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ÖZET 

Kapitalist zenginleşme ve sekülerleşme, Batı modernleşmesinin en önemli iki özelliğidir. Özellikle 18. Yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren her ikisi de Batı’nın düşünce ve pratiğinde olmazsa olmaz konuma gelmişler ve bu konumlarını 
postmodern dönemde de sürdürmüşlerdir. Kendi içinde yüzlerce yıllık bir mücadele sonucunda Hıristiyanlık 
karşısında üstünlüğünü ilan eden seküler modernist akıl; bütün bu süre boyunca İslam’ı ve Müslümanları da hem 
kapitalist yayılmacılığı karşısında en büyük rakip görmüş hem de Aydınlanma sonrasında oryantalist tahrife tabi 
tutmuştur. 1990’larla beraber Soğuk Savaş sona erip, yeni dünya düzeni arayışlarına girildiğinde de, aynı akıl 
tarihsel İslam düşmanlığını yeniden hatırlamış ve İslamofobi gibi büyük bir projeyi devreye sokmuştur. Elinizdeki 
çalışma; İslam’ı ve Müslümanları birçok kötülük ve tehditle bir tutmayı ve onlardan korkmayı ifade eden 
İslamofobinin neden post-modern bir Batı projesi olduğunu, bu projenin arkasındaki önemli sebeplerden hareketle 
açıklamaya çalışmaktadır. 
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ABSTRACT 

Capitalist enrichment and secularisation are the two most important properties of western modernity. Especially, 
since the second half of the 18th century, both have become a sine qua non in the Western thought and practice, 
and continued their positions during the postmodern era. The secular modernist mind, which declared its 
supremacy over Christianity through a centuries-old struggle, has seen Islam and Muslims both as the most potent 
rival against its capitalist expansionism and put them through orientalist falsification. With the end of the Cold War 
in the 1990s and with the beginning of a search for a new world order, the same mind has remembered its 
historical hostility to Islam and put a mega project, Islamophobia, into service. Moving from its main causes, this 
study attempts to explain why Islamophobia that equates Islam and Muslims with many evils and threats is a 
postmodern Western Project. 
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