de evlat edinme hakkını hemcins çiftlere de
tanımıştır.
Uzun yıllar dünyanın en eşcinsel dostu ülkesi olarak tanımlanan Hollanda’da
son yıllarda eşcinsellere yönelik işlenen suçlarda bir artış görülmektedir.

Norveç
Norveç 1981 yılında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik ayrımcılığa
karşı kanun çıkaran dünyanın ilk ülkesi olma ünvanına sahiptir.
1993 yılından itibaren hemcins çiftler birlikteliklerini kayıt altına
alabilirken 2009 yılında cinsiyet nört evlilik yasasını onaylanarak evlilik
kurumu cinsiyetten bağımsız bir özellik kazanmıştır. Aynı yıl çiftlere evlat
edinme ve lezbiyen çiftlere de sunni döllenme yoluyla çocuk sahibi olma
hakkını vermiştir.

Güney Afrika
1995 yılında yürürlüğe giren ve istihdamda cinsel yönelim ve cinsiyet
kimliğine yönelik ayrımcılığı yasaklayan kanuna 1997 yılında hizmetlere
erişimde ve her türlü dolaylı ayrımcılık ve nefret söylemi ibareleri ekleyerek
genişletilmiştir. 1999 yılından beri eşcinsel birliktelikleri tanıyan ve 2002
yılında evlat edinme hakkı veren Güney Afrika 2006 yılında hemcins evliliği
yasalaştırmıştır.

İspanya
İspanya’da hemcins evlilikler 2005 yılında tanınmıştır. Çiftler evlat edinme
hakkına da sahiptir. Ülkede LGBT bireyler her türlü cinsel yöenlim ve cinsiyet
kimliğine yönelik ayrımcılıktan yasalarla korunmaktadır.
2013 yılında yapılan bir araştırma eşcinselliğin toplumun % 88’i tarafından
kabul gördüğünü göstermektedir, bu oranla İspanya dünyada eşcinselliğin
kabulünün en yüksek olduğu ülke

SON ZAMANLARDA
İSLAMOFOBİK VE HOMOFOBİK GELİŞMELER
Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Christchurch kentinde cuma namazı
esnasında 2 camiye yapılan silahlı saldırıda biri kadın 4 kişi yakalandı.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet,
Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan saldırının İslamofobik, terörist ve ırkçı
bir saldırı olduğunu söyledi.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan Uygur Türkleri, Urumçi
olaylarının 10. yılında Çin'i protesto etti.
İngiltere’nin yeni başbakanı olması beklenen Boris Johnson, Dışişleri
Bakanı Jeremy Hunt ve İşçi partisi Lideri Jeremy Corbyn, Donald Trump’ın
ırkçı ve yabancı düşmanı ifadelerine tepki gösterdi.
Durumu ‘kabul edilemez’ diye niteleyen Johnson, “Çok ırklı, çok kültürlü
bir toplumun lideriyseniz, insanları geri göndermek gibi bir dil
kullanamazsınız. Demek istediğim bunun modası on yıllar önce bitti, şükürler
olsun ki” dedi.
Kanada’daki bir haber sitesinin yaklaşık 8 ay süren araştırmayla ortaya
çıkardığı İslam karşıtı grubun “Savaş arkadaşlarıyız, hayatımızın
mücadelesinin ortasındayız” sloganıyla hareket ettiği bildirildi. Grup
liderlerinden Robert Welling, Kanada hükümetinin kendilerini “yerli
teröristler” olarak gördüğünü belirterek, “Zamanı gelirse ve güç kullanıp
harekete geçmemiz gerekirse, bunu yaparız” ifadesini kullandı. Welling,
Kanada genelinde 16 camiyi “aktif olarak izlediklerini de vurguladı.
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin İslam karşıtı sözleri
nedeniyle parti üyeliği askıya alınan kişiyi yerel seçimlerde aday yapması tepki
çekti.

Rusya'nın üst meclisi Federasyon Konseyi'nin başkanı olan Valentina
Matvienko, "eşcinsel çiftlere çocuk evlat edinme hakkı verilirse insan ırkının
sonunun geleceğini" iddia etti.
Putin Rusya'nın homofobik olmadığını, ama "batının eşcinselliği kucaklama
hevesini" 'aşırı' bulduğunu söyledi
Türkiye'de yaşayan ancak İngiltere tarafından yeniden yerleştirme
programına kabul edilen 15 Suriyeli LGBT mülteci, Londra'da İngiliz
hükümetine dava açtı. Mülteciler, İngiltere'ye götürülmeyerek, hayati tehlike
altında bırakıldıklarını söylüyor.

BM HOMOFOBİ VE İSLAMOFOBİ İÇİN NE DİYOR?
Birleşmiş Milletler, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik yaygın
ayrımcılığa dair büyük endişeler taşıyor. Birleşmiş Milletler, her türlü
ayrımcılıkla mücadele yolunda emin adımlarla devam ediyor. Geçmiş yıllarda,
ırk ve cinsiyete bağlı ayrımcılığın yanı sıra, bireyin sağlık durumuna, engelli
oluşuna ve dini inançlarına yönelik ayrımcılığa büyük dikkat çekildi. Son
dönemlerde ise, Birleşmiş Milletler, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine
yönelik yaygın ayrımcılığa dair büyük endişeler taşıyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yeni
Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör
saldırısından dehşete düştüğünü belirterek, Müslümanlarla dayanışma ve
İslamofobi ile şiddete varan her türlü aşırıcılıkla küresel mücadele çağrısında
bulundu.

