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İlk sorum konu seçimiyle ilgili. Önce-
likle bu konuya ilginiz nereden geli-
yor?

Bu konuyu seçmemin sebebi birincisi 
Ortadoğu ile ilgili uzun zamandır çalış-
malar yapıyor olmam Arapça biliyorum 
Türkçe de öğrenmeye başladım fakat o 
konuda şimdilik tam anlamıyla başarı-
lı olduğumu söyleyemem. Dediğim gibi 
bölge ile uzun zamandır ilgileniyor olmam 
bir neden ve bu bölgede poltik islamın 
önemli bir sorunsal olması da bir etken. 
Diğer taraftan Avusturya’da işim gereği 
de göçmenlerden pek çok kişiyle ilişkim 
var. Aynı zamanda kendi özel arkadaş 
çevremden pek çok göçmenle ilişkimde, 
insanların Avrupadaki belli başlı İslam 
temsilcilerinden çok daha laik olduklarını 
gözlemledim. Ayrıca müslüman göçmen 
topluluğunun arasında Avusturya toplu-
munda olduğu gibi çeşitli görüş farklılık-
larının, çekişmelerin olduğunu gördüm. 
Ve yine gözlemlediğim medyada bu top-
lulukla ilgili homojen bir resmin olmasıydı. 

Üniversitede islam ile ilgili verdiğim 
derslerde özellikle kadın öğrenciler ara-
sında yer alan ikinci kuşak göçmenlerin 
ne kadar laik olduklarını ve çok net bir 
biçimde devlet ile din arasında ayrım 
yaptıklarını fakat aynı zamanda da Avus-
turya toplumundaki herkesi bir kefeye 
koyan ırkçı muslüman imajına da karşı 
olduklarını gözlemledim. 

Benim için kitapta iki olguyu göster-
mek önemliydi. Birincisi yukarıda bahset-
tiğim laik öğrencilerle kitap için ortak ça-
lışmamız yoluyla hem laik, feminist, sol, 
liberal müslüman kökenli insanların hem 
de politik islamı savunan örgütlü bir azın-
lığın da olduğunu göstermekti. Kitapta da 
görülebileceği gibi bunlar birbirlerinden 
farklılıklar gösterseler de politik islamı 
savunan örgütlenmeler. Bunlar demok-
ratik bir toplum içerisinde kamuoyunu ve 

özellikle de müslüman göçmen toplumu 
islamlaştırma çalışmaları yapıyorlar.Poli-
tika ve dini karıştıran bu örgütlenmelerin 
alanı da çok geniş ve çok çeşitli.
Politik islam dediğinize göre sizce po-
litik olmayan bir islam da var?

Evet benim bakış acıma göre var. 
Ben böyle müslümanlar tanıyorum. Özel 
yaşamında dindar olan islamın beş şartı-
nı yerine getiren ama dini kamusal alan-
dan ayıran din ve politikanın ayrı alanlar 
olduğunu düşünen ve bunların karıştırıl-
mamasını savunan insanlar var. 

Hukukun ya da devletin işleyişini dini 
kurallara göre yapılmasını istemeyen pek 
çok laik müslüman var. Bence bu politik 
olmayan bir islamdır. 
Kitabınızın empirik bölümünde Avus-
turyadaki örgütlenmeleri ele alıyorsu-
nuz? Bu örgütlenmler hakkında çok 
genel bir bilgi verebilir misiniz?

İlk olarak şunu söyleyebilirim bu ör-
gütlenmelerin hemen hepsinin geldikleri 
ülkedeki örgütlenmeler ile sıcak ilişkileri 
var ve bazen gizli bazen de açık geldik-
leri yerdeki organizasyonlar ile birlikte 
çalışıyorlar. Türkiyeden gelen gruplara 
baktığımızda öne çıkan gruplardan biri-
nin Milli Görüşçüler olduğunu görüyoruz. 
Milli Görüşün merkezi de Türkiye’den 
çok Almanya’da. Küreselleşme ile birlikte 
farklılıklar da yaşanabiliyor. Örneğin Milli 
Görüşün uzantısı olan Avusturya’daki or-
ganizasyon Almanya’daki organizasyo-
nun yönlendirmesinde olabiliyor.Türkiye 
kökenli organizasyonlar arasında Süley-

mancılar var. Ayrıca görece kısa zaman 
önce örgütlenmiş olan fakat giderek öne-
mi artan bir grup da Nurcular. Bunlardan 
önemli olan özellikle eğitim alanında fa-
aliyetler gösteren Fetullah Gülen taraf-
tarları.Sayıca çok olmayan bir grup da 
miliyetci ve islamcı unsurları beraberinde 
taşıyan Nizamı Alemciler. Bunlar akımlar 
arasında en önemlileri. Türklerin dışında 
Arap, Bosna,Pakistan kökenli hareketler 
var. Ayrıca din değiştirenlerin kurdukları 
örgütler de var. Bunları da göz ardı etme-
mek gerek çünkü bunlar da politik islamı 
savundukları için din değiştirenlerin kur-
duğu organizasyonlar.
Bu gruplar daha çok geldikleri ülke ile 
ilgili mi yoksa Avusturya’ya yönelik 
mi politika yapıyorlar?

Kısmen Avusturya’ya yönelik yani ön-
celikle burada yaşayan müslüman top-
luluğuna yönelik çalışmalar yapıyorlar.
Doğrudan Avusturya politikasına yönelik 
etkiler ise daha çok partilerde aktif olan 
bireylerle ya da kendi seçim listelerini 
oluşturanlarla sınırlı.Fakat bunlar daha 
başlangıç aşamasındaki oluşumlar.
Politik islamı Avrupa toplumları için 
bir tehlike olarak görüyor musunuz? 

Ben cümleyi böyle formule etmezdim.
Ben politik islamı laik hukuk devletine 
karşı bir tehlike olarak görüyorum. Bura-
da beni ilgilendiren Avrupa kültürü değil. 
Politik islamın demokratik bir toplumda 
kadınlar için, farklı cinsiyet kimlikleri için, 
dindar olmayan ve dinden çıkma özgür-
lüğünü kullanan insanlar için tehlikeli 
olduğunu düşünüyorum. Sadece politik 
islam değil her türlü fanatik dinsel hare-
ketler tehlikelidir. Örneğin Avusturya’daki 
politik katoliklik gibi. Avusturya faşizminin 
zirvede olduğu zamanlarda politik kato-
liklik de önemli rol oynamıştı. 
Niye bir yeniden islamlaşma süreci bu 
kadar güçlü bir biçimde yaşanmaya 
başlandı?

Bunun globalleşme ile ilgisinin oldu-
ğunu düşünüyorum. Ayrıca Avusturya’da 
son zamanlarda hedefi ne Müslümanları 
alan ırkçılığın da bu hareketlerin güçlen-
mesine neden olduklarını düşünüyorum. 
Örneğin FPÖ’nün seçim kampanyaların-
daki müslümanlara karşı kullandığı ırkçı 
söylem gibi. Bunların birbirlerini karşılıklı 
olarak beslediğini düşünüyorum.
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dinger ile Öneri Gazetesi olarak kitap 
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