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GİRİŞ 

Bu araştırma, Batı yaşayış biçimiyle yetişen ve Batı ülkelerinde yaşayan 

kadınların, Suriye ve Irak’ta hızla büyüyen cihatçı örgüt IŞİD’e göç etmesini 

incelemektedir. “Batı” denilerek Avrupa, Kuzey Amerika ve Avusturalya 

kastedilmektedir. Çalışmada kullanılan “cihatçı örgüt” söylemi ile hayal edilen 

ümmete evrensel olarak erişmek için girişilen geniş çaplı ve çeşitli silahlı mücadele 

anlatılmak istenmektedir (Karagiannis, 2014). Bu çalışma ile kadınların cihatçı 

örgütlere göçünde rol oynayan dürtü ve güdülerin anlaşılması amaçlanmaktadır. 

Çalışmada ağırlıklı olarak İslam Devleti’ni ve cihatçı örgütlerin resmi açıklamalarını 

açık bir şekilde onaylayan ve destekleyen kadınların sosyal medya hesapları 

incelenecektir.   

Araştırma Soruları: 

1. Batı ülkelerinde yetişen kadınlar neden cihatçı örgütegöç etmek istemektedir 

ve bu kişilerin IŞİD’in kontrolü altındaki bölgelerdeki rolleri nelerdir?  

2. Teknoloji – özellikle sosyal medya – kadınların radikalleşme sürecini ve IŞİD 

yapısına katılmasını nasıl etkilemektedir?  

3. Batı ve Körfez ülkelerindeki kadınlar için yapılan propagandalardaki 

farklılıklar nelerdir?  

İlk bölüm, Cihatçı Örgütlerin Yapılanışı iki alt bölümden oluşmaktadır:  

Toplumsal Hareket Teorisi: İslami Aktivizm bölümünde cihatçı örgütün yapılanışı ve 

temelleri Toplumsal Hareket Teorisine göre anlatılacaktır. Irak Şam İslam Devleti: 
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Siber Cihat isimli ikinci bölümde IŞİD’in medya stratejisi ve IŞİD’in üyeleri ve 

hedef kitle arasındaki etkileşim için kullandığı araçlar açıklanacaktır. 

İkinci bölüm, Batı Kadınlarının IŞİD’e Katılımı, iki alt bölümden 

oluşmaktadır: Göçün Sebepleri: İtici Güçler bölümünde belirli bazı kadınların cihatçı 

propagandaya karşı daha eğilimli olmasının sebepleri irdelenecektir. Göçün 

Sebepleri: Çekici Güçler bölümünde kadınların İslam Devletine katılmaya ikna 

edilmesinin ardında rol oynayan temel güçlerden bahsedilecektir. Bölüm örgüt 

tarafından yapılan resmi açıklamaların yanında Batılı kadınlar tarafından yayınlanan 

gönderileri de içermektedir.  

Üçüncü bölüm, Cihatçı Kadınların Alt Kültürü, altı alt bölümden oluşmaktadır. 

Bu alt bölümlerde cihatçı kadınları bir araya getiren çevrimiçi ağdan bahsedilecektir. 

Dördüncü bölüm, Arapça Konuşan Kadınlar, üç alt bölümden oluşmaktadır. Bu 

alt bölümlerde Arapça konuşan kadınlara yönelik yapılan propagandadan ve Batı ve 

Körfez ülkelerinden olan kadınlar için propagandanın nasıl farklılaştığından 

bahsedilmektedir. 

Metodoloji:  

Araştırma yapılırken ilgili örgüt ile doğrudan iletişim kurulmamıştır. Veriler, 

İslam Devletine ilgilerini açıkça belirten, resmi olarak örgüte üye olmayan ve örgüte 

üye olmasa da örgütü açıkça destekleyen kadınların sosyal medya hesaplarından 

toplanmıştır. Belgeler ve açıklamalar IŞİD’e ait web sitelerinden ve sosyal medyadan 

derlenmiştir.  



 

3 
 

Bu çalışmada teknoloji önemli bir rol oynamaktadır. Örgüte yeni katılanların 

radikalleşme sürecinde sosyal medya aracılığı ile yapılan propaganda kilit bir rol 

oynamaktadır. Propaganda, belli bir grup tarafından dikkatli bir seçim ve manipülatif 

veriler ile düşünceyi, duyguyu ve davranışı etkileme amacıyla oluşturulan iletişim 

olarak tanımlanmaktadır (Mah-Ruhk, 2015: 8). Günümüzde internet, yüz yüze 

iletişimin yerini tutan bir konumdadır ve toplumlararası, çok uluslu hareketlerin 

oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal hareket; sosyal, politik ve 

ekonomik koşullardan memnun olmayan bireyleri harekete geçirmek amacıyla işlev 

gören sosyal ağlara bağlantılıdır. Bazı hizmet ve ürünlerden yoksun bırakıldığı için 

şikâyet eden vatandaşlar yetkililer tarafından dayatılan statükoya meydan okumak 

için bir araya gelirler (Lim, 2012). IŞİD’in kadınları toplu eylemler ile harekete 

geçiren medya stratejisi Sosyal Hareket Teorisi ile açıklanacaktır. Konu ile ilgili 

detaylar 1. Bölüm’de yer almaktadır.  

Terminoloji:  

IŞİD tarafından işgal edilen bölgelere göç eden kadınlar araştırma çerçevesinde 

göçmen veya kadın göçmen olarak anılacaktır. IŞİD’in görüşüne göre kadınların 

herhangi bir mücadele eylemine katılması yasak olduğu için yabancı kadın savaşçı 

terimi kullanılmayacaktır. Cihadist harekete katılan erkeklerden bahsedilirken 

yabancı İslam savaşçısı ya da İslam savaşçısı terimleri kullanılacaktır. IŞİD’in 

“devlet” kurma sürecinde ve genel olarak dayattığı cinsiyete dayalı rolleri net bir 

şekilde aktardığı için terimler arasındaki farklılık önem arz etmektedir.   

IŞİD, Irak Şam İslam Devleti ve İslam Devleti sözcükleri aynı cihatçı örgütten 

bahsedilirken dönüşümlü olarak kullanılacaktır.  
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Siyasi Bağlam: 

Irak Şam İslam Devleti adıyla bilinen örgüt uluslararası dikkati 29 Haziran 

2014’te çekmiştir. Bu tarih, Ebu Bekir El-Bağdadi tarafından kendi kendini Halifelik 

ilan eden hilafetin ilan edildiği tarihtir. Fakat örgüt, bu tarihten çok daha önce, Irak 

İslam Devleti olarak vardı. 2005'te Tevhid ve Cihat Örgütü (Jama'at-El-Tevhid-i 

Cihat) ve Mücahit Şura Konseyi adıyla bilinen iki cihat örgütü birleşerek Irak İslam 

Devletini oluşturmuşlardır. Örgüt o dönemde bölge üzerinde büyük bir etki 

oluşturamamıştır. Fakat 2010’da Ebu Bekir El-Bağdadi’nin örgütün başına 

getirilmesi ile bu durum değişmiş ve günümüzde en çok korkulan cihatçı grup 

yapılanması başlamıştır. İlerleyen yıllarda El-Bağdadi, Irak'ta, Sünni parlamenterlere 

ve Şii sivillere yönelik olarak terör saldırıları organize etmeye başlamıştır. 21 

Temmuz 2012’de El-Bağdadi Let the Walls Fall ismiyle, amacı Irak’taki cihatçı 

tutukluları serbest bırakmak olan bir kampanya başlattığını duyurmuştur. Kampanya 

ile örgüte daha çok İslam savaşçısı çekmeyi amaçlıyordu (Hall, 2015: 16-43). Bu 

eylem Irak'ta büyük bir karmaşaya yol açmıştır ve örgütün etkisini genişletmiştir. 

Irak sınırında yer alan Suriye kendi içinde bir iç savaşla mücadele halindeydi. 

Hükümet karşıtı hareketler ve siviller Beşar Esad liderliğinde yürütülen otoriter 

rejimden duydukları memnuniyetsizlikleri uzun bir süredir dile getirmekteydi. Bunun 

akabinde 2012 yılında Suriye’de devrim başlamıştır. Suriye’nin Dara şehrinde, 

duvarları hükümet karşıtı sloganlar ile boyayan gençlerin tutuklanmasını barışçıl bir 

şekilde protesto eden 21 kişinin öldürülmesi devrimin başlangıcı kabul edilmektedir 

(Hall, 2015: 52). Beşar Esad’ın ordusu protestoculara şiddetli bir şekilde müdahale 

etmiştir. Kısa bir süre sonra konu sosyal medyada ve cihatçı radyolarda kamuoyuna 
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açılmıştır ve bu durum dünyanın dört bir yanından çok sayıda Sünni savaşçının 

Suriye’ye gelmesine sebep olmuştur. Başlangıçta El-Bağdadi Suriye savaşına 

müdahale etmemiştir, El-Bağdadi’nin temel amacı Batı Irak’ta halifelik kurmaktır. 

Fakat Suriye’deki karışıklık büyüyünce, Ebu Muhammet El- Cevlani isimli 

komutanını Irak ile sınırı olan köyleri işgal etmesi için görevlendirmiştir. El-Cevlani 

kısa sürede çevrede bulunan küçük cihatçı gruplar üzerinde kontrolü ele geçirmiş ve 

El Nusra Cephesi adıyla yeni bir cihatçı grup kurmuştur. Yeni kurulan bu grup El-

Kaide’ye bağlı olarak savaşmaktaydı ve Irak İslam Devletinin de bir parçasıydı. 

Grup Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinden aldığı maddi destek ile kısa sürede 

popülerlik yakalamıştır.   

2013 yılına gelindiğinde, Ebu Bekir El-Bağdadi Suriye’deki en refah içinde 

yaşayan cihatçı örgütün kontrolünü ele almak istemiştir. Ebu Bekir El-Bağdadi El-

Nusra Cephesi’nin kendi emirlerine tabi olduğunu açıkça ilan etmiştir. Beklenenin 

aksine El-Cevlani grup üzerindeki gücünden vazgeçmemiştir. Liderler arasındaki bu 

tartışma El-Nusra güçlerinde bölünmelere yol açmıştır. Gruptaki savaşçıların 

neredeyse yarısı gruptan ayrılıp El-Bağdadi’ye katılmıştır ve etki alanını belirtmek 

için örgüt adını Irak Şam İslam Devleti olarak değiştirmiştir (Hall, 2015: 34-77).  

IŞİD başından beri halifeliği tekrar yaratma amacıyla hareket ediyordu. Bu da 

kendileri için yeni katılımcılar bulmakta bir avantajdı. IŞİD’in aksine El-Kaide 

bölgede isyancı bir İslami örgüt olarak görülmekteydi. IŞİD, Irak ve Suriye’de daha 

fazla bölgeyi işgal edip Haziran 2014’te kendilerini İslam Devleti olarak tanıtıp 

halifeliği ilan ettikten sonra daha da popüler hale gelmiştir (Sunni rebels declare 

‘new Islamic Caliphate’, 2014). O zamandan beri IŞİD’in yeni üyelerin istihdam 

edilmesini amaçlayan sosyal medya stratejisi güçlenmiştir.  Örgüt, kendini ilan 
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ederek kurulmuş hilafeti geliştirmek amacıyla cinsiyeti fark etmeksizin üye 

arayışındadır. 

Nüfuz bölgelerine göre Irak ve Suriye Haritası:  

Harita, Suriye ve Irak'taki güçlerin nüfuz bölgelerini göstermektedir. Her bölge 

aşağıdaki renkle vurgulanmıştır:  

• Suriye ve Irak Kürt güçleri 

• İslam Cumhuriyeti güçleri 

• Irak Hükümeti 

• Suriye Hükümeti 

• Suriyeli isyancı güçleri  

   

Şekil 1. Kaynak: BBC (2017) – Haritalarda İslam Devleti ve Irak ve Suriye’deki kriz1  

 

                                                 
1Orijinal Başlık: Islamic State and the crisis in Iraq and Syria in maps 
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1. CİHATÇI ÖRGÜTLERİN YAPILANIŞI 

Bu bölümde ilk olarak Cihatçı örgütlerin yapılanışı tartışılacaktır. Bölümün asıl 

amacı, Irak ve Şam İslam Devleti’nin daha iyi anlaşılmasıdır. Birinci alt bölümde 

Toplumsal Hareket Teorisi ve teorinin İslamcı aktivizm ile olan ilişkisi 

açıklanacaktır. İkinci alt bölümde ise cihatçı örgütlerin uluslararası boyutu, özellikle 

çevrimiçi iletişim ağları ve kadınların propaganda sürecine katılımı açısından analiz 

edilecektir. 

1.1. TOPLUMSAL HAREKET TEORİSİ: İSLAMCI AKTİVİZM 

Sosyal hareket, belli bir grup insanın ortaklık hissi ve dayanışma temelinde 

kurduğu gayri resmi iletişim ağı olarak tanımlanır. Hareketin katılımcıları, fikir, 

ideoloji ve eylem mücadelesi içinde kolektif olarak birbirlerine bağlanırlar. 

Dolayısıyla, farklı protesto yöntemleriyle otoriteye/hükümete ya da bazı gelenek ve 

inançlara direnir ya da meydan okurlar (Goodwin & Jasper, 2009: 3-8). Hareket; 

seferberlik ve protesto gibi alternatif bir tür müzakere ile birleşirse görünür hale 

gelir. Toplumsal hareket mücadelesinin amacı katılımcılar ve toplumun diğer 

kesimleri için yeni değerler, teoriler ve kimlikler ortaya çıkarmaktır (Fominaya, 

2014: 1-10). Toplumsal hareketler, devlet politikası ve siyasi rejim gibi pek çok 

alanla alakalıdır ve bu sebeple önem teşkil etmektedir. Grubun kolektif hareketliliği 

devletin istikrarsızlaşmasına ve yeni toplumsal hareketlerin çıkışına etki 

edebilmektedir (Fominaya, 2014: 10-16). 

Toplumsal hareketlerin doğuşu üç farklı açıdan düşünülmelidir: Psikolojik, 

sosyolojik ve tarihi/siyasi. Psikolojik yaklaşım, temel motivasyonun nedeni olarak 

öne aktivizme katılmış bireyleri koyar. Bu yaklaşıma göre toplumsal harekete dâhil 
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olmuş bireyi yönlendiren olumlu ve olumsuz teşvikler vardır. Bir yandan kişi yeni bir 

şeyler yaratmak ister; bu, olumlu motivasyondur. Öte yandan kendisini sınırlayan 

hükümet tarafından çıkarılmış bir yasa gibi belli engelleri kaldırmak ister. Ayrıca, 

kişi ihtiyaçlarını ve amaçlarını artık gerçekleştiremediğini fark ettiğinde harekete 

katılmaya karar verir (Crossley, 2002). Bu bakış açısı temelini devleti etkileyen 

ekonomik kriz gibi dış faktörlerden alır. Çoğu kez dış koşulların değişmediği ama 

bireyin ihtiyaçlarının, onları tatmin etme olasılığından daha hızlı büyüdüğü bir 

durum söz konusudur. Sosyolojik yaklaşım, toplumsal hareketlerin nedenini iktidar, 

siyasi sistem ve toplumsal grup arasındaki belirgin gerilimde görür. Başlangıçta birey 

hükümetten bir problemi çözmesini talep eder. Durumun değerlendirmesi olumsuz 

ise birey kendisi ile aynı sorunları yaşayan diğer bireyleri bulur. Sonuç olarak bu bir 

araya gelmiş bireyler toplumsal hareketi yaratmaya gönüllü olurlar. Birlik olarak 

belirledikleri değişimleri talep eder ve yeni düzenlemeler sunmaya çalışırlar. 

Tekliflerinin reddi, hareketlerinin büyümesine neden olur. Tarihi/siyasi yaklaşımın 

temel vurgusu toplumsal çatışmadır. Çatışmanın temel katmanını toplum tarafından 

değerli addedilen ama devlet politikası yüzünden ulaşılamayan metalar oluşturur. 

Toplumsal hareketler iki aşama olarak vardır: eski toplumsal hareketler ve yeni 

toplumsal hareketler (Offe, 1985). Bu çalişmada araştırma konusuyla doğrudan 

bağlantılı oldukları için yeni toplumsal hareketler ile ilgili yaklaşımlara 

odaklanılacaktır. Yeni toplumsal hareketler 20. Yüzyılın 1960’larından günümüze 

kadar süren dönemi kapsarlar. Bu hareketleri oluşturan bireyler farklı toplumsal 

sınıflardan ve meslek gruplarından gelen bireylerdir. Eski toplumsal hareketlerin 

tersine bu gruplar sosyal anlamda bir bütünlük oluşturmaz.  
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Toplumsal hareket devletin kültürel ve sosyal bağlamda ideolojiyi 

şekillendirme etkinliğinden meydana gelmektedir. Kültür, kolektif eylem şekilleri 

oluşturmak adına istismar edilmektedir. Bu durum, aynı dünya görüşünü paylaşan 

üyelerin olduğu bir grup, ideolojileri ve deneyimleri arasında tutarsızlık bulursa 

ortaya çıkar (Johnston & Noakes 2005: 209-210). 

Toplumsal hareketleri tanımlayan üç şekillendirme çeşidi vardır. İlk 

şekillendirme çeşidi belli bir grubun yaşam koşullarını inceleyen bir çerçeve 

oluşturup nelerin değiştirilip problemlerin nasıl çözüleceğini açıklar. Dolayısıyla, 

sorunun ne olduğunun anlaşılması, otorite, yöneticiler, ülkenin siyaseti gibi 

adaletsizliğin kaynağını bulmakla eşdeğerdir. İkinci çerçeveleme hareketin kendisi 

ile ilgilidir (Martin, 2015: 18-47). Hareket, soruna içerik ve taktik anlamında çözüm 

önermelidir. Üçüncü olarak da hareket aynı sorunlarla karşı karşıya olan kolektif 

eyleme dâhil diğer bireylerin motivasyonu için rasyonel nedenler sunmalıdır. Sonuç 

olarak, hareket potansiyel katılımcıları akımın bir parçası olmak ve aktivizme katkıda 

bulunmak konularında ikna etmelidir (Levitt, 2004: 15-16). 

İslamcı aktivizm, toplumsal hareket teorisindeki en yaygın aktivizm 

örneklerinden biridir. İslamcı hareketin yükselişi 20. yüzyılda modernleşme sürecine 

karşı muhalefet olarak ortaya çıkmıştır. İlginçtir ki modernleşme süreci İslamcı 

aktivizmin varlığının ana nedenlerinden biridir. Aynı durum, İslamiyet kaynaklı 

diğer grupların yükselişi için de söz konusudur (Offe, 1985). İslami aktivizm, İslam 

bayrağı altında yapılan tüm iddiaları içerir ve temel amacı İslami bir devlet kurmak 

ya da İslami değerlerin bir kısmını bir devlet yapısına, propagandacı hareketlere 

ve/veya cihat örgütlerine tanıtmak olan kolektif ya da siyasal hareketlerdir. Ancak 

İslamcı aktivizmin kökten dincilikten farklı olduğu belirtilmelidir. İkisi de benzer 



 

10 
 

ideolojik zeminlerde olsa da köktenci örgütler, fikirlerine ve ruhani tekâmüllerine 

aktivizm mekanizmasından daha çok odaklanırlar (Wiktorowicz, 2004: 2-3). 

Hareketin aktörleri problemlere ve söz konusu hükümetin siyasetinden 

kaynaklanan adaletsizlik hissine tepki verirler (Wiktorowicz, 2004: 3). Bu anlamda 

din; kültürel emperyalizme, endüstriyelleşmeye, Batı adetleri ve sekülerleşmeye 

karşı bir cevap ve memnuniyetsizliğin ifadesidir. Batı’nın, Müslüman dünyasına 

askeri güçlerle ya da yaşam biçimi olarak cereyan eden etkisi İslam kültürüne bir 

saldırı olarak algılanmakta ve siyasi, kültürel ve sosyoekonomik alanlarda 

hoşnutsuzluk İslami aktivizme neden olmaktadır (Johnston and Noakes, 2005: 205-

210). Bu faktörler, siyasallaşma sürecine sebep olmaktadır ve din, bir protesto formu 

ve siyasi araç olarak kullanılmaya başlar (Wiktorowicz, 2004: 5-7). İslamcı 

aktivistler, İslam’da belirtilen semboller ve değerler üzerinde mücadele verirler. 

Onlara göre devlet ve din ayrımı olmamalıdır; bir yandan devlet din olmadan var 

olamaz, diğer yandan dini inanç da devlet yapısına uygulanmadan tamamlanamaz. 

Diğer bir deyişle devlet ve İslam yakından ilişkilidir ve birbirlerini her açıdan 

etkilerler. 

Hükümetle olan çatışma, İslamcı hareketlerin hedeflerine ulaşmalarının 

önündeki tek engel değildir. Fikirlerini gerçekleştirmek ve İslam’ın ilkelerini 

uygulamak için aktivistler, aynı zamanda toplumun diğer üyelerinin yaşam 

biçimlerini değiştirmek ve harekete katılmak konusunda diğer üyeleri ikna 

etmelidirler. Aktivistler toplum yapısını ilgilendiren ortak anlam ağlarını 

güçlendirmek durumundadırlar (Wiktorowicz, 2004: 14-21). Ancak, İslamcı 

hareketin hedef kitlesi tam olarak net değildir. Üyeler tüm toplumsal sınıflardan 

olmalıdır. Aktivistler tarafından en çok kullanılan sav, Müslüman vatandaşlara ahlaki 
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mecburiyetler yükler. İslamcı hareket, söylemlerinde sosyal adaletsizlik, yoksulluk 

ve savaş hali gibi konulara dikkat çekerek güncel siyasi bağlamı kullanmaktadır. 

Grup, kolektif toplumun bütünlüğüne bağlıdır ve ırk, millet, toplumsal sınıf ya da 

iktisadi statü ayrımı yapmaz. Ana strateji “İslamcı aktivistler, baskı ve otoriter siyasi 

bağlamda dayanışma ruhunu güçlendiren kolektif kimlikleri kurar ve 

hareketlendirir” iddiası üzerinde temellendirilir (Wiktorowicz, 2004: 23). 

Devletin siyasetini değiştirmeye ya da insanları harekete katılmaya ikna 

etmeye yönelik farklı pek çok taktik ve strateji vardır. En popüler olanları misyoner 

hareketleri, siyasi örgütler ya da devrimci hareketlerdir. Misyoner hareketleri, İslam 

dinini toplumda yaymayı hedefler. İslam değerlerini bireylere, bireyler daha sonra 

aile ve arkadaşlarına yaysın diye öğretirler. Siyasi örgütler, genelde siyasi partilerle, 

yardım ve lobi kuruluşlarıyla iş birliği yapmaktadır. Eylemleri, devletin belirli 

mevzuat sistemine göre İslami değerleri insanlara tanıtmayı amaçlamaktadır. 

Devrimci hareket olan üçüncü örnek ise Irak Şam İslam Devleti’nin doğrudan 

uyguladığı taktiktir. Örgüt, korkuyu kullanarak kendi devlet vizyonunu empoze 

etmeye çalışmaktadır (Wiktorowicz, 2004: 17-18).  

Çoğu devrimci hareket, devlet siyaseti siviller üzerinde baskı kurduğunda 

ve/veya devlet otoriter bir hükümet tarafından yönetildiğinde ortaya çıkar. Devrimci 

hareketi ortaya çıkaran üç temel siyasi yapı vardır. İlki, devlet, gaddarlık ve 

yozlaşma ortamı yarattığında ortaya çıkması en muhtemel hareket olan terörist 

harekettir. İkincisi, devletin muhalif güçlerle savaşmak ve/veya kendini korumak için 

yarı askeri örgütler kurmasıdır. Üçüncüsü, muhaliflerin sistem karşıtı söylemlerini 

yayması ve toplumun üyelerini devlet yöneticilerine karşı kolektif örgütlenmeye 

teşvik etmesidir (Wiktorowicz, 2004: 20-21). Yozlaşmış hükümet sistem karşıtı 
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harekete ve isyana yol açan ortamı yaratmıştır. Dolayısıyla zaten devlet yapısına 

karşı olagelmiş gruplar radikalleşir. Baskı, her zaman toplumdan ve siyasi iktidardan 

dışlanmış insanların isyanına neden olur. 

Cihatçı yaklaşımlar Müslüman bireylerin kimliklerini şekillendiren İslamcı 

hareketlerin ideolojik kaynağını oluşturur. İslam’ın erken dönemlerinden itibaren 

cihat, Müslümanlar arasında merkezi bir konumda olmuştur. Cihat’a olan bağlılık, 

İslam doktrininin Müslüman bireylerin İslami değerleri diğerlerine yaymalarını ve 

ümmetin parçası olmak istemeyenleri bertaraf etmelerini şart koşmasındandır 

(Çakmak, 2013). Ancak cihat doktrini, İslam’ın pek çok milletin ve dünyanın farklı 

yerlerinden birçok bireyin inancı haline gelmesi sebebiyle önceliğini zamanla 

kaybetmiştir. 20. yüzyıl, bu anlayışta bir değişikliğe yol açmıştır ve cihatçı 

yaklaşımların ve hareketlerin yükselişine tanık olmuştur. Dahası sonradan İslamcı 

aktivizme dönüşen cihat fikri, dinine bağlı Müslümanlar için motivasyon kaynağı 

olmuştur. Cihat, Batı kamu söylemine ana bir tepkidir ve diğerlerini de etkileyen 

hareket ve mücadele için kendini meşrulaştırma yöntemidir (Çakmak, 2013). Bu tip 

bir yaklaşım, bütün İslamcı hareketler için geçerlidir; lakin cihat kavramı farklı 

İslamcı hareketler tarafından değişik şekillerde yorumlanır. İslamcı aktivistlerin 

izlediği yol birbirinden çok farklı iki uç arasındadır: terör ve barışçıl projeler. 

Bununla birlikte tüm İslamcı hareketler İslam dininin modern dünyayla 

bütünleştirilmesi ortak amacını taşımaktadırlar. Hareketlerine temel kaynak olarak 

terörü kullanan örgütlerin amacı ve sonraki hareketleri belirlenmiş değildir. Terörist 

hareketler barışçıl süreçlere yol açamazlar; çünkü terörist örgütler sonrasında kendi 

muhalifleriyle müzakere yapabilecekleri çerçeveyi oluşturmamışlardır (Çakmak, 

2013). Buna ek olarak terör hareketleri, Batı ülkelerinde Müslüman karşıtı 
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davranışlara sebep olmakta ve iki tarafta da gruplar arasındaki nefreti 

güçlendirmektedir. 

Özetle, İslamcı aktivizm toplumsal hareket teorisinden beslenir. Bir bireyin 

harekete katılmasındaki temel nedenlerini herhangi bir aktivist harekete katılan 

bireylerinkiler gibi gözlemlemek mümkündür. Toplumsal hareketin inşası üç farklı 

boyuttan oluşur: psikolojik, sosyolojik, tarihi/siyasi. Bu üç yaklaşımın bağlamı, 

grubun karşılaştığı sorunlara göre değişir. İslamcı hareketin yükselişine neden olan 

temel etkenler, devlet baskısı, siyasi dışlanma ve güçlü İslami inançtır. Bunun 

yanında Orta Doğu’daki yaygın çatışma ortamının İslamcı hareketlerin 

radikalleşmesinde etkisi vardır. 

İslamcı hareketlerin gelişimi grubun eylemlerinin etkinliği üzerinde etki 

sahibidir. Genel olarak süreç propaganda araçlarıyla dolu dinamik bir süreçtir. Bunun 

sonucu olarak hareketin özü varoluşunun başlangıcından itibaren gayri resmidir; 

diğer türlü devlet hareketin yapılanmasına izin vermez. İslami değerleri devlet 

yapısına ve toplumsal hayata dâhil etmek için izlenen farklı yollar ve taktikler vardır. 

En popüler olanları, misyoner hareketleri, siyasi örgütler ve devrimci hareketlerdir. 

İlk ikisi İslami değerleri devlet yapısıyla bütünleştirmek isteyen barışçıl 

hareketlerdir. Üçüncü yaklaşım terörist eylemlerin kullanımıyla doğrudan ilişkilidir. 

Çoğu İslamcı aktivist cihatçı yaklaşıma bağlıdır ancak hepsi terörizmi temel 

almazlar. 

İslamcı aktivizm bir aktivizm türüdür. Bunun yanında İslamcı aktivizme bağlı 

bireyler için Kuran, devletin varoluşu için gerekli olan değerli ve erdemli ilkelerinin 
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tek kaynağıdır. Bunlar, İslam tarafından sağlanan temel insan hakları olarak 

anlaşılmaktadır. 

1.2. CİHATÇI ÖRGÜTLERİN ULUSLARARASI BOYUTU 

Bu alt başlıkta cihatçı örgütlerin yeni katılımcı kazanmak için kullandığı 

taktikler anlatılacaktır. Odaklanılacak nokta sosyal ve çevrimiçi çerçevelerin 

kullanımıyla cihatçı örgütlerin uluslararası bağlamıdır. İkinci olarak, araştırma Irak 

ve Şam İslam Devleti örneğinden devam edecek ve üyelerinin kullandığı öncelikli 

araçlar açıklanacaktır. 

Cihatçı örgütler, çokuluslu seviyelerde örgütlenmiştir; grup sadece fiziksel 

olarak bulunduğu alanda örgütlenmiş değildir (Smith, 2002). Dahası, örgüt 

küreselleşme sürecinin bir sonucudur ve küresel örgütsel modeli temsil eder (Smith, 

2002). Cihatçı örgütler, resmi-dikey bir yapıyla bağlanmış daha küçük örgütlerin 

dâhil olduğu gayri resmi-yatay yapıda işlemektedir. Örgüt, iktisat, toplumsal yaşam 

ve dini değerler konusunda ortak bir Müslüman topluluk anlayışı yaratmakla sorumlu 

İslamcı Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) ile doğrudan ilişki içindedir (Smith, 

2002). Cihatçı örgütün çoklu-hücre yapısı şeklindeki kuruluşu, bütün ülkeleri 

kapsayan geniş bir alanda etkilidir. 

Bu amaçla cihatçı örgütlerin büyük bir kısmı, çevrimiçi ağların 

faaliyetlerindeki öneminin altını çizmektedir. Destekçileriyle etkileşim kurmak adına 

örgüt, ortak arka plan üzerinden bir iletişim kurmak için kendi yayınladıkları 

çevrimiçi gazete, raporlar ve blog yazıları gibi araçlar kullanmaktadır. Bu tür 

eylemler, medyada ve yeni üye alımında örgütün kendini tanıtması amacıyla 

kullanılmaktadır. Ağ kurma yollarıyla hareket, etki alanını genişletmekte ve 
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fikirlerini yaymaktadır. İnternet daha geniş bir kitleyle etkileşim için giriş noktasıdır; 

“çevrimiçi din” denilen olgunun yaratılışı, dini eylemlerin örgüt üyeleri ve izleyiciler 

arasında hiyerarşik değilmiş gibi görünen etkileşimlerin kurulacağı bir çevrimiçi alan 

yaratılmasına imkân tanır (Chryssides & Zeller, 2014: 285-288). Cihatçı ideolojinin 

destekçisi olan kadınlar ve propagandacı eylemlerde aktif olan üyeler, birbirleri ile 

kişisel ilişkiler kurabilmektedirler. İnternet üzerinden yaratılan bu alan, kadınların 

mikro-hareketliliği açısından gayri resmi kurumsal kaynak sağlamaktadır (Barakat, 

Chowdhury & Shetret, 2013). Özellikle aktif üyeler ve destekçiler arasındaki 

etkileşim fikir aşılama sürecinin ilk adımıdır. Bu anlamda, kadınlar cihatçı harekete 

doğrudan resmi örgüte bağlanmadan katılabilirler. Gruba bağlılık, yayın yapmak, 

hayır etkinliklerine katılmak ya da grubun ideolojisi ile alakalı önemli konuların 

tartışılması gibi şekillerde ortaya çıkmaktadır. Kadınlar, resmi grubun üyeleri 

tarafından aktif olarak manipüle edilen ve paylaşılan anlamlar üzerinden destekçi bir 

topluluk ve ağ yaratmaktadırlar (Wiktorowicz, 2004: 25-26). 

Bu tekniği en çok kullanmış grup örneği Yemen grubudur. Grup, destekçi 

topluluk olarak tanımlanabilecek bir ağ kurmuştur. Grubun üyeleri resmi üyelik 

bağıyla gruba bağlı değildir. En büyük önem İslam ve topluluğun içselleştirilmesi 

gibi değerler konusuna verilmektedir. Yemen grubunun kullandığı taktikler 

Kuran’dan beslenir: kaynaklarını Kuran’ı çalışan gruplar olan “nadwa”lardan alırlar. 

Grubun temel sorumluluğu resmi örgütle halk arasında bir nevi aracılık etmektir 

(Davis, 2006). Nadwa konsepti, inancın yaygınlaştırılması olarak çevrilebilecek olan 

bireysel “da’wa”lar haline getirilerek anlamından saptırılmıştır (Wiktorowicz, 2004: 

164-165). Nadwa yeni üyelerin alımı ve örgütün mesajları ile değerlerinin topluma 
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dağıtılması için alan açar. Yemen grubu durumunda hedeflenen kitle kadınlardı; 

amaç ise onları resmi üye olmadan grubun eylemlerine dâhil etmekti. 

Yemen grubunun temel amacı, önceden var olan bağları koparmak ve kendi 

ideolojisine yandaş yeni sosyal ağlar yaratmaktı. Gruba katılan kadınlar genellikle 

kendilerini aile ve arkadaşlarından ayrı tutmaktaydılar. Bireyler kendi ideolojik 

tercihlerine yakın buldukları yapısal uygunluk sebebiyle gruba katılmak istemişlerdir 

(Bowen, 2004). Yemen grubu tarafından kullanılan taktik, cihatçı örgütlerin 

mobilizasyon potansiyeli ve aktif mobilizasyon arasında nasıl bağlantı kurduklarını 

ve bu bağlantı sonucunda gruba nasıl aktif katılım sağladıklarını göstermektedir.  

Cihatçı örgütlerin eylemleri, bireyleri İslam pratiklerine ve örgütün ilkelerine 

uygun günlük yaşantılar sürmeye teşvik ederek var olan toplumu tekrar 

İslamlaştırmak amacını taşır. Ana amaç, kendi İslam yorumlarının sadece özel alanda 

değil kamusal alanda da uygulanmasıdır. Üstelik cihatçı örgüt İslam’ı dini inanç ve 

devlet siyasetini de kapsayacak şekilde hayatın her alanında varlığı olan bir sistem 

olarak tanımlar (Wiktorowicz, 2004: 167-168). Din, siyaset, hayır işi ya da örgütün 

diğer eylemlerine aktif katılım arasında hiçbir fark yoktur. Eylemlerden bir tanesine 

dâhil olarak birey tüm yapıya bir bütün olarak bağlanır.  

Kadınların cihatçı örgüte katılımını teşvik eden eylem üç aşamadan oluşur. İlk 

olarak, cihatçı örgütün resmi üyesi olan kadın, örgüt dışından kadınlarla iletişime 

geçmeye ve düzenli bağlantı kurmaya çalışır. Bu aşamada resmi üye örgütün 

fikirlerini yayabilir ve diğer sosyal faaliyetlere doğrudan bağlantı sağlayabilir. Sosyal 

birliktelik iki yolla başarılabilir: çevrimiçi ağların kullanımıyla ve yüz yüze 

konuşmalarla. İkinci olarak cihatçı örgütün resmi yapısına dâhil olan kadınlar, 
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kolektif olarak tanınmanın gerçekleştiği, cihatçı örgütle bağlantılı öğrenci gruplarına 

ya da İslamcı derneklere katılım gibi, mikro mobilizasyon sağlar. Üçüncü olarak 

örgütün resmi üyeleri, yerleşmiş olan dayanışma ve potansiyel mobilizasyon 

yapılarını temin eder. Tartışma ve fikir alışverişine uygun alan açarak örgüt, 

otoritelerde şüphe uyandırmadan yeni üye alımı yapabilmektedir. 

Cihatçı örgütlere kadın katılımı seviyesi, erkek katılımına oranla daha az 

dinamiktir. Kadınların örgüte bilinçli ya da bilinçsiz katılım seviyesi örgütün 

eylemlerinde ana rolü oynamaz; önemli olan, örgütün ideolojisinin ne kadar iyi 

yayıldığı ve hedeflenen grubun ilgili örgüte dâhil edilip edilemediğidir. Kadınların 

cihatçı örgütleri desteklemesine olanak sağlayan koordinasyonsuz şebekeler üç temel 

sebeple yaratılır. İlki, gayri resmi üyelerin örgütün düzenlediği eylemlere katılmaları 

için ikna edilmesidir. İkincisi, gayri resmi üyelerin örgütün ideolojisini diğerlerine 

yaymasıdır. Gayri resmi üye olan bir kadın, eylemlere arkadaşlarını davet edebilir 

veya aile çevresinde örgütün mesajlarını yayabilir. Üçüncüsü, toplumsal 

etkileşimlerin yeniden yapılandırılmasıdır; cihatçı eyleme bağlı ve eylemlerini 

genişletmeye hevesli yeni kümeler ve alt gruplar yaratılabilir. Örgüte katılan 

Müslüman bir kadın, güçlü bir özsaygı ve kendisiyle aynı fikirleri paylaşan örgüte 

karşı bir aidiyet hissi geliştirir. Bu durum yeni bir toplum yaratmayı amaçlayan 

cihatçı örgüte katılımı teşvik eder. Şebekeler ve resmi cihatçı örgütler arası ilişkiler 

birbirleriyle iç içedir (Wiktorowicz, 2004: 178-180). Örgüt, ağları sadece üye alımı 

amacıyla değil; aynı zamanda bilgi yayılımı ve medyada kendini tanıtmak için 

kullanır. 

Irak ve Şam İslam Devleti, diğer cihatçı örgütler tarafından kullanılan taktikleri 

kendine göre değiştirmiş ve geliştirmiştir. Örgütün stratejileri sonucunda güncel 
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terörizm “siber cihat” adı verilen yeni bir anlayışla kavranmaya başlamıştır. Grubun 

örgütsel yapısı diğer cihat gruplarından önemli ölçüde farklıdır; her şeyden önce 

IŞİD belli bir coğrafi bölgeyi ele geçiren ve kendi devleti olarak nitelendiren ilk cihat 

örgütüdür. Unutulmamalıdır ki, diğer cihat örgütleri aynı amaca ulaşmak için 

çabalamışlardır fakat kendi bölgelerini asla yaratamamışlardır. İkincisi, kendini 

Halifelik olarak ilan eden devlet kendisini ekonomik ve politik olarak sürdürebilir 

kılmıştır. Örgüt, kendi mahkemelerini, okullarını, karakollarını, bankalarını, 

vergilendirme sistemini ve göç politikasını kurmuştur. Üçüncüsü, İslam Devleti, 

kendisine küresel popülerlik kazandıracak ve insanların dikkatini cihat savaşına 

katılmaya yöneltecek çok gelişmiş ve güçlü sosyal medya kampanyaları 

kullanmaktadır. Bu örnek, kökenini başlangıçta El-Kaide tarafından ortaya atılan 

iletişim stratejisinden alır, ancak IŞİD döneminde stratejinin ve propaganda 

araçlarının seviyesi çok geliştirilmiştir (Liang, 2015: 1-3). IŞİD tarafından kullanılan 

sosyal medya kampanyası, daha fazla fikir aşılama ve örgüte yeni katılımcı alımı 

açısından çok daha başarılı bir araçtır. Uluslararası Radikalleşme ve Siyasal Şiddet 

Araştırmaları Merkezi’ne2 göre (Ocak, 2015) IŞİD, örgüt etkinliğine katılmak için 

50'dan fazla ülkeden 20.000'i aşkın yabancıyı cezbetmiştir (Neumann, 2015). 

Sosyal medya ve çevrimiçi ağlar, resmi üyelerle diğerleri arasındaki köprü 

kurmaktadır. Örgüt, sohbetler, forumlar, dergiler, radyo ve Twitter, Instagram, 

Facebook, Ask FM, Tumblr ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarını ve çeşitli 

çevrimiçi kaynakları kullanmaktadır. Çevrimiçi ağları kullanarak, organizasyon ana 

hedeflerini - psikolojik operasyon ve üye alımı - gerçekleştirebilmektedir (Bergan, 

Schuster & Sterman, 2015). Psikolojik operasyon terimi, örgütün takipçileri 

                                                 
2 The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) 
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tarafından yürütülen radikalleşme ve terör eylemlerinin tüm dallarını içermektedir. 

Dünyanın herhangi bir şehrinde yaşayan ve IŞİD’e katılmayı düşünen bir kişi, örgüte 

üye olan herhangi biriyle kolayca konuşabilir. Aynı şekilde, örgütün resmi üyeleri, 

benzer şekilde düşünen kişileri takip ettikleri web sitelerini veya paylaştıkları 

yayınları kontrol ederek internet ağı aracılığıyla özgürce bulabilir (Liang, 2015: 2-3). 

IŞİD medya kampanyası, Suudi Arabistan doğumlu ve Halep’te bir IŞİD 

biriminin lideri olan Ebu Amr al Shami’nin gözetiminde organize edilmiştir (Liang, 

2015: 4). Ana hedeflerinden biri, IŞİD’in diğer dini liderlerle küresel olarak iletişim 

kurabileceği bir çevrimiçi ağ oluşturmaktır; böylece bilgi ağının âdemi 

merkezileşmesiyle örgütün destekçileri ikamet ettikleri alanda çalışabileceklerdir. 

Başka bir deyişle, örgütün resmi üyeleri, Hilafet adı verilen coğrafi bölgeye göç 

etmeksizin IŞİD için çalışabilirler. 

Etkin bir üye alım süreci için örgüt Dabiq, Rumiyah, Konstantiniyye ve Dar 

Al-İslam gibi kendi dergilerini yayınlamaktadır. En popüler olanlar Dabiq ve 

Rumiyah’dır. Bu dergiler, küresel izleyici için oluşturulmuştur; Fransızca, Almanca 

ve İngilizce gibi çeşitli dillere tercüme edilmektedirler. Yeni dillere çeviriler ortaya 

çıkmaya devam etmektedir. Konstantiniyye, sadece Türk, Darüllüm ise Fransız 

takipçiler için basılmaktadır. Dergiler sıklıkla yayınlanmaktadır; Tüm basımlar İslam 

Devleti’nin karşılaştığı çağdaş sorunları tartışmakta ve Batılı kamu söylemlerini 

eleştirmektedir. Ayrıca, dergide gündeme getirilen konular arasında kadın hakları, 

göç prosedürleri, dini meşrulaştırmalar ve cihat çağrıları yer almaktadır (Liang, 

2015: 3-7). 
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IŞİD tarafından kullanılan propaganda araçları, örgütün ulus ötesi boyutunu 

vurgular. “Kablosuz hilafeti” oluşturmak için birçok farklı çevrimiçi forum ve web 

sitesi kullanılır. "Klavye savaşçıları" olarak (Liang, 2015: 5) adlandırılan kişiler, 

IŞİD’in gelecekteki planları veya örgüt tarafından yapılmış eylemler hakkında tweet 

atmakta ve blog yazmaktadırlar. Bir taraftan, sohbetler ve forumlar herkese açıktır; 

takipçiler kişisel verilerini sunmadan yasal olarak bu platformlara girebilirler. Sosyal 

platformların birçoğu köktenciler ve kullanıcılar arasındaki diyalogu tetikleyen 

yorumlar için alan sağlamaktadır. Web sayfaları küresel izleyicilere, özellikle fikir 

aşılanma olasılığı yüksek olan genç Müslüman vatandaşlara açıktır. Öte yandan, 

şahsen terör eylemine karışan taraftarlar, darkweb -karanlık ağlar- olarak adlandırılan 

yasadışı ağları kullanmaktadır. Darkweb internette yaratılan bir ağdır, ancak belirli 

yazılımlara ve yetkilendirmelere bağlıdır. İnternetin bahsedilen bu tarafında tartışma 

forumuna katılmak isteyen kişi, kayıt işlemi sırasında gerekli olan özgün bilgilerini 

sağlamalıdır. Web sitesinde oturum açtıktan sonra, üye forumlara ve sohbetlere 

özgürce erişebilmektedir. 

YouTube’da yayınlanan videolar, eğitici bilgiler ve şehitlik çağrıları 

içermektedir. Videoların siber alanda yayınlanması taktiği, dil bilmenin görsel 

algılama kadar önemli olmadığı gerçeğini temel alan en etkili aracıdır. Al-Hayat 

Medya Merkezi, video içeriklerinde çalışan IŞİD kanatlarından biridir. Merkez, 

İslamcı savaşçıların günlük yaşamı ve üye alımı prosedürlerine yönelik propaganda 

filmleri gibi videoların üretiminde yer almaktadır (The Islamic State’s Magazine, 

2015). Özellikle kadınların işe alınması konusunda çalışan önemli bir başka merkez 

de Al-Zora Vakfı’dır. Vakıf ağırlıklı olarak kadınları Irak ve Şam İslam Devleti’ne 

katılmaya ikna etmek üzerine yoğunlaşmıştır. Al-Zora Vakfı tarafından üretilen 
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yayınlar ve videolar, cihat kardeşlerini destekleme ve Hilafette doğup büyüyecek 

çocuk sahibi olma fikrini aşılar (Khaleeli, 2014). Ayrıca, vakfın temel amacı, 

kadınları yeni dünya düzeni oluşturmak için yapılan insani misyonun bir parçası 

haline getirmektir (Liang, 2015: 5-6). 

Irak ve Şam İslam Devleti, çağdaş dünyada en bilinen cihat örgütlerinden 

biridir. Örgütün ulus ötesi karakteri, internet ağı ve mesajlarını küresel ölçekte 

yaygınlaştıran medya kampanyaları açısından anlaşılmalıdır. IŞİD tarafından 

yaratılan çevrimiçi alan; varsayımsal ve resmi üyeler, İslamcı STK'lar, yardım 

kuruluşları ve gençler gibi geniş bir kitleyle daha fazla etkileşim kurmak için bir giriş 

noktasıdır. IŞİD, sosyal medyayı destekçilerin sayısının finansal gelire ve cihatçı 

eyleme katılmalarıyla psikolojik savaşa katkı sağlayacak şekilde evrilterek kendini 

diğer cihatçı örgütlerden ayırmıştır. 
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2. BATI KADINLARININ IŞİD’E GÖÇÜ 

Bu bölümde, Batı Kadınlarının IŞİD’e katılım nedenleri analiz edilecektir. 

Bölümün birinci alt kısmında yapılan propagandalara bazı kadınların eğilimli 

olmasının başlıca sebepleri olan itici güçler sunulacaktır. İkinci alt kısımda IŞİD’e 

göç etmeleri için kadınlara yönelik yapılan “beyin yıkama” sürecinde başrol olan 

çekici güçlerden bahsedilecektir. IŞİD tarafından yapılan resmi bildiriler ve IŞİD’e 

katılan Batı Kadınlarının sosyal medya gönderileri detaylıca tartışılacaktır. 

Çoğu Batı Kadını stabilize hayatlarını bırakıp cihatçı Selefi gruplar tarafından işgal 

edilen Suriye ve Irak’taki bölgelere göç etmektedir. Kadınların cihadist eylemlere 

katılımı yeni ortaya çıkan bir olgu değildir fakat Batı sınırlarında hiçbir zaman 

günümüzde Irak İslam Devleti döneminde olduğu kadar yaygın olmamıştır (The 

propaganda war, 2015). Örgüt halifeliğini ilan ettikten sonra, IŞİD’in medya stratejisi 

sadece erkek destekçilerinde değil aynı zamanda kadınlar üzerinde de etkili olmaya 

başlamıştır. Örgüt tarafından yayınlanan resmi bildirilerde erkeklerin ve kadınların 

İslam Devleti'ne devlet kurma sürecine katkıda bulunmakla yükümlü oldukları 

vurgulanmakta ve her kadın ve erkek Şeriat kanunlarıyla uyumlu olan farklı 

görevlere atanmaktadır.  

 Uluslarası Radikalleşme ve Siyasal Şiddet Araştırmaları Merkezi tarafından 

toplanan verilere göre; IŞİD'e göç eden Batılı kadınların yüzdeleri toplam yabancı 

savaşçı sayısının yaklaşık %10-15'ini oluşturmaktadır. (Caliphate Calling, 2015). 

Soufan Grup (TSG) tarafından yapılan araştırmaya göre, İslam Devleti'nin işgal ettiği 

topraklarda Batılı kadınların yüzdesi, toplam yabancı İslamcı savaşçıların %18'e 

kadar çıkabilmektedir (Barrett, 2014). 
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Batılı kadınları yerleşik hayatlarını bırakıp savaş merkezine göç etmeye 

yönlendiren sebep nedir? 

2.1. GÖÇÜN SEBEPLERİ: İTİCİ GÜÇLER 

İtici güçler, savunmasız bireyleri aşırı şiddet yoluna "itmeye" yardım eden, 

kişinin toplumsal çevresinin olumsuz sosyal, kültürel ve politik özellikleri olarak 

tanımlanmaktadır. İtici güçler, ayrımcılık ve siyasi marjinalleşme gibi, temel – kök – 

nedenler olarak bilinirler (Hassan, 2012). Bu araştırmada, Batı ülkelerinde yaşayan 

kadınlar üzerinde etkili olabilecek ve cihatçı örgütlere göç etme arzusuna 

dönüşebilen, radikalleşme sürecine yönlendiren başlıca iki itici gücün bulunduğu 

varsayılmıştır; (1) Batılı yaşam biçiminden sosyal ve kültürel yönlerden izolasyon ve 

(2) Müslüman Toplumun Batı tarafından yargılanmış ve suçlanmış olarak 

algılanması (Saltman & Smith, 2015: 9).  

2.1.1. BATILI YAŞAM BİÇİMİNDEN SOSYAL VE KÜLTÜREL 

YÖNLERDEN İZOLASYON  

Batı'da yaşayan Müslüman vatandaşların birçoğu inançlarından dolayı kamusal 

alanda ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Müslüman bireyler üzerindeki ayrımcılık, 

'İslamofobi' adı altında bilinmektedir ve İslam dininin şeytanlaştırılması ve özellikle 

Müslümanlara yönelik yabancı düşmanlığı biçimi olarak anlaşılmaktadır. İslamofobi, 

ayrımcılığın dinî toplumu hedef aldığı bir kültürel ırkçılık şeklidir (Shiffer & 

Wagner, 2011: 79). Amerikan Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Dairesi, 9/11 olayından 

sonra Müslüman vatandaşlara yönelik artan sayıda sosyal ayrımcılık olduğunu 

bildirmiştir (Jurgensmeyer, 2003). Telefon, internet veya yüz yüze iletişim yoluyla 

Müslüman vatandaşlar taciz edilmiş ve küçük saldırılar, vandalizm, evlere ve ibadet 

yerlerine ateş edilmesi ve bu yerlerin bombalanması yine 9/11 olaylarından sonra 
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ortaya çıkan ayrımcı gelişmelerden olmuştur (2016, Moore: 92). J. W. Ayers 

tarafından toplanan verilere göre Amerikalı Müslüman vatandaşların %40’ı 2001-

2015 yılları arasında Müslüman karşıtı ayrımcı tavırlara maruz kalmıştır (Ayers, 

2007: 187-198). 2005-2010 arası ayrımcı tavırlara yönelik şikâyetler %60 artmıştır. 

Müslüman erkek işçiler genellikle El Kaide'nin kurucusu Usame bin Ladin ile ilişkili 

olarak "terörist" veya "Usame" olarak adlandırılarak işyerinde sözlü tacize 

uğramışlardır. Kadın çalışanlar da terörizmi desteklemekle suçlanmış ve iş saatleri 

içinde peçelerini takmaları yasaklanmıştır (Moore, 2016: 92). Müslüman karşıtı 

davranışları inceleyen birçok rapor kadınların kamusal ayrımcılığa erkeklere kıyasla 

daha çok maruz kaldığını belirtmektedir. İslam inancını gösteren semboller kadın 

kıyafetlerinde daha belirgindir; örneğin İngiltere, Londra’da yaşayan bir kadın 

başörtüsü giydiği için bir kişinin onu ‘Lanet terörist’ diyerek taciz ettiğini belirtmiştir 

(Githens-Mazer & Lambert, 2010: 38). Avusturalyalı Müslüman bir kadın, 

giyiminden dolayı iş arkadaşlarının kendisine, peçeli kadınlara yönelik ayrımcılık 

amacıyla kullanılan “havlu kafa” ya da “sarıklı” şeklinde hitap ettiğini bildirmiştir.  

Batı toplumunun Müslüman vatandaşlar ile ilgili; erkekler için “Müslüman-

Arap terörist” ve kadınlar için “örtülü, ezilen kadın” gibi basmakalıp bir algısı vardır. 

Amerikan vatandaşlarının %45’inden fazlası İslam dininin inananlarını şiddete teşvik 

etme ihtimalinin diğer dinlerden daha yüksek olduğunu düşünmektedirler (Moore, 

2016: 91). Müslüman olmayan kişiler, özellikle Batı medyası, önde gelen kamu 

görevlileri ve politikacıların dayattığı Müslümanlık söylemini takip etmektedir; 

Amerikan Başkanlık Seçimlerinde başkan adayı Donald Trump’ın Müslümanların 

ABD’ye girişinin yasaklanması şeklindeki kampanyası buna örnektir (Scott, 2015). 
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Bu tür beyanlar kamusal alanda Müslümanlara yönelik nefret suçlarının ve 

yabancılaşmanın artmasına sebep olmaktadır.  

Yukarıda bahsedilen deneyimler bir insanın cihatçı bir örgütü desteklemeye tek 

başına teşvik etmese bile bu tür tecrübeler Batı toplumundan izole olma hissine yol 

açmaktadır. Bu his de IŞİD’in propagandasında kendi lehine kullanılmaktadır 

(Saltman & Winter, 2014: 9-10). Örneğin, 9 Kasım 2016’da Amerikan Başkanlık 

Seçim Sonuçları duyurulduktan sonra birçok Amerikan vatandaşı, seçim sürecinde 

açıkça Müslüman karşıtı ve ırkçı propagandalar ile kampanyalar düzenleyen kadın 

düşmanı aday Donald Trump’ın seçilmesini onaylamadıklarını belirtmişlerdir. 

Dünyanın dört bir yanından Müslüman kadınlar, Amerika’da ve Müslüman karşıtı 

beyanların yapıldığı diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslüman vatandaşlara olan 

desteklerini çevrimiçi bildirimlerle göstermişlerdir. İslam Devleti’ni açıkça savunan 

IŞİD’li blog yazarları, IŞİD’li olmayan bu kişiler tarafından yazılanları yeniden 

yayınlamaya başlamıştır. Sitelerinde gönderileri tekrar yayınlayıp bu bildirimleri 

Müslümanların yaşadığı mücadele ve maruz kaldığı tehlikeyi Müslüman olmayan 

birinin anlayamayacağı mesajıyla, kapalı Müslüman toplumuna bir bağlılık 

geliştirmek için propaganda mesajı olarak kullanmaktadırlar. İngiltere’den 

Müslüman bir blog yazarı, Dunya Traveller, bazı Batı liderlerinin uygulamaya 

koyduğu Müslüman karşıtı politikalardan duyduğu endişe ve korkuyu aşağıdaki gibi 

ifade etmiştir. Blog yazarının cihatçı gruplar ile bir alakası bulunmamaktadır fakat 

gönderisi IŞİD tarafından yeniden yayınlanmış ve propaganda mesajı olarak 

kullanılmıştır:  

“Brexit sürecinden sonra İngiltere’deki bir tecrübeme dair hızlı bir not – seçimden 

sonraki dönemde sizin için en büyük tehdit Trump ve onun hükümeti olmayacak. Yeni 
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yasallaştırılmış bağnaz komşularınız olacak. Brexit’ten sonra neredeyse bir gecede 

nefret suçları %60 oranında arttı ve hala Brexit öncesindeki seviyesine inmedi. 

Aynısının Amerika’ya olacağını düşünüyorum. Dikkatli olun. Kim olduklarının önemi 

yok, Trump’a oy verenler arkadaşınız değil. Güvende kalın. Şu anki en büyük 

düşmanınız beraber kiliseye gittiğiniz ve her gün yolda yanından geçtiğiniz 

komşunuz. Eve kapanın. Gerekirse yerin altına girin. Birbirinizi kollayın. Lütfen, 

dikkatli olun.  

Bu beni çok korkutuyor.”3 

IŞİD Batı’daki Müslüman karşıtı politikalardan yararlanıp bunu bir propaganda 

aracı olarak kullanmaktadır. Örgütün üyeleri genellikle “Faşist Batıyı bırakın” 

şeklinde, özellikle kadınları ‘dini özgürlüğü bulabilecekleri’ İslam Devleti’ne 

katılmaya cesaretlendirecek mesajlar yayınlamaktadır. Hollanda asıllı IŞİD’li Makes 

Hijrah to Sham isimli kadın, sosyal medya hesabında İnançsızların Bana Söyledikleri 

başlığıyla Hollanda’da yaşadığı sözlü taciz olayını anlatmaktadır:  

“Toplum içinde benimle alay edilirdi.  

İnsanlar beni itip kakardı ve ülkeme dönmemi söylerdi ve benimle sanki akıl sağlığım 

yerinde değilmiş ya da Flemenkçe anlamıyormuşum gibi konuşurdu.”4  

                                                 
3 Dunya Traveller, Orijinal içerik: A quick note based on my post-Brexit experience in the UK – in the 
time period after the election, your biggest threat will not be Trump and his government. It will be 
your newly validated bigot neighbours. After Brexit, hate crime shot up by 60% in the UK nearly 
overnight and it still hasn’t returned to its pre-Brexit level. I imagine the same will happen in 
America. Be careful. No matter who they are, Trump voters are not your friends. Be safe. Your biggest 
enemy right now is the neighbour you went to church with and the people you pass on the street every 
day. Lock down. Go to ground if you have to. Look out for one another. Please, be careful. 
This scares me a lot.   

 
4 Makes hijrah to sham, Orijinal içerik: I would get mocked in public. People shoved me and told me 
to go back to my Country and spoke to me like I was mentally ill or didn’t understand Dutch.  
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Kanada vatandaşı bir başka katılımcı (Saltman & Smith, 2015:10) IŞİD’e 

katılmayan ve Müslüman olmayanlara sempati duyan Müslümanlara acıdığını 

yazdığı bir gönderi paylaşmıştır:  

“Siz modern Müslümanlar kâfirlere sempati duyabilirsiniz ama sonunda onlar sizi 

‘terörist’ olmakla suçlayacaklar, tıpkı bizi suçladıkları gibi…”5 

Özetle, Batı yaşam biçiminden sosyal ve kültürel olarak izole olan kişi cihatçı bir 

insana dönüşmeyecektir fakat bu izolasyon kişinin içinde bulunduğu sosyal çevreden 

dışlandığı ve o çevreye yabancılaştığı hislerini uyandıracaktır (Brown & Saeed, 

2015). Günlük olarak dini ayrımcılığa ve ırkçılığa maruz kalan kadınlar cihatçı 

gruplar için kolay hedefler olmaktadır ve bu kadınlara örgüt tarafından daha iyi bir 

hayat ve saygı vaadedilmektedir. IŞİD; kadınların “hayatlarını değiştirmek için tek 

şansları olan hilafete” katılmaları için Müslüman karşıtı belagatları kendi lehine bir 

araç olarak kullanmaktadır.  

2.1.2. MÜSLÜMAN TOPLUMUN BATI TARAFINDAN YARGILANDIĞI VE 

SUÇLANDIĞINA DAİR ALGISI  

Müslüman toplumun ümmet denilen çağdaş kavramı, tüm dünyadaki 

Müslümanlar arasındaki küresel hayali bağ olarak anlaşılmalıdır. Ümmet kavramı ile 

ulaşılmak istenen ana amaç, toplumsal Müslüman kimliğinin oluşumuna katkıda 

bulunan ortak etik değerleri, sosyal sınıf, yaş ve etnisite farkı olmaksızın 

paylaşmaktır (Brown, 2006: 418-419). Batı ülkelerinde yaşayan Müslümanlar artık 

yabancı statüsünde değillerdir. İstedikleri her an, tercihlerine göre herhangi birinin 

altını çizebilecekleri birden çok kimlikleri bulunmaktadır; bir kişinin aynı anda hem 
                                                 

5 Orijinal içerik: You modern Muslims can sympathize with the kuffar but in the end will blame you 
and label you a terrorist, just like us…  
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Amerikan vatandaşı hem Müslüman olması gibi. Modern ümmet kavramının toprak 

bütünlüğüyle hiçbir ilgisi yoktur ve soyut bir terim olarak düşünülmelidir (Roy, 

2002). Küreselleşme sürecinde hem iletişim hem de seyahat imkânları açısından 

ümmetin yeniden türetilmesi kolaylaşmıştır; Müslümanlıkla ilgili konferanslara 

katılma ve çevrimiçi iletişim araçları aracılığıyla fikir alışverişinde bulunma bu 

yeniden türetilme sürecini kolaylaştıran etmenlerdendir.  

Çağdaş Müslüman dünyası, bireylerin dine karşı tutumlarını nasıl yeniden 

yapılandırdıkları göz önüne alınarak açıklanabilir. Anahtar nokta, Kuran'ın gerçekten 

söylediği şeyleri yorumlamaktan çok, belirli grupların söylem ve uygulamalarına 

önem vermektir (Roy, 2002). IŞİD, dünya çapında Müslüman nüfusu cihat eylemine 

katılmaya ikna etmeyi amaçlayarak propagandaları için modern ümmet kavramını 

yeniden yaratmıştır. Amaryllis Georges (Georges, 2014: 4), kendi kendini Hilafet 

ilan eden İslam Devleti'nin konuşmalarına dayanarak iki farklı ümmet söylemi ortaya 

koymuştur: 

a. Ümmet, dinin gereklerini yerine getirmesi ve kendini Hilafet bölgesi olarak 

ilan eden coğrafi alanlara göç edip cihada katılması gereken tek bir 

Müslüman topluluğudur. Ebu Bekr el-Bağdadi’nin ilan ettiği Halifeliği 

tanımayan Müslümanlar kâfir olarak nitelendirilmektedir. 

b. Ümmet kavramı, İslam Ülkesi [Dar’ül İslam] ile Küfür Ülkesi [Dar’ül 

Küffar] arasındaki ayrımda kesin bir şekilde belirlenmiştir. Batı dünyası 

Müslümanları yok etmeye çalışan düşman olarak görülmektedir. “Biz 

Müslümanlar” ve “Batı” ayrımı, Irak, Afganistan, Bosna, Filistin ya da 

Suriye’deki uluslarası anlaşmazlıkların yorumlanmasında kendini 

göstermektedir (Kruglanski: 2014). Batı ülkeleri, bölgede güç kazanmak için 
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sivilleri öldüren ve aynı zamanda Müslümanları şeytanlaştırıp terörist ilan 

eden işgalciler olarak görülmektedirler. 

İslam Devleti propagandası, insanları cihat eylemine çağırmak ve harekete 

geçirmek için ümmetin belagat gücünden yararlanmaktadır. IŞİD’e katılan kadınlar 

El-Bağdadi’nin sosyal medya aracılığıyla yaptığı propaganda eylemlerinden 

etkilenmektedir. Aşağıda IŞİD’e katılan kadınların sosyal medya aracılığıyla 

yayınladığı 6 propaganda ifadesi yer almaktadır: 

İslam Devleti üyesi Umm Rumaysa, IŞİD tarafından kurulan Halifeliği 

tanımayan insanları eleştirdiği bir gönderi yayınlamıştır. Yazılan ifadeler analizleri 

ile beraber aşağıda yer almaktadır: 

 “Trump’tan Allah’tan korkuğunuzdan daha çok korkuyorsunuz”6 

Başlık 2016 Amerikan Başkanlık Seçimlerine gönderme yapmaktadır. Birçok 

Müslüman vatandaş Başkan Donald Trump’ı kampanya döneminde Müslüman 

karşıtı sloganları sebebiyle eleştirdi. Başlık, Amerika’da yaşayan Müslümanların, 

şeriat kanunuyla yönetilmeyen bir ülkede yaşıyor oldukları gerçeğinden daha çok 

Donald Trump’ın politikalarından korktuklarını ifade etmektedir.  

Trump’ın başkan olması bir çeşit şiirsel adalet gibi.  

Bunu söylüyorum çünkü kâfirlerden oluşan bu hükümete olan derin bağlılıktan 

dolayı ne kadar zamandır uyarılıyoruz? Sözde din adamlarınız NAK, Yasir Qadhi, 

Ömer Süleyman “Bu sizin ülkeniz! Gurur duyun vatansever Müslümanlar!” 

dediklerinde kaçınız buna inandınız? Kaç kere evlerinizde kalıp dininizi (deen) 

                                                 
6 Umm Rumaysa, Orijinal içerik: ‘’You fear Trump more than Allah’’ 
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öğrenmeniz öğütlendi ve siz o samimi öğüt verenleri alkışlayıp, onlarla alay edip 

onları aşağıladınız? Kaç kez davet (dawah) uymanız ya da hilafete hicret etmeniz 

söylendi ama siz öfke ve küçümseme ile bunu reddettiniz?7 

Blog yazarı, önde gelen Müslüman din adamları Nauman Ali Han, Yassir 

Qadhi ve Ömer Süleyman tarafından söylenen Müslüman ve vatansever olmanın 

birbiriyle çelişen şeyler olmadığına dair sözleri kabul etmemektedir. Sözü edilen din 

adamları en ünlü liberal İslam görüşünü temsil etmektedirler. Donald Trump’ın 

başkan olarak seçilmesi, ABD’yi terk edip IŞİD’e katılabilecek şansı varken bunu 

yapmayan kişilere yönelik dini bir adalet olarak görülmektedir.  

İsrailoğulları Allah’a karşı geldiklerinde şeytani liderler tarafından yok edildi ve 

köleleştirildi. Ama sen-ey Müslümanlar-bundan kurtulduğunu mu düşünüyorsun? 

Allah’a itaat etmiyorsunuz, “din adamlarınız” Peygamber ile ilgili yalan söylüyor ve 

siz buna GÜLÜYORSUNUZ. Varislerini aşağılıyorlar ve siz NEŞELENİYORSUNUZ. 

Şimdi 2011'de felaket gibi başlayan 'Arap Baharı'’nda başlamış olduğunuzdan daha 

derindesiniz. Dışarıda kalmanız söylenen kertenkele deliğinde daha derine 

ineceksiniz.8 

                                                 
7 Umm Rumaysa, Orijinal içerik: Trump being president is a sort of poetic justice. I say this because 
how long have we been warned about being engaged deeply within this government which is nothing 
but kufr? How many of your so-called scholars NAK, Yassir Qadhi, Omar Sulayman, had you 
believing ‘this is your country and be proud patriotic Muslims’? How many times were advised to stay 
in your homes and learn your deen and you did nothing but scoff, mock, and insult those sincere 
advisors? How many times were you told either give dawah and you refused with nothing but scorn 
and anger. 

 
8 Umm Rumaysa, Orijinal içerik: Bani Isra'eel was destroyed by evil leaders and were made slaves 
when they disobeyed Allah, but you-O Muslims-fell you are safe from that? You disobey Allah, your 
‘scholars’ lie upon the Prophet and you LAUGH. They insult his inheritors and you CHEER. Now just 
like with the disaster that was the ‘Arab Spring’ of 2011 you’re in deeper than when you started. You 
are going deeper into the lizard hole you were told to stay out of. (…) 



 

31 
 

İsrailoğulları, altından yapılan bir buzağıya taptıkları için Allah tarafından 

cezalandırılan Yahudi Kavimlerini anlatan bir kavramdır. Ceza olarak kavim 40 yıl 

boyunca çölde yaşamaya mahkûm edilmiştir ve memleketlerini bir daha asla 

görememişlerdir (Brief history of Bani Israel, 2011). Bu hikâye bağlamında Batı 

ülkelerinde yaşayan Müslümanlar göç edip IŞİD’e katılmalılardır; yoksa günahkâr 

olarak görülen Batılı liderlere “tapındıkları” için cezalandırılacaklardır. Paragrafın 

son cümlesi, Allah’ın elçisinin Hristiyanlığa ve Yahudiliğe uymamaları, İslam 

değerlerine bağlı kalmalarına dair Müslümanları uyardığı dini kehanete de gönderme 

yapmaktadır. Kehanete göre Müslümanlar günaha giden yol olan “kertenkele 

deliği”nden uzak durmalıdır. Batı ülkelerinde kalan insanlar Allah’a karşı suç 

işlemektedir (Defeated Nations, 2016).  

(…) Yerleri yalamaya ve masalardaki artıklar için dilenmeye devam edin. Kafanızı 

tekmeleyenlerin botlarını yalamaya devam edin. Allah’a itaatsizlik etmeye devam 

edin, din adamlarını aşağılamaya, size yol gösterenleri lanetlemeye devam edin. Size 

her şeyden önce Allah’tan korkmanız söylendi ama siz Beyaz Saray’a giren 70 

yaşındaki bir adamdan korkuyorsunuz. Kendi dünyanız tehlikede olduğunda, işte o 

zaman Allah’tan korkarsınız.  

70 yaşındaki bir adamdan var olan her şeyin yaratıcısından daha çok 

korkuyorsunuz. Adam size hiçbir şey yapmasa bile, tepkiniz her şeyi kanıtlıyor.9 

                                                 
9 Umm Rumaysa, Orijinal içerik: (…) So continue licking the floors and begging for table scraps. 
Continue licking the boots of those who kick you in your head. Continue disobeying Allah, insulting 
the scholars, cursing those who advise you. You were told to fear Allah above all and you fear a 70-
year-old man entering a white house. You only fear Allah when your dunyah [your own world] is at 
stake. You fear a 70-year-old man more than the lord of all that exists. Even if the man does nothing 
to you, your reaction proves everything. 
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Yukarıdaki paragraf, iyi vatandaş olsalar bile Müslümanlara yöneltilen 

ayrımcılığın altını çizmektedir. Umm Rumaysa, Donald Trump’ın politikalarından 

korkan Müslümanlarla alay etmekte, Müslümanların korkması gereken tek şeyin 

Hilafete katılmayanlar için verilecek ebedi ceza olacağını söylemektedir.  

Başka bir kadın katılımcı, Umm Bakr, kendini Müslüman olarak tanıtanların 

ama IŞİD’e katılmayanların kendi dinine göre kâfir olduğunu söylediği bir gönderi 

yayınlamıştır:  

Dünyada iki uç vardır: İman ya da kafirlik yeri. Ortası yok.10 

Bird of Jannah isimli bir kadın katılımcı Batı’da yaşayan ve Suriye ve Irak’taki 

hava saldırılarını destekleyen Müslümanları suçlayan bir gönderi yazmıştır. Onun 

anlayışına göre IŞİD’e katılmamak Müslüman ulusuna karşı komplo eylemi 

yapmakla eşdeğerdir:  

Teşekkürler Sevgili Müslümanlar! Ey Amerika’nın İslam Devleti’ne müdahale 

etmesini kabul eden Müslümanlar! Kâfirleri ve isyancıları desteklediğiniz için 

teşekkür ederim! Savaş uçakları şu an evimin çatısının üzerinde uçuyor. Gürültüsünü 

net bir şekilde duyabiliyorum. Üzerimize bombaları bırakmak üzereler, biz savaşçı 

olmayan, sivil insanlara. Bizim için üzgün hissetmeyin, inşallah ölümümüz şehitliktir. 

Kendiniz için üzülün. Çünkü mahşer günü, doğmamış çocuklar bile kalkıp sizin 

sessizliğiniz aleyhine şahitlik edecek. Allah bizim için yeterlidir, o en iyi bertaraf 

edicidir ve en doğrusunu o bilir. Hasbun-Allāhi wa Ni’mal Wakeel.11 

                                                 
10 Umm Bakr, Orijinal içerik: Two camps in the world either with the camp of imam or camp of kufr 
no in the between.   
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Yabancı Makes Hijrah to Sham isimli kadın katılımcı “suçların tekrarlanıp 

durduğunu görmektense bunu görmeyi tercih ederim” diyerek aşağıdaki fotoğrafı 

paylaşmıştır. IŞİD’li savaşçıların çatışma bölgesindeki Müslümanları koruduğuna 

inanmaktadır.  

 

Şekil 2. Kaynak: Makes Hijrah to Sham (2014) – İslamcı savaşçılar, IŞİD’e katılan 

bir kadının hesabından yayınlanmıştır.  

İslam Devleti’ne katılan kadınlar genellikle çocuk ölümlerini gösteren 

fotoğrafları, Batılı güçlerin bölgedeki şiddeti önlemek için hiçbir şey yapmadıklarını 

ve ölümlerden sorumlu olduklarını dile getiren yorumları ile paylaşmaktadırlar. 

                                                                                                                                          
11 Bird of Jannah, Orijinal içerik: Thank you dear Muslims! O you Muslims who agreed for The US to 
intervene the Islamic State! Thank you for supporting the Taghoot and Kuffar. Now the war plane is 
flying on my roof. I can hear it loud and clear. About to drop the bombs on us, regardless the non-
combatants, the innocent civilians. Do not feel sorry for us, for In sha Allāh our death is the death of 
the martyrs! Feel sorry for yourself. Because in the day of Judgement, even the unborn babies will 
stand and speak against your silence! Hasbun-Allāhi wa Ni’mal Wakeel.  
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Batılı katılımcı Umm Jalaybib1 hayatını kaybetmiş 3 çocuğunun bedenini, ölü 

bedenlerin başında ağlayan babalarının fotoğrafını paylaşmış ve: 

Haçlı ordusunun koalisyon bombalamalarının sonuçları… Ölü Müslümanlar! Bu 

kafirlere karşı içten bir şekilde dua edin. Onlarla savaşan kardeşlerimiz için de içten 

bir şekilde dua edin.12  

Bir başka kadın katılımcı, Aches86, blogunda hayatını kaybeden çocukların iki 

fotoğrafını paylaşmıştır. İlk fotoğrafta, Suriyeli bir mülteci çocuk, Alan Kurdi, yer 

almaktadır. Bedeni Türk sahilinde bulunmuştur. Fotoğraf Batı medyasını çok 

şaşırtmış ve mülteci çocuklar ile ilgili bir tartışma başlatmıştır (Kingsley, 2016). 

İkinci fotoğraf, hava saldırısında hayatını kaybeden bir çocuğun bedenini 

göstermektedir. Fotoğraflar aşağıdaki yorum ile paylaşılmıştır:  

Amerika’nın liderliğiyle kurulan koalisyon Suriye ve Irak’ta bebekleri bombalamaya 

devam ediyor ama asla bunun hakkında konuşmayacaklar. Batılı hükümetleriniz 

yeryüzündeki en münafık ve terörist insanlardır.13 

Radikalleşmeye doğru giden kadınlar Batı'yı Müslümanlara karşı düşman 

olarak algılamaktadırlar. Cihatçı grupları desteklemeyen Müslümanlar ise hain olarak 

görülmektedir. Savaş mağdurlarının ölümünün sebep olduğu kederin, Batı 

ülkelerinin bunun sorumlusu olduğu inancıyla birleşmesi radikalleşme sürecinde son 

derece etkili olmaktadır. Bahsi geçen kadınlar Batı'yı saldırgan olarak görmekteler ve 

                                                 
12 Umm Jalaybib1, Orijinal içerik: More results from crusader’s coalition bombings... Dead Muslims! 
Make serious dua against these kuffars. And serious dua for our brothers who are fighting them.  

 
13 Aches86, Orijinal içerik: The coalition led by the US are still bombing babies in Syria and Iraq but 
they will never talk about it. Your western governments are the biggest hypocrites and terrorist 
walking the earth.  
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Cihatçı gruplara katılmanın Müslümanları desteklemek ve dini yükümlülüklerini 

yerine getirmenin en iyi yolu olduğunu düşünmektedirler.  

Yukarıda sunulan itici güçler Batılı ülkelerde doğup büyüyen Müslüman 

kadınların radikalleşme sürecinde etkili temel faktörlerdir. Radikalleşen kişiler, 

özellikle ezilmiş, sosyal ve kültürel açıdan Batı yaşam biçiminden izole edilmiş 

kadınları hedef alan cihadist propagandalar karşısında daha savunmasızdır. 

2.2. GÖÇÜN SEBEPLERİ: ÇEKİCİ GÜÇLER  

Çekici güçler olarak anılan katılım faktörleri savunmasız/eğilimli bireyleri 

cihatçı gruplara “çeken”, grubun ideolojisi, bir gruba ait olma hissi, şöhret ve şöhret 

olma ihtimali ve diğer sosyalleşme imkânları gibi özellikler ve faydalardır (Hassan, 

2012). 

Teknolojinin gelişmesi, cihadist örgütleri destekleyen ve İslam Devleti’nin 

resmi olarak üyesi olan kadınların iletişim kurabilmesi için çevrimiçi bir araç olarak 

sosyal medya platformlarını kullanabilmelerini sağlamıştır. Twitter, Tumblr, 

Facebook, ASKFM ve YouTube gibi sosyal medya platformları hem iletişim kurmak 

için hem de Müslüman kadınları IŞİD’e katmak amacıyla propaganda aracı olarak 

kullanılmaktadır. IŞİD’in bloglarında ve gazetelerinde genellikle rastlanan 4 çekici 

güç vardır: (1) dini görevin yerine getirilmesi, (2) devlet kurma sürecinde katılım 

sağlanması, (3) kardeşlik ve (4) ekonomik bağımsızlık. 
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2.2.1. DİNİ GÖREVİN YERİNE GETİRİLMESİ: DİNSEL MOTİVASYON  

Propaganda amaçlı yazılar ve gönderiler, genellikle tüm Müslümanlar için 

zorunlu olan dini görevleri yerine getirmek amacıyla, İslam Devleti Halifeliğine 

katılımın önemini vurgulamaktadır. 29 Haziran 2014’te Halife’nin ilanı örgütün 

propagandasında çok önemli bir rol oynamaktadır. İslam inancına göre, tüm 

Müslümanlar halifeye bağlı olmakla yükümlüdür, aksi takdirde sonsuza kadar 

cezalandırılacaktır. 

İslam Devleti dergisi Dabiq'in sekizinci sayısı, Müslüman toplumun birleşmesi 

ile ilgili temalar üzerine yoğunlaşmıştır. Umm Sumayyah al-Muhājirah'ın yazdığı 

makale Muhacirlerin iki yarısı14, özellikle kadın okuyucuları hedef almaktadır (al-

Muhājirah, 2015). Başlık, Peygamberin, kadınların erkeklerin öteki yarısı olduğunu 

söylediği sözlere atıfta bulunmaktadır (Raham). Makale her iki cinsiyetin de hilafetin 

gelişimi için rollerinin farklı olduğunu ama iki cinsiyetin de aynı öneme sahip 

olduğunu anlatmaktadır:  

(...) Hicret (...) kâfirliği terk etmek ve İslam toprağına gelmektir. (...) Putperestlik 

topraklarından İslam ve itaat topraklarına göç etmektir. Darul-İslam (İslam Ülkesi) 

Müslümanlar tarafından yönetilen ve İslam yasalarının uygulandığı yerdir. Bu 

yönetim, kadınlar ve erkekler için zorunluluktur. (...)Kadınların kâfir bölgelerinden 

İslam topraklarına hicretleri, yanlarında bir mahrem olmasa bile, nispeten daha 

güvenli bir yol bulduğu ve Allah’tan korktuğu sürece onlar için zorunluluktur. Kadın 

                                                 
14 Orijinal Başlık: The twin halves of the muhajırin 
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kimseyi beklemeden içindeki inançla beraber İslamiyet’in ve Müslümanların 

onurlandırıldığı yere kaçmalı. (...)15 

Asıl metin, okuyucuları makalenin İslami inanç ile tutarlı olduğuna inandırmak 

için Kuran’dan alıntılarla doldurulmuştur. Hilafete göç etmek uğruna, İslamiyet’te 

kadınların kendileri için konmuş katı kuralları (yalnız seyahat etmek veya yanında 

seyahat etmeye uygun olmayan biriyle seyahat etmek gibi) bile çiğnemesi 

istenmektedir.   

(…) Kocası ile İngiltere’den gelen 6 aylık hamile bir kadın ile tanıştım. Bu 

maceraperestler beni çok şaşırttı ve ona neden hicret etmek için çocuğunun 

doğmasını beklemediğini sordum. Bana “Daha fazla bekleyemedik, İslam Devleti 

burnumuzda tütüyor” dedi. (…) Başka bir kız kardeş de hamile iken kocası ile hicret 

ederken arabayla üç ülkeyi geçip İslam topraklarına ulaşmış ve çocuğunu doğurmuş. 

Yolculuğun zorluğundan kaynaklanan gebelik komplikasyonları sebebiyle çocuk 

doğarken Allah’ın hükmüyle ölmüş. Evet, çocuk ölmüş ve İslam Devleti topraklarına 

gömülmüş. Annesi ise her zaman Allah’ı anıyor ve minnettarlık hissediyor. O kadını 

hep böyle anarım, Allah onun hâkimidir. (…) Hicret ne kadar değerli ve hicret 

yolunda yapılan her fedakârlık ne kadar değersiz. (…)16 

                                                 
15 Umm Sumayyah al-Muhājirah, Orijinal içerik: (…) Hijrah (…) is to leave dārul-kufr  for dārul-
Islām (…) It is migrating from the places of shirk and sin to the land of Islam and obedience (…) So 
dārul-Islām is the place ruled by Muslims, where the Islamic laws are executed (…) This ruling is an 
obligation upon women just as it is upon men (…) Woman’s hijrah from dārul kufr is obligatory 
whether or not she has a mahram, if she is able to find a relatively safe way and fears Allah regarding 
herself. She should not wait for anyone but should escape with her religion and reach the land where 
Islam and its people are honoured. (…) 
 
16 Umm Sumayyah al-Muhājirah, Orijinal içerik: (…) I met a sister who was six months pregnant 
accompanied by her husband coming from Britain. I was surprised by this adventurist, so I said, 
“Why didn’t you wait a bit until you gave birth to the baby you are carrying and then perform 
hijrah!” She answered, “We could not handle waiting any longer. We melted yearning for the Islamic 
State!”(…)Another sister performed hijrah with her husband while she was pregnant. She travelled by 
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Yukarıdaki bölüm hamile iken hicret eden iki kadının öyküsünü anlatmaktadır.  

Umm Sumayyah Al-Muhajirah kadınların hamile olsalar bile İslam Devleti’ne 

ulaşmak için doğmamış çocuklarının hayatlarını riske attıklarından bahsetmektedir:  

Hicret ederken ölmek ya da İslam Devleti'ne ulaşmak, ölümden sonra kurtuluş 

demektir. Bu iki hikâye, Batı’yı bırakıp savaş bölgesine gelmeye korkan tüm 

Müslüman kadınlar için örnek teşkil etmesi adına anlatılmıştır. Diğer paragraflarla 

beraber düşünüldüğünde, Hilafete göçten daha önemli hiçbir şeyin olmadığı 

anlaşılmalıdır.  

IŞİD'e katılmanın dini yükümlülüğü genellikle yabancı kadın göçmenlerin blog 

yazılarında anlatılmaktadır. Konuyla ilgili sosyal medyadan bulunan 4 örnek aşağıda 

yer almaktadır.  

İslam Devleti üyesi Umm Layth hicretin zorluğuna dair yazılar yayınlamıştır. 

Umm Layth hicreti kendisini Allah’a daha da yaklaştıran nihai bir eylem olarak 

görmektedir:  

Hicret asla rahat olmak için değildir, Cennet’in her zaman için ne anlama geldiğini 

anlamak ve ona layık olup olmadığımızı görmek için bir sabır ve zorluk kaynağıdır.17  

Bir diğer İslam Devleti üyesi Umm Ubaydullah İslam Devleti’ne girdiğinde 

hissettiklerini dile getirmiştir:  

                                                                                                                                          
car and passed through three countries until she reached the land of the Islamic State and then gave 
birth to her child who, by Allah’s decree, died during birth due to pregnancy complications 
apparently caused by the difficulty of the trip. Yes, he died and was buried in the Islamic State while 
his mother is always in remembrance of Allah and grateful to Him, I consider her such and Allah is 
her judge. (…) How valuable is the hijrah and how valueless is every sacrifice on its path. (…)  

 
17 Umm Layth, Orijinal içerik: This was never meant for ease but a lesson of patience and hardship to 
understand what jannah was always meant for and see if we’re worthy of it.   
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(…) Şükürler olsun Allah’ım. Elhamdülillah demek ve Allah’ın merhametini 

unutmamak çok önemli. Allah’tan bizi minnettar eylemesini diledik. Tüm her şeyden 

sonra şimdi BURADA hilafetin toprağında olmak inanılmaz, tarif edilemez bir his. 

(…)18 

Hicrete dair konular çeşitli bağlamlarda ortaya çıkmaktadır. Örneğin genç bir 

kız IŞİD’li blog yazarı Al-khanssa’a aileyi terk etmek ile ilgili sorunları sormuştur:  

Merhaba kız kardeş! 17 yaşındayım ve Suriye’ye gelmeyi çok istiyorum. Araştırmamı 

yaptım ama önümdeki tek engel ailem. IŞİD’e katılmak istediğimi bilmiyorlar. 

Gelmeyi çok istiyorum ama nasıl? Onlara söylemeden çıkıp gelmeli miyim? Sen ne 

yaptın?19  

Al-khanssa soruya kendi tecrübelerini örnek göstererek aşağıdaki gibi cevap 

vermiştir:  

Ben onları da davet ettim (daw-ah). Onlar doğru akide tamamen diğer ucundaydılar. 

Benim için bir engel olacaklarını anladım, bu yüzden onlara söylemeden geldim.20 

Dinsel motivasyon, kadınların İslam Devleti’ne katılmaya karar vermelerine 

sebep olan en önemli çekici güç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kadınlar, tüm 

Müslümanların gerçek Halifesi olduğuna inandıkları Ebu Bekir El-Bağdadi’nin 

                                                 
18 Umm Ubaydullah, Orijinal içerik: (…)Thanking Allah. It’s so important to say alhamdulilah [Thank 
god] and never forget Allahs mercy upon you. We ask Allah to make us of the grateful. It’s such an  
 
amazing indescribable feeling to realise you are finally HERE in the soil of khilafah after 
everything.(…)   
 
19 Al-khanssa, Orijinal içerik: Hello sister! I am 17 years old and I want to come to Syria very much. I 
have done my research but the only obstacle i am facing is my family. They have no idea i want to join 
isis. I want to come very badly but how? do i leave without telling them? what did you do?   
 
20 Al-khanssa, Orijinal içerik: I tried giving them daw’ah. They were completely at the end spectrum of 
the correct aqeeda, then I knew they would be an obstacle, so I came without telling them.  
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çağrısına uyduklarını düşünmektedirler (Persin: 2015). Hatta İslam Devleti’ne göç 

etmenin kurtuluşa ermelerine yardımcı olacağına inanmaktadırlar. Dini görevin 

yerine getirilmesi en tehlikeli çekici güçtür çünkü; mantıksal düşünme sınırını 

aşmaktadır (Paraszczuk, 2015). Dini motivasyon ve IŞİD propagandası birleşimi ile 

bu kadınlar, Allah’ın planının bir parçası olduğuna inanarak vahşi cihat örgütüne 

katılmaktadırlar.  

2.2.2. DEVLET KURMA SÜRECİNE KATILIM 

İlk çekici güç (dinsel motivasyon) ikinci çekici güç – devlet kurma süreci – ile 

doğrudan bağlantılıdır. Göç eden kadınlar, cihat örgütünün ortaya attığı şeriat 

kanununa tabi ütopik toplumu inşa etmek şeklindeki dünya görüşünü 

benimsemişlerdir (Malik & Rafiq, 2015: 14). İslam devleti, resmi açıklamalarında 

Batılı kadınları (a) anne ve eş, (b) hemşire ve doktor, (c) öğretmen ve (d) kadın polis 

olmaya teşvik etmektedir. Bunların yanında Batılı göçmen kadınların kendilerine 

verdiği 3 rol daha vardır: (e) örgüte katılımcı toplamak, bağış toplamak ve 

propaganda yapmak.  

İslam Devleti tarafından yayılan propagandada yeni yaratılan Halifelik için 

askeri harekât dışında başarılması gereken birçok şey olduğu belirtilmektedir. Bu 

bağlamda, kadınlar da cihadın bir parçası olabilir, fakat militan olarak değil çünkü; 

kadınların militan olması IŞİD’in yapısında yasaklanmıştır; bunun yerine kadınlar 

devlet kurma sürecinde yer alabilmektedir. Kadınların devlet kurma sürecindeki 

rolleri genellikle bloglarda ve örgüt tarafından yayınlanan gazetelerde 

anlatılmaktadır:  

a. Kadınların anne ve eş olarak ailevi rolleri 
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Bloglarda en çok üstünde durulan rol, halifeliğin devamını garantilemek için 

bir gereklilik olarak kadınların anne olmasıdır. Birçok blog yazarı, kadınların anne ve 

eş olmasının hem kendi kişisel gelişimleri için hem de devletin gelişimi için önemli 

olduğunu vurgulamaktadır. Bu kadınlar bir sonraki İslamcı savaşçıları yetiştirme 

sorumluluğunun kendilerinde olduğuna inanmaktadır. Kadınların eş olarak da cihat 

savaşında savaşan eşlerini manevi açıdan desteklemeleri gerekmektedir. İslam 

Devleti’nde kadınlara biçilen ailevi rol genellikle Batıdaki kadın modeli ile 

çelişmektedir. Evde kalıp çocuğunu cihat anlayışıyla eğiten kadın, laik kültürden 

kurtulmuş ve kadınların temel rolünü yerine getirmiş olarak algılanır.  

Dabiq dergisinin 7. sayısında Umm Basir Al-Muhajirah ile yapılan kısa bir 

görüşmeye yer verilmiştir. Umm Basir Fransa’da Charlie Hebdo karsı 07.01.2015’te 

gerçekleştirilen terör saldırısını yapan teröristin karısıdır. Eşinin ölümünden sonra 

İslam Devleti’ne göç etmiştir (A brief interview with Umm Basīr al-Muhājirah, 

2015). Görüşmenin konusu kadınlar tarafından yerine getirilen ailevi görevlerin 

devlet kurma sürecine katkılarıdır:  

(…) Kız kardeşlerim, eşlerinize, babalarınıza ve oğullarınıza destek ve güvenlik 

kaynağı olun. Onların danışmanı olun. Sizde rahatlık ve huzur bulmalılar. İşleri 

zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Güçlü ve cesur olun. (…) Meryem’i (…) namusunu, 

alçak gönüllülüğünü, Allah'a itaatini ve en büyük özelliklerinden biri olan 

dürüstlüğünü örnek alın, bu özelliklerinden dolayı Allah onu seçti ve tüm 

kadınlardan üstün kıldı.21 

                                                 
21 Umm Basir Al-Muhajirah, Orijinal içerik: (…) My sisters, be bases of support and safety for your 
husbands, brothers, fathers, and sons. Be advisors to them. They should find comfort and peace with 
you. Do not make things difficult for them. Facilitate all matters for them. Be strong and brave. (…) 
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İslam Devleti’nde kadınların ailevi rolü IŞİD’e göç eden kadınların kişisel 

bloglarında da övülmektedir. Batıdan göç etmiş bir başka kadın olan Umm 

Ubaydullah bloğunda aşağıdaki cümleyi yazmıştır:  

Bir kadın için en iyi şey, dürüst bir eş olmak ve dürüst çocuklar yetiştirmektir.22  

Batılı kadın göçmenler sık sık cihatçı eşleri için hazırladıkları akşam 

yemeklerinin fotoğraflarını ve hilafet için yetiştirdikleri oğullarıyla ilgili yazıklarını 

paylaşmaktadırlar. Bu kadınlar İslam Devleti’ne göç etmiş olmanın sadece kendileri 

için değil, şeriat ile yönetilen bir yerde büyüyeceklerinden çocukları için de en iyi 

karar olduğuna inanmaktadırlar.  

b. Kadınların hemşire veya doktor olarak rolleri  

İslam Devleti her zaman için fethettikleri bölgelerde kadın hemşire ve kadın 

doktorlara ihtiyacı olduğunu dile getirmektedir. Örgütün kurallarına göre erkek 

doktorların kadın hastalarla etkileşimde olması söz konusu değildir. Aynı durum 

kadın doktor ve erkek hasta için de geçerlidir. IŞİD’in politikası hayatın her alanında 

kadın ve erkek arasında katı bir cinsiyet ayrımcılığı üzerinedir. Örneğin hastaneler 

kadın ve erkek çalışanlar için ikiye ayrılmıştır (Brandfort, Frenett & Hoyle, 2015).  

Kadın doktor azlığından dolayı, örgüt Rakka’da kadınlar için kendi sağlık 

okulunu açmıştır (Winter: 2015: 33). Doktor olduğunu söyleyen yabancı kadın 

göçmenlerden Umm Ubaydullah, Hicret ~ Yanıma ne almalıyım?! SAĞLIK OKULU 

isimli, kadınların eğitimlerine başlayabilmek için gelirken yanlarında ne tür kitaplar 

                                                                                                                                          
Follow the example of Maryam (…) in her chastity, modesty, obedience of Allah, and truthfulness, 
which was one of her greatest traits, and so Allah chose her and raised her above many women. (…)  
    
22 Umm Ubaydullah, Orijinal içerik: The best thing for a woman is to be a righteous wife and to raise 
righteous children. 
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getirmeleri gerektiğini anlattığı bir yazı yayınlamıştır. Yazının aslında sağlık 

kitaplarının isimleri ve IŞİD’e ait tıp okulunda hâlihazırda ne tür kitaplar olduğu 

anlatılmaktadır:   

Eğer sağlık okuyacaksanız (doktora ihtiyaç var) size Valerie C Scanlon tarafından 

yazılan ‘anatomi ve fizyolojinin temelleri’ isimli kitabın 5. baskısı verilecek. Kitap 

tek başına yeterli değil, yanınızda mutlaka bir fizyoloji kitabı getirmeniz önerilir. (…) 

Kırtasye malzemesi getirmenize gerek yok, burada Allah şahittir ki her şey var. 

Laboratuvar önlüğü getirmenize de gerek yok. Kâfir topraklarında sıkışıp kalan ve 

İslam Devleti’ne gelmeyi isteyip gelemeyen kız kardeşlerim. Orada bulunduğunuz 

zamanı sağlık okuyarak değerlendirin. Evde kalmanın zor olduğunu biliyorum ama 

niyetinizi kendinize hatırlatıp Allah rızası için çok çalışın. Devletin sizin bağlılığınıza 

ihtiyacı var, özellikle sağlık alanındaki kız kardeşlerimizin. Dilerim ki Allah bizden 

yararlansın ve yerimize başkasını koymasın. Amin.23 

Bird of Jannah isimli başka bir kadın göçmen IŞİD içindeki bölgelerde nasıl 

sağlık eğitimi alınacağına dair önerilerde bulunmuştur. Göçmen kadın, IŞİD 

yetkilileri tarafından desteklenen küçük bir kliniği işleten yetkin bir doktor olduğunu 

iddia etmektedir. Gönderisinde Sağlık Okuluna giriş için gereklilikleri, alınan 

derslerin isimlerini vb. anlatmıştır. Doktor olmak isteyen kadınları giriş sınavına 

                                                 
23 Umm Ubaydullah, Orijinal içerik: If your going to study at the medical college (doctors needed). 
You will be provided with a textbook ‘essentials of anatomy and physiology’ fifth edition by Valerie C 
Scanlon. By itself its not sufficient, would definitely recommend to bring a physiology book with you. 
(…) No need to bring any stationary everything is available here in sha Allah. No need for a lab coat 
either (…) Sisters stuck in dar al kufr hoping to come. Please Make use of your time in studying 
medicine. I know its difficult being stuck home but renew your intentions and work hard the sake of 
Allah. Dawlah needs your commitment, especially sisters in the medical field. May Allah make use of 
us for his sake and not replace us. Ameen.  
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hazırlamayı önermiştir (Saltman & Smith, 2015: 37). Gönderisinde sık sık Müslüman 

kadın doktorları IŞİD’e katılması için ikna etmeye çalışmaktadır: 

İslam Devleti’nde daha çok meslek sahibi kadın muhacire ihtiyacımız var. Şu an 

Tabka’da tüm personeli kadın olan bir hastanemiz var. Çok iyi hissediyoruz 

elhamdüllillah.24 

İslam Devleti’nde kadın doktor ve hemşirelere bu kadar ihtiyaç duyulmasının 

sebebi erkek ve kadın personel ve hasta arasında etkileşimi yasaklayan katı cinsiyet 

politikasıdır. Kadınlar için açılan Sağlık Üniversitesi IŞİD tarafından kontrol edilen 

bölgelerdeki tek kadın üniversitesidir. Bu durum da IŞİD’in kadın doktor ve 

hemşirelerin IŞİD’in gelişimi için ne kadar önemli olduğunu gözler önüne 

sermektedir.  

c. Kadınların öğretmen olarak rolleri 

İslam Devleti bölgelerinde yaşayan kadınlar, kadınlar için olan şeriat okullarına 

gidebilmektedir. Matematik, biyoloji, kimya ve fizik gibi temel dersler yerine okul, 

İslam Devleti tarihi ve cihat dersleri vermektedir (Mamouri, 2014). Şimdilerde örgüt 

okullarda ders vermesi için Arapça bilen, Selefi tarihine hâkim kadın öğretmenlere 

ihtiyaç duymaktadır. İslam Devleti kadın tugayından kişiler kızlar için bir öğretim 

programı öneren manifestonun yazarlarıdır (Winter, 2015: 30-41). Aşağıdaki alıntı 

örgütün aradığı öğretmen konusunda okuyucuya genel bir fikir vermektedir:  

(…) 7-9 yaş grubundaki öğrencilere fıkıh, din ve Kuran Arapçası ve bilim(sayma ve 

doğal bilimler) olmak üzere 3 ders verilecek (…) 10-12 yaş grubunda daha çok din 

                                                 
24 Bird of Jannah, Orijinal içerek: We need more professional muhajirah in the Islamic State. 
Currently we have all-female staff hospital in Tabqah. Feeling great AlHamdulillah.  
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dersi okutulacak, özellikle kadın için evlilik ve boşanma kuralları hakkında fıkıh 

okutulacak. Dokuma, örgü örme ve temel yemek pişirme de ayrıca öğretilecek (…) 

13-15 yaş arasında şeriate daha çok odaklanılacak, bilimle daha az ilgilenenlere ve 

çocuk yetiştirmekle ilgili olanlara ayrıca temeli zaten öğretilmiş olan el becerileri 

eğitimi daha çok sunulacaktır. Ayrıca Peygamber’in ve müritlerinin hayatının da 

anlatılacağı İslam tarihi dersleri de öğretilecektir.25  

İslam Devleti’nin Selefi inancı, İslam Devleti tarihi, Arapça ve cihatçı görüş ile 

nasıl çocuk yetiştirilmesi gerektiğine dair dersler verebilecek öğretmenlere ihtiyaç 

duymaktadır. Öğretmenler IŞİD propagandasında önemli bir rol oynamaktadır çünkü 

örgütün ideolojisini yeni nesillere aktarmaktadırlar. Bu da örgütün çok genç yaştan 

itibaren yetiştirilen taraftarlarının bağlılığının ve ideolojinin devamlı olmasını 

sağlamaktadır.   

d. Kadınların polis olarak rolü  

IŞİD’i destekleyen Batılı kadınlar arasında kadın din polisi olmak oldukça 

popülerdir. ICSR’a göre en önemli kadın din polisi figürü, Kasım 2013'te Suriye'ye 

kaçan İngiliz göçmen Aqsa Mahmood (Umm Layth)’tur. Örgütün diğer üyeleri 

Kuzey Afrika, Körfez ülkeleri ve Çeçenistan’dan gelmektedir (Bhutia, 2015). Tugay, 

ismini ünlü Müslüman şair Al-Khanssaa’dan almaktadır.  

                                                 
25 Al-Khanssaa, Orijinal içerik: (…) From ages seven to nine, there will be three lessons: fiqh [Islamic 
law] and religion, Qur’anic Arabic [writing and reading] and science [counting and natural 
sciences] (…) From 10 to 12, there will be more religious studies, especially fiqh, focusing more on 
fiqh related to women and the rulings on marriage and divorce. This is in addition to the other two 
subjects. Skills like textiles and knitting, basic cooking will also be taught. (…) From 13 to 15, there 
will be more of a focus on sharia, as well as more manual skills (especially those related to raising 
children) and less of the science, the basics of which will already have been taught. In addition, they 
will be taught about Islamic history, the life of the prophet and his followers. (…)  
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Terörizm Araştırma ve Analiz Konsorsiyumu (TRAC)’na26 göre Al-Khanssaa 

Tugayı kadınların şeriat kurallarına uyup uymadığını denetlemek için kurulmuştur 

(TRAC). Grup çoğunlukla kadınların giyim kurallarına göre giyinip giyinmediğini ve 

kontrol noktalarından geçebilmek için kadın giysisi giyinen erkek aktivistleri 

denetlemektedir çünkü IŞİD kurallarına göre erkek polisler Müslüman kadınların 

üstünü arayamamaktadır (Callimachi, 2016). Bu kurallara göre vücut şeklini 

saklamak için iki cüppe giymek, elleri örtmek için siyah eldivenler takmak ve yüzün 

gün ışığında bile görünmesini engellemek için üç peçe takmak gereklidir (Khansaa 

Brigade – ISIS ‘female ‘’police’’, 2015).   

Kadın polis olmak IŞİD’in özellikle ileriki askeri harekâtlarında yer almak 

isteyen kadınlar için oldukça popülerdir. Askeri açıdan eğitilmenin ve silah sahibi 

olmanın tek yolu Al-Khanssaa Tugayına katılmaktır. Bu kadınlar IŞİD’in kadınların 

askeri harekâtlara katılımını yasaklayan katı kuralları değiştireceğine ve cihatta yer 

almalarına izin vereceğine inanmaktadırlar (Osborne, 2016). Eğer örgüt politikasını 

değiştirir ise savaşa katılan ilk kadınlar olacaklardır; bu sebeple eğitimlerini 

şimdiden tamamlamışlardır. Umm Bakr isimli bir kadın göçmen Şekil 3’te yer alan 

ve kadın göçmenlerin meşru müdafaa eğitimlerinden 3 fotoğraf paylaşmıştır:  

İslam Devleti’nde meşru müdafaa eğitimlerinde eğlenceli bir gün … Elhamdülillah 

mütevazı kız kardeşlerimle ☺ 27 

                                                 
26 Terrorism Research and Analysis Consortium  
27 Umm Bakr, Orijinal içerek: Fun day training for self-defence in the Islamic State…. Alhamduiliah 
with humble sisters ☺    
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Şekil 3. Kaynak: Umm Bakr (2015) – Batılı kadın göçmen Umm Bakr tarafından 

yayınlanan kadınların savaş eğitiminden fotoğraflar.  

Umm Bakr İslam Devleti’ne göç etmiş iki ikiz kardeşten biridir. Sağ köşedeki 

fotoğrafın 2014 yılında 16 yaşındalarken İslam Devletine katılan Zehra ve Salama 

Halane’ye ait olduğu düşünülmektedir. Soldaki fotoğrafta ise Al-Khanssaa 

Tugayı’nda bir eğitimi göstermektedir (Winchester, 2015).  

Al-Khanssaa Tugayı’nın üyesi Umm Shaheedah İslam savaşçıları ile cihada 

katılmak istediğini söylediği aşağıdaki gönderiyi paylaşmıştır:  

Evet ben bir kadınım & savaşmama izin verilirse Cihatın en ön safında savaşmak 

isterim & düşmanları ve kâfirleri öldürmek için ölüp şehit olacağımı bile bile 

savaşmak istiyorum!28 

                                                 
28 Umm Shaheedah, Orijinal içerek: Yeah, I’m a woman & if I’m allowed to fight, I want to fight on 
the front line of Jihad & I want to do Martyrdom operation to kill enemies & kuffars! 
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Kadın polis olmak isteyen kadınlar, silahla nasıl savaşılacağının ve nasıl silah 

kullanacaklarının öğretildiği özel kadın kampına katılmakla yükümlüdürler. Bununla 

birlikte, şeriat hukuku dersleri ve Arapça dersi almakla yükümlüdürler. Kadınların, 

tugayın bir üyesi olmak için, IŞİD’in işgal ettiği bölgede yaşayan sivillerle iletişim 

kurabilmek adına Arapça bilmek zorunlulukları vardır (Culzac, 2014). Sosyal medya 

hesaplarında kadınlar, göç edip İslam Devleti’ne ve Al-Khanssaa Tugayı’na 

katılmakla ilgili planlarını paylaşmaktadırlar. Kadın polis olarak görev yapan birçok 

kadın Arapça konuşabildikleri için Körfez ülkelerindendir.  

e. Kadınların örgüte katılımcı toplama, bağış toplama ve propaganda yapma 

rolleri  

Yabancı kadın göçmenler genellikle hayır yardımı ve bağış toplama 

kampanyaları ile ilgili gönderiler yayınlamaktadır. Blog yazarları, toplanan paranın 

savaş alanında yaşayan çocuklara, kadınlara ve yaşlılara yardım olarak iletilmesi için 

insani yardım konusunda uzmanlaşmış organizasyonlara tahsis edileceğini veya 

Batı'daki Müslüman bekâr anneleri desteklemek için kullanılacağını iddia 

etmektedirler. Gönderilerde etkiyi arttırmak için yaralı insanların resimleri ve hava 

saldırıları ile yıkılan binalar kullanılmaktadır. Bu şekliyle mesajların 

görselleştirilmesi, şefkat ve kin duygularını uyandırmayı amaçlamaktadır. Bu 

hareketler ile İslam Devleti'nin blog yazarları, Irak ve Suriye'de ihlal edilen insan 

haklarını savunduklarını ve insani amaçlı para topladıklarını gösteren bir mesaj 

iletmeye çalışmaktadırlar.  

Aslına bakılırsa toplanan paralar IŞİD bankasına gitmekte ve askeri teçhizat 

satın almak için kullanılmaktadır. Ayrıca toplanan paralar İslamcı savaşçılar için 
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maaş olarak dağıtılmaktadır. Para toplama kampanyasıyla ilgili bilgilerin, özellikle 

diğer blog yazarları tarafından, yayınların hızlı bir şekilde paylaşıldığı kadın-IŞİD 

çevrelerinde yayılması çok etkilidir. Bu durum kadın IŞİD üyelerinin sadece örgüte 

katılımcı toplamakla kalmadığını aynı zamanda finansal gelir elde etmeye yardımcı 

olduğunu göstermektedir. Bu tür yayınlar, IŞİD’i açıkça destekleyenler veya paranın 

İslam Devleti’ne gittiğinin farkında olmayanlar tarafından tekrar paylaşılmaktadır.  

Sonuç olarak, devlet kurma sürecine katılım, gelişmekte olan ülkeye katkıda 

bulunmak için çeşitli seçenekler sunan önemli bir çekici faktördür. İslam Devleti’nin 

cinsiyeti ne olursa olsun tüm müminlerden bir desteğe ihtiyacı olduğuna olan inanç, 

kadınları devlet topraklarına göç etmeye teşvik etmektedir. Bu kadınların birçoğu 

Batı'da yaşarken içinde yaşadıkları topluluk yapısında önemli bir rol oynama şansına 

sahip değildir. İslam Devleti’ne göçün onlara yaşadıkları yerde görmedikleri saygıyı 

ve beğeniyi getireceğine inanmaktadırlar. 

2.2.3. KIZ KARDEŞLİK  

Bağımsızlık ve kız kardeşlik duygusu Batılı kadın göçmenlere ve İslam 

Devleti’nin kadın destekçilerine çok cazip iki kavram olarak görünmektedir. Batı 

toplumunda yaşayan Müslüman kadınlar yetişkinlik döneminde kimliklerini ve 

kültürel varlıklarını sorgulama sürecine girerler (Browon, 2014). Dinsel veya etnik 

azınlığın bir parçası olmak, özellikle hicap veya burka giyen Müslüman kadınlar için 

bir nevi bir özgünlük hissi barındırmaktadır (Saltman & Smith 2015: 15-16). 

Müslüman gençlerin yaşamları, belirlenmiş giyim kuralları ve katı cinsiyet rollerini 

içeren etik değerlerle birleşince Müslüman olmayan akranlarının yaşamından farklı 

olabilir. Ayrıca Müslüman kadınlar, mücadelelerini anlayan arkadaş bulma 

zorluklarından dolayı Batı yaşam biçimine yabancılaşabilmektedirler (Dearden, 



 

50 
 

2016). Kardeşlik ihtiyacı ve benzer fikirli topluluğa ait olma ihtiyacı, Batılı kadın 

göçmenlerin ve IŞİD gazetelerinin bloglarında sıklıkla tartışılan bir konudur. 

Bird of Jannah isimli kadın göçmen Kapı hâlâ ve her zaman açık isimli bir yazı 

yayınlamıştır ve yazıda önce sosyal medya platformları aracılığıyla daha sonra da 

İslam Devleti’nde bir araya geldiği Müslüman kadınlarla aralarında gelişen güçlü 

bağı anlatmıştır:  

Sosyal ağ üzerinde tanışan üç arkadaşım İslam Devleti’ne doğru yola çıktı ve ikisi bu 

ay Hicreti tamamladı. Biriyle tanıştım, tanışmak rüya gibiydi. Allah ne kadar 

imkânsız görünse bile bir yol gösterir. Bu yüzden hepinize vazgeçmemenizi 

söylüyorum ve vazgeçmemeniz için bastırmaya devam ediyorum. Her ay İslam 

Devleti’ne hicret eden yaklaşık 1.000 kişinin olduğunu biliyor musunuz? Tek 

ihtiyacınız olan şey fazla dikkatli olmak ve planınızı kimseye söylememektir.29 

Yukarıdaki metin, kadınları göçe ikna etmek için kardeşlik konusunu 

vurgulayan, İslam Devleti’ne ait propagandacı ifadelere dönüştürülmüştür. Blog 

yazarının her ay IŞİD’e göç eden kişi sayısını veren ifadesi özellikle önemlidir. Her 

ay göç eden kişi sayısı, sürmekte olan askeri çatışma alanına yapılan seyahatin 

normalleştirilmesi ve birçok kişi tarafından ulaşılabilir bir şey olarak gösterilmesi 

için verilmiştir. 

                                                 
29 Bird of Jannah, Orijinal içerek: Three friends of mine who I made friend over social network has 
made their ways to Islamic State, and two of them made Hijrah this month. Met one of them, it was 
like a dream. Indeed Allāh provides way no matter how impossible it looks like. That’s why I keep 
telling and pushing all of you to never give up. Do you know we have about 1,000 people making 
Hijrah each month to Islamic State? All you need is to be extra careful and not to tell your plan to 
anyone. 
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Batılı kadın göçmen Umm Layth, İslam Devleti bölgesinde tanıştığı bir başka 

kadın ile geliştirdiği güçlü bağı aşağıdaki şekilde anlatmaktadır:  

Vallahi Umm Haritha’yı ne kadar sevdiğimi kelimelerle anlatamam. Anne gibi, abla 

gibi ve en iyi arkadaş gibi, üçü bir arada ☺ Allah bizi cennet bahçesi içinde 

birleştirsin. <330  

Aynı yazar tarafından aşağıdaki gönderi yayınlanmıştır:  

Arkanızda bıraktıklarınız karşılığında kazandığınız aile, denizin köpüklerine 

bıraktığınız kabukla kıyaslandığında bir inciye benzeyen Ümmettir. Sebebi, 

birbirinizi sadece Allah rızası için seviyor olmanızdır.31 

Yukarıdaki yazılar, aileyi ve arkadaşları arkada bırakmanın pek çok kadının 

düşündüğü kadar trajik olmadığını vurgulamak için yazılmıştır. Kadınlara geride 

bıraktıkları ailelerinin eksikliğini telafi edecek olan diğer kadın göçmenlerle tanışma 

sözü verilmektedir. Dostluk ile ilgili anlatılan hikâyeler, yabancı göçmenler 

arasındaki ilişkilerin gerçek ve uzun süreli olduğu izlenimini yaratmayı 

amaçlamaktadır. Bununla birlikte, aidiyet ve kardeşlik meselesi genellikle “Batıdaki 

insanlar arasındaki yanlış ilişki” (Umm Layth) olarak lanse edilen söylem ile 

kıyaslanır. IŞİD propagandası, çoğunlukla Batı toplumunda kabul arayışında olan 

kadınları cezbetmek için aidiyet duygusunu vurgular. Unutulmamalıdır ki, kadınların 

cihat örgütüne katılımı, büyük ölçüde bir kimlik ve güvenlik mücadelesidir. 

                                                 
30 Umm Layth, Orijinal içerek: Wallahi I cannot comprehend into words how much I love Umm 
Haritha. Like a mom, a big sister and a best friend all in one. 3 in 1. :’) may Allah unite us in jannatul 
firdous. <3 

 
31 Umm Layth, Orijinal içerek: The family you get in exchange for leaving the ones behind are like the 
pearl in comparison to the Shell you threw away into the foam of the sea which is the Ummah. The 
reason for this is because your love for one another is purely for the sake of Allah. 
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2.2.4. EKONOMİK BAĞIMSIZLIK 

İslam Devleti propaganda dergilerinde ve bloglarında her zaman İslam 

Devleti'ne göç eden kadınların elektrik, su ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak 

yararlanacağı belirtilmektedir. Ayrıca evli kadınların ev ve aylık peşin bir para 

alması söz konusudur. Bu tür bir propaganda, IŞİD’in ilan ettiği Halifeliğin 

geliştirilmiş bir sosyal politika ile işleyen gelişmiş bir devlet olduğu yanılgısına yol 

açmaktadır. Mali açıdan bağımsız olma şansı özellikle Batı'da yaşarken 

ebeveynlerine ekonomik olarak bağımlı olan kadınlar için etkilidir. Göçten sonra 

şahsi mülkiyet sahibi olacaklarına inandırılmaktadırlar (Leong, 2015).  

Kadın göçmen Plastic Ponny51, İslam Devleti'nin sosyal politikasının yeni 

gelenler için nasıl işlediğini anlattığı bir yazı yayınlamıştır. Blog yazarı, IŞİD'in 

bekâr kadınlara, evli olanlara ve IŞİD'de evlenmeyi planlayanlara farklı şeyler temin 

edeceğini vurgulamıştır. Blog yazarına göre bekâr kadınlar Makkar adında, bekâr 

kadınların ve çocukların kaldığı bir kadın oteline yerleştirilecektir. Örgütün 

politikasına göre, İslam Devleti’nde çalışmayan bekâr kadınların (öğretmen, doktor, 

hemşire, ahlak polisi gibi) evlenene kadar otelden ayrılmasına izin verilmemektedir. 

Bekâr kadınlar otelden bir aile üyesi -mahrem olarak adlandırılan, dini hukuka göre 

onunla evlenemeyen bir kişi- tarafından alınabilir. Kadın göçmen Bird of Jannah 

Makkar’da kalma ile ilgili bir yazı yazmıştır. Blogcu, kadın otelinde yaşamanın 

oldukça zor olabileceğini vurgulamış, ancak bunun kadınların iyi ve güvenli olması 

için yapıldığını belirtmiştir:  

(…)Makkar'da kalmak birçok şeyden dolayı oldukça zor. Bazen kalabalık olabilir. 

Daha az mahremiyet var, tuvalet ve benzeri yerler paylaşılıyor. Ama size bakılıyor. 

Makkar'da kaldığınız sürece, dışarı çıkmanıza izin verilmiyor ve bunun birçok nedeni 
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var. Her ne kadar dışarı çıkmak güvenli olsa da, mahreminiz gelene kadar otorite 

sizden sorumlu oluyor. Bir şeye ihtiyacınız olursa, sorumlu kız kardeşi 

bilgilendirebilirsiniz ve o ihtiyacınız olan şeyi getirecektir. Sabırlı olmanızı tavsiye 

ederim, çünkü bazen kalış süresi uzar, ancak Dawlah'ın (İslam Devleti) gerçekten bu 

konuyla ilgili evrak hazırladığını aklınızda bulundurmanız gerekir. Elhamdülillah 

İslam Devleti gerçek muhacirleri ve gizli casusları Makkar'da kaldıkları sürece ayırt 

etti.32 

Aynı yazar Bird of Jannah, kadınların evlenince nasıl evlere sahip olduğunu 

anlatarak yazısına devam ediyor:  

(...) Size bir ev verilecektir. (...) Evler çok çeşitlidir: Apartman dairesi, villa veya 

küçük sayfiye evleri. Bu evlerin çoğunda mutfak dolapları, su ısıtıcıları var ve evler 

iki veya üç odalı. Bazı evler mobilyalarla birlikte verilir, bazı evler ise tamamen 

boştur. (...)33  

Blog yazarı Bird of Jannah ayrıca, İslam Devleti’nin sağladığı diğer mallar 

hakkında da bilgi vermiştir. Kadınlara ücretsiz eğitim ve tıbbi bakım konularında 

detaylı bilgiler yazmıştır. Yazıda mağazalardan ne satın alınabileceği ve İslam 

Devleti’nin genel kuralları da yer almaktadır. Aşağıda yazının kısaltılmış şekli yer 

                                                 
32 Plastic Ponny51, Orijinal içerek: (…) Staying in Makkar is quite challenging due to many factors. 
Sometimes it can be overcrowded. Less privacy, sharing restroom and etc. But you’ll be taken care. 
As long your stay in Makkar, you’re not allowed to go out and this is due to many reasons. Although 
it’s safe to go out, but the authority has responsible over you until your mahram comes to you. Let’s 
say if you need something, you can simply tell to the sister-in-charge and she will get it for you. I 
would like to advise you to be patient because sometimes the stay prolonged but you have to keep in 
mind that Dawlah really have set some paperwork regarding this matter. Alhamdulillah, dawlah able 
to infiltrate true muhajir and undercover spy during their stay in Makkar (...) 

 
33 Bird of Jannah, Orijianl içerek: (…) You’ll be given a house. (…) The houses are many types. 
Apartment, villa, or small bungalow houses. Most of these houses have kitchen cabinets, water-
heaters and have two or three rooms. Some houses comes with furniture whilst others are quite empty. 
(…)  
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almaktadır ve burada kadın göçmen IŞİD bölgesindeki elektrik, su ve internete 

erişim durumlarını açıklanmıştır:  

Elektrik 

 (…) Günde 6-7 saat boyunca elektriğimiz var, bazen yarım gün bazen ise tam gün 

olabiliyor. (…)34 

İnternet 

Her zaman en yakın İnternet mağazalarından mobil veri satın alırım ve evinizden 

çevrimiçi olabilirsiniz. Kapsama gücü değişiyor ama elhamdülillah birkaç kez yer 

değiştirmiştim ve hiç sorunum olmadı.35 

Su 

Benim olduğum yerde hiç su kıtlığı ile karşı karşıya kalmadım, bir ya da iki kez ama 

sadece birkaç saatliğine oldu. İstediğiniz kadar duş alabilir ve çamaşır 

yıkayabilirsiniz, Tabka’da böyle ama durum başka yerlerde farklılık gösterebilir.36 

Kadın göçmenler, hilafetten almış oldukları malların, İslam Devleti bölge 

üzerinde iktidarı ele geçirmeden önce Suriye ve Irak topraklarında yaşayan 

insanlardan alındığını sık sık vurgulamaktadırlar. İslam Devleti’ni desteklemeyen 

kişilerin mülkiyetini alma meselesi IŞİD'in yaygın bir uygulamasıdır. Örgütün 

                                                 
34 Bird of Jannah, Orijinal içerik: Electricity (…) we have electricity about 6-7hours per days or 
sometimes half of the day and sometimes it can be a whole day.(…) 
 
35 Bird of Jannah, Orijinal içerik: Internet. I always buy mobile-date from nearest Internet shops and 
you can online from your house. The coverage strength varies but alhamdulillah [thanks to god] I 
have shifted few times and I never had issue. 

 
36 Bird of Jannah, Orijinal içerek: Water. At my place I never faced water shortage issue but for once 
or twice but it was only for few hours. You can take shower as much you want and do the laundry but 
again this is in Tabqah. Thing may differ at other places.  
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anlayışına göre, kâfir olarak düşünülen insanlardan alınan mallar, gerçek inananlar 

için tanrıdan hediye olarak algılanır. Blog yazarlarından Umm Layth inanmayanların 

mülkiyetinin Müslümanlara verilmesi nedeniyle mutluluğunu dile getirdiği aşağıdaki 

sözleri yayınlamıştır: 

Bu topraklarda, Hicretimizdeki fedakârlıklarımız karşılığında ödüllendiriliriz,  

mesela biri ganimet alır. Ve dürüstçe söylüyorum, sahip olduğunuz şeyin kâfirden 

çıkarıldığını ve size şahsen Allah'ın armağanı olarak gönderildiğini bilmenin çok 

zevkli bir şey olduğunu da bilin. Bu şeyler buzdolabından, ocaklardan, fırınlardan, 

mikrodalga fırınlardan, milkshake makinelerinden vb. tutun mutfak aletleri, elektrik 

süpürgesi ve temizlik ürünleri, fanlar ve en önemlisi Halifelik sayesinde size ücretsiz 

sunulan elektrik ve su bulunan bir evden oluşuyor.37 

İslam Devleti’nin sosyal politikasıyla ilgili konular sıklıkla kadın göçmenlerle 

IŞİD destekçileri arasında tartışılmaktadır. İslam Devleti’ne katılan bireylere 

sağlanan mallar, ebeveynlerinden bağımsız olmak isteyen kadınlar ve tüm varlığını 

Batıda bırakmak istemeyen kadınlar için akıl çelici görünmektedir. IŞİD 

propagandası, geride bırakılan malların hiçbir maliyet ödemeden karşılanacağını 

söylemektedir (Dearden, 2017). Elektrik, internet, su ve diğer malların mevcudiyeti 

üzerine odaklanan mesajlar, İslam Devleti’nin her devletin vatandaşlarına sağladığı 

her şeyi sağlayabilen gelişmiş bir devlet olduğu inancını yaratmayı amaçlamaktadır.  

                                                 
37 Umm Layth, Orijinal içerek: In these lands we are rewarded for our sacrifices involved in our 
Hijrah, for example one is by receiving Ghanimah. And know that honestly there is something so 
pleasurable to know that what you have has been taken off from the Kuffar and handed to you 
personally by Allah sent as a gift. Some of the many things include kitchen appliances from fridges, 
cookers, ovens, microwaves, milkshake machines etc, hoovers and cleaning products, fans and most 
importantly a house with free electricity and water provided to you due to the Khilafah.  

 



 

56 
 

Özetle, bildirim sürecinde temel rol oynayan itici faktörler; dini motivasyon, 

devlet kurma sürecine katılım, ekonomik bağımsızlık ile kız kardeşlik ve aidiyet 

ihtiyacıdır. Bu faktörlerin hepsi belirli kişilerin dünya hayatıyla birlikte IŞİD’e 

katılmaya karar vermelerinde etkilidir. "Dünya hayatı" terimi, bir bireyin dünyasını 

oluşturan günlük deneyimler, etkinlikler ve ilişkiler anlamına gelmektedir. IŞİD 

propagandasına duyarlı olan kişi, cihat ideolojisine destek olmalıdır. Diğer bir 

deyişle, propagandaya duyarlılık belirli konulardaki kişisel görüşleri yansıtmaktadır. 

İslam Devleti tarafından sunulan propaganda, cihat kadınlarını, Müslüman topluluk 

ve İslam'ın dünyadaki yeri hakkında kendi özel düşüncelerini sergilemek için örgütü 

seçmeye ikna etmeye çalışmaktadır. 

Dini motivasyon, diğer çekici faktörler arasında en önemli motivasyondur 

çünkü akılcı olarak açıklanamaz. Kadınlar, İslam Devleti’ne göç ettiklerinde, 

gerçekten kurtuluşa ermelerinde kendilerine yardımcı olacak dini görevlerini yerine 

getirdiklerine inanmaktadırlar. Hava saldırısı sırasında ya da İslam Devleti'ne 

giderken ölmekten korkmazlar, çünkü ölüm, sonsuz yaşam ve şeref anlamına gelir. 

Kadın göçmenlerden biri (Umm Bakr) aşağıdakileri yazmıştır: 

Sizin yaşamayı sevdiğiniz gibi biz ölmeyi seviyoruz38 

Diğer üç itici güç, kadınları İslam Devletinin topraklarına yerleşip gerçek 

dostluklara sahip olabilecekleri gerçek bir devlet olduğuna inandırmaya yöneliktir. 

Kadınların devlet kurma sürecindeki rolünün öneminin altını özellikle çizen 

propaganda, kadınların savaşçı eylemlere katılmasının yasaklanmasına rağmen 

devletin büyümesi için gerekli olduğunu göstermek için de kullanılmaktadır. 

                                                 
38 Umm Bakr, Orijinal içerik: We love death as you love life.  
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Batıdaki kadın göçmenler halifelikte bir kadın olmanın simgesel bir kadın figürü ve 

rol model olmak anlamına geldiğini düşünmektedirler.  

IŞİD tarafından işgal edilen bölgelerde yaşamak, propagandacı ifadelerde 

belirtilenden ve bloglarda yazılanlardan büyük ölçüde farklıdır. Kadınların IŞİD 

içindeki rolü çoğunlukla ailevi rollerdir. Örgüt içinde kadın hakları çok sınırlıdır ve 

en küçük suçun karşılığı ölüm cezasına çarptırılmaktır. 
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3. CİHATÇI KADINLARIN ALT KÜLTÜRÜ 

Bu bölümde, sosyal medyada ve İslam Devleti gazetesinde yayınlanan farklı 

propaganda türleri üzerinde durulacaktır. 3. bölümün amacı, cihat kadınlarını bir 

araya getiren benzersiz ağın açıklanmasıdır. 

Örgüt tarafından yaratılan çevrimiçi alan, düşüncelerini doğrulamak isteyen 

Müslüman kadınların destek ağına benzemektedir. İslam Devleti örgütü, kadın 

kadına katılımcı toplama stratejileri, toplumsal cinsiyet imajı ve popüler kültürü 

kullanarak farklı kadın profillerine hitap etme konusunda çok yetenekli bir tutum 

sergilemektedir. 

Batılı kadın göçmenlerin yönettiği sosyal medya hesapları, yalnızca yeni 

üyeleri örgüte katmak ve beyinlerini yıkamak için değil aynı zamanda cihat 

ideolojisini destekleyen uluslar üstü bir topluluk yaratmak için de kullanılmaktadır. 

Hesapların içeriği aşırılıkçılığın normal yaşam tarzı olarak benimsenmesine 

benzemektedir. 

Batılı kadın göçmenler genellikle 6 tip propaganda çeşidi kullanmaktadır: (1) 

Batı dünyasındaki çağdaş siyasi meselelerin eleştirilmesi, (2) feminizmin çarpıtılmış 

hali, (3) kadınlara koca bulunması, (4) IŞİD'deki hayat hakkında romanlar ve 

makaleler, (5) Batı popüler kültüründen ödünç alınan cihat mem’lerine (internet 

ortamında komiklik amacıyla kullanılan konu ile alakalı resim/söz/kavram)  

dönüştürülen resimler ve (6) İslam Devleti’ne katılmak için çıkılacak yolculukla 

ilgili ayrıntılı seyahat önerileri. 
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3.1. BATI DÜNYASINDAKİ ÇAĞDAŞ SİYASİ MESELELERİN 

ELEŞTİRİLMESİ 

Batı'nın yaşam biçimine karşı ayaklanma, önde gelen siyasi sistemin, yani 

demokrasinin onaylanmaması anlamına gelmektedir. Blog yazarları, demokratik 

sistemi kâfirler tarafından kurulan ve şeriat kanunlarıyla bağdaşmayan bir sistem 

olarak algılamaktadırlar. Blogcular Batı toplumunun karşılaştığı siyasi sorunlarla 

bağlantılı olacak şekilde demokratik sistemi eleştirmektedir. Aşağıda aktarılan 

ifadede, Batılı kadın göçmen Bird of Jannah demokrasiyi ırkçılık, dini 

hoşgörüsüzlük, göç karşıtı politika, kapitalizm, yolsuzluk ve adaletsizlikle 

özdeşleştirmektedir:  

Beyaz bir adam, demokraside siyah bir adamı öldürdükten sonra özgürce 

yürüyebilir. Demokraside Müslümanların inançlarını yaşamak için peçe takmaları 

veya sakal bırakmaları yasaktır. Demokraside göçmenler ve beyaz olmayan insanlar 

hiç saygı görmezler. Demokraside yoksullar fakirleşirken zenginler zenginleşir. 

Demokraside insanlar haksız muamele görür. Dolayısıyla, Allāh'ın yasasını seçip 

insan yapımı kanunu bir kenara bıraktım. Ve ne kazandım? HER ŞEYİ kazandım. 

Elhamdülillah!39 

Bird of Jannah, Batı toplumunun karşılaştığı sorunlardan bahsetmiş ve onları 

yukarıda görüldüğü üzere demokrasiyi eleştirmeye yönelik propagandacı ifadeye 

dönüştürmüştür. Burada temel amaç demokrasiyi, ayrımcılık üzerine kurulmuş, 

                                                 
39 Bird of Jannah, Orijinal içerik: In the name of democracy, a white man can walk free after 
murdering a black man. In the name of democracy, Muslims are not allowed to wear niqab or grow 
beard, to practice their belief is a crime. In the name of democracy, immigrants and non-white people 
are being treated with no respect. In the name of democracy, the rich is getting richer whilst the poor 
is getting poorer. In the name of democracy, people are being treated unjustly. Hence, I choose the 
law of Allāh and put aside man-made law. And what I gained? I gained EVERYTHING. Al 
Hamdulillah.  

 



 

60 
 

bozuk bir sistem olarak göstermektir. Açıklamada, tüm Müslümanlar için doğruluk 

sistemi ile yönetilen İslam Devletine katılmanın, kişinin benliğini özgürleştirmenin 

tek yolu olduğu söylenmektedir. Bu çeşit propagandalar, İslam Devleti'nin blog 

yazarları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır ve Batıdaki popüler meseleler 

tartışılıp propaganda aracı haline getirilmektedir. Açıklamaların çoğu, IŞİD ve Batı 

ülkeleri arasındaki farkları göstermeyi amaçlayan karşılaştırma yöntemi ile ele 

alınmakta ve IŞİD’i yüceltmektedir.  

Batılı bir başka kadın göçmen Umm Dardaa, Batı siyasetini ve demokratik 

değerlerle inançlarını uzlaştıran Müslümanları eleştirmek üzere demokrasi kavramını 

aşağıdaki şekilde kullanmıştır:  

Demokrasi, yaratıcının kararnamesine karşı çıkan bir kafir sistemidir ve Batı 

topraklarında doğup büyümüş bir şeytandır. İslam ve demokrasi ALLAH’ın, tüm 

dünyaların Rabbi(...), dininde beraber var olamaz. "İslam Demokrasisi" olarak 

adlandırılan böyle bir şey yoktur, demokrasiyi ve temel ilkelerini kabul eden, 

uygulayan, onaylayan insanlar monoteizmin inancına karşı açıkça düşmandır (...)40 

Umm Dardaa İslam demokrasisinin destekçileri olan din adamlarını 

eleştirmektedir. İslam demokrasisi, İslami ilkelerini demokratik çerçeve içinde kamu 

politikasına uygulayan bir siyasal ideolojidir. IŞİD'e karşı çıkan İslam bilimcileri 

örgüt tarafından kendilerine yönelik tehdit olarak görülmektedir. Blog yazarları 

                                                 
40 Umm Dardaa, Orijinal içerik: Democracy is a system of kuffar which opposes the decree of the 
creator and an evil that was born and raised in the lands of the West. Islam and democracy cannot 
coexist in the religion of ALLAH , The Lord of all the worlds (…) There is no such thing called 
“Islamic Democracy ” as filthy moderates people puts it because those people who adopt, implement 
or approve and agree to democracy with it’s basic principles and fundamentals are openly hostile to 
the faith of monotheism. (…) 
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gerçek İslam'ın hainleri oldukları gerekçesiyle, dinleyicileri liberal İslam 

bilimcilerini dinlememeye ikna etmeye çalışmaktadırlar.  

Demokrasiyi sivil hakların ihlali ve yolsuzluk olarak gören ve demokrasiye bu 

suçlamaları yapan cihat örgütünün bu bakış açısı ilk bakışta absürt olarak 

algılanabilir. Fakat bu olguyu şeriat hukukunun Müslümanlar için tek doğru siyasal 

sistem olarak algılandığı cihat değerleri bakış açısından anlamak gerekir. Demokratik 

sistemi eleştiren yayınların Batılı yabancı savaşçılardan çok Batılı kadın göçmenler 

tarafından yapıldığı gözlemlenmiştir. Bunu sebebi, kadınların, İslami inançla 

bağlantılı olan kıyafetleri nedeniyle kamusal alandan dışlanması olabilir.  

3.2. FEMİNİZMİN ÇARPITILMIŞ HALİ 

Kadın blog yazarları tarafından sıklıkla kullanılan bir başka propaganda türü de 

feminizmdir. "Örtülü Feminizm" terimi, IŞİD'in toplumsal cinsiyet rollerinin 

karşısında kadın haklarının mücadelesi olarak anlaşılmalıdır. IŞİD’i takip edenlere, 

Batı'da yaşarken şahit oldukları zulümden kurtulacakları sözü verilmiştir. Kadın 

göçmenler, Batı söylemini cinsiyetçi olarak algılarlar zira Batı’da kadın cinsel nesne 

olarak görülmektedir. İslam Devleti'nin propagandasında ise, kadınların cinsel 

nesneler olarak değil, cihatçı savaşçıların sonraki kuşaklarını yetiştiren eşler ve 

anneler olarak görüldüğü ve değerli olduğu mesajı verilmektedir.  

Kadın göçmenlerden Bird of Jannah konuyla ilgili Ey Kutsanmış Toprak isimli 

kısa bir şiir yazmıştır. Şiirde, İslam Devleti'ne göç etmenin, marjinalize olmuş bir 

kızı anne olarak güçlü bir kadına dönüştürmesi anlatılmıştır: 

Ey Şam, 

Buraya yaralı ve yalnız geldim, 
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Kadın olarak beni yükselttin, 

Bir kızdan anneye dönüştüm, 

Böylece daha güçlü hale geldim.41 

 

Kadın göçmenler tarafından sıklıkla tartışılan bir başka konu, Batı söyleminin 

tecavüz kültürüyle ilişkilendirilmesidir; konu Batılı ülkeler ve Beşar Esad rejimi 

bağlamında eleştirilmektedir. Tecavüz, kadınlara ve insanlığa karşı affedilemez bir 

suç olarak görülmektedir (Callimachi, 2015). 

Batılı kadın göçmenlerden Umm Layth, tecavüzün kadınlara yönelik silah 

olarak kullanılmasına itiraz ettiği iki yazı yayınlamıştır. Blog yazarı, Kurt Cobain'in 

kadınlara kendilerini nasıl savunacaklarını söylemek yerine, erkeklerin tecavüz 

etmemeleri için eğitilmelerinin gerektiği söylemini aktarmıştır. Eski rock grubu 

şarkıcısı Kurt Cobain'in sözlerini kullanmak Batılı kadın göçmen için alışılmadık 

gibi görünmektedir, fakat blog yazarının Batı ülkelerinde büyüdüğünü, IŞİD’e 

katılmadan önce normal bir hayat sürdüğünü ve akranları gibi popüler müzikleri 

dinlediğini hatırlamak gerekir. 

Tecavüz, dünyadaki en korkunç suçlardan biridir ve birkaç dakikada bir gerçekleşir. 

Tecavüz konusuyla ilgilenen gruplarla ilgili sorun, kadınları kendilerini nasıl 

                                                 
41 Bird of Jannah, Orijinal içerik: 
O Sham, 
I came here alone & broken, 
You raised my status as a woman, 
From a girl I become a mother, 
And with that I have become stronger.  
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savunacakları konusunda eğitmeye çalışmalarıdır. Gerçekten yapılması gereken 

erkeklere tecavüz etmemelerini öğretmektir. Kaynağa gidin ve oradan başlayın.42 

         Yine Umm Layth yazdığı bir başka yazıda Beşşar Esad'ın güçlerini kadınlara 

ve çocuklara tecavüz suçu işlemekle suçlamıştır:  

Yemin ederim, tecavüzün Beşar’ın köpeklerinin kullandığı kadar bir savaş silahı 

olarak kullanılmasını hiç duymamıştım. (...) Vallahi küçük kızlara ve yaşlı kadınlara 

tecavüz ediyorlar. Hastalıkları sınır tanımıyor. Her şeyi bazen filme bile 

kaydediyorlar.43 

Batı söylemi ve tecavüze teşvik kültürü suçlamasıyla ilgili eleştiri, İslam 

Devleti örgütünün Yezidi kadınları tecavüz ile köleleştirdiği gerçeği ile düşünülünce 

ikiyüzlü görünmektedir (Genocide and Gender: Daesh’ Crimes Against Yazidi 

Women and Girls, 2017). Fakat İslam Devleti’nin propagandası dini olarak kendini 

haklı göstermektedir. 

Dabiq dergisinin 9. sayısında Umm Sumayyah Al-Muharijah Köle-Kızlar ya da 

fahişeler başlıklı bir makale yazdı. Yazıda, dini olarak Yezidi kadınların ve kızların 

köleleştirilmesi gerekçelendirilmiştir (al-Muhājirah, 2015). İslam Devleti’nin 

görüşlerine göre, İslam savaşçıları, kâfirler olarak görülen bütün erkekleri öldürmek 

ve eşlerini ve çocuklarını köleleştirmek için ilahi bir hakka sahiptir; mümin olmayan 

                                                 
42 Umm Layth, Orijinal içerik: Rape is one of the most terrible crimes on earth and it happens every 
few minutes. The problem with groups who deal with rape is that they try to educate women about 
how to defend themselves. What really needs to be done is teaching men not to rape. Go to the source 
and start there.  

 
43 Umm Layth, Orijinal içerik: I swear, I’ve never heard of rape being used as a weapon of war as 
much as its used by Bashars dogs. (…) Wallahi they rape little girls and old ladies. Their sickness 
knows no bounds. They even film the whole thing sometime.  
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kadınla  zorla cinsel ilişkiye girmek tecavüz olarak değil, dini yükümlülüğü yerine 

getirmek olarak görülmektedir:  

(...) Ülkelere girip yayıldılar, kâfirlerin savaşçılarını öldürdüler, kadınlarını 

yakaladılar ve çocuklarını köleleştirdiler. (...) biz kâfirleri bastık ve kadınları 

yakaladık ve koyun gibi kılıcın kenarıyla sürdük. (...) Amaçları, İslam dışındaki bir 

dini isteyenlerin dinini aşağılamaktır! (...) bunu pasifizm, müzakereler, demokrasi 

veya seçimler yoluyla yapmadık. Bunu peygamberlik yoluna göre kan-kırmızı 

kılıçlarla yaptık, oylama ya da tweet atma için kullanılan parmaklarla değil. (...)44  

Umm Sumayyah Al-Muharijah, Yezidi kadınların köleleştirilmesini İslami 

değerlere uygun yaşama şansı olarak görmektedir. Ona göre, köleleştirmenin amacı 

Yezidi kadınları yanlış inançtan kurtarmaktır; yazısında İslam'a gönüllü olarak 

inanmaya başlayan Yezidi kadınların örneklerini göstermiştir. Makalenin başlığına 

köle kızlar veya fahişeler yazan yazar, batı ülkelerinden kadınların bedenlerini 

satarak fahişe olduklarını ve açıkça günah işlediklerini ama köle kızların bu 

örnekteki gibi fahişe olmadığını, tanrıdan hediye olduklarını yazmıştır. Yazının 

sonunda, Umm Sumayyah Al-Muharjah Batı'da yaşayan ve Yezidilerin 

köleleştirilmesine itiraz eden Müslümanları kendi dinini bilmemekle suçlamaktadır: 

(...) Neşeli savaşçıları izleyen adamların kılıçları tarafından esir alınan köle kız için 

(...) o zaman onun köleleştirilmesi insan haklarıyla çelişkilidir ve onunla cinsellik 

                                                 
44 Umm Sumayyah Al-Muharijah, Orijinal içerik: (…) They entered and dispersed within the lands, 
killing the fighters of the kuffār, capturing their women, and enslaving their children. (…) we have 
indeed raided and captured the kāfirah women, and drove them like sheep by the edge of the sword. 
(…) Their aim is sublimity for the religion and humiliation of whoever desires a religion other than 
Islam! (…) we did not do so through pacifism, negotiations, democracy, or elections. We established it 
according to the prophetic way, with blood-red swords, not with fingers for voting or tweeting. (…)  
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yaşamak tecavüzdür?! Neyin var? Nasıl böyle bir karar veriyorsun? Dinin nedir? 

Yasan ne? Daha doğrusu bana, efendinin kim olduğunu söyle? (...)45 

Batılı kadın göçmenlerden Sorrows of tauheed’in tecavüz kültürünü övüp Batı 

söylemini eleştirdiği bir açıklamasına cevaben anonim bir kullanıcı onu ikiyüzlü 

olmakla suçlayan bir yorum yazmıştır, Sorrows of tauheed ise yorumu cevaplamıştır:  

Anonim: (…) Anlamıyor musun? Görmüyor musun? Kalbin yok mu? İnsanlara 

bunları yapan IŞİD ve bunu SİZİN GİBİ İNSANLAR destekliyor. Neyiniz var? 

Kalbinin derinliklerinde bir yerde bunun yanlış olduğunu sen de biliyorsun. (…) 

Sorrows of tauheed: (…)İkinci Dünya Savaşı sırasında Cezayir'deki yüzlerce kız 

kardeşimiz kaçırıldı ve Fransızlar onları çıplak bir şekilde sıralayıp üzerlerine su 

püskürttüler ve Fransız komutanına neden bunu yaptığı sorulduğunda "Onlara 

tecavüz etmeye hazırlanıyoruz " diye cevap verdi. Bu IŞİD yüzünden mi oldu? Sizin 

gibi sanrısal ve hiçbir şey bilmeyen insanlar, siz Müslüman kız kardeşlerimizin baskı 

altına alınmasının sebebisiniz. (…)46 

IŞİD'in anlayışına göre, inanmayan kişilere yönelik işlenen suçlar dini olarak 

haklıdır. Örgüt genellikle Batı’yı eleştirirken çifte standart kullanmaktadır; Batı'nın 

                                                 
 
45 Umm Sumayyah Al-Muharjah, Orijinal içerek: (…) As for the slave-girl that was taken by the 
swords of men following the cheerful warrior (…) then her enslavement is in opposition to human 
rights and copulation with her is rape?! What is wrong with you? How do you make such a judgment? 
What is your religion? What is your law? Rather, tell me who is your lord? (…)  
 
46 Sorrows of tauheed, Orijinal içerik: Anonymous: (…) Do you not understand? Do you not see? Do 
you not have a heart? It's ISIS doing these things to the people and here's PEOPLE LIKE YOU 
supporting them. What is wrong with you? You know deep in your heart it is wrong. (…)  
Sorrows of tauheed: Was it because of ISIS that sisters in Algeria during world war 2 got kidnapped 
in hundreds and lined up naked by the French who sprayed them with water and when the French 
commander was asked why he was doing this he replied and said, “we’re preparing to rape them”. 
Delusional unlearned people like you without knowledge are the reason for the oppression of our 
muslim sisters (…)  
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Müslümanlar üzerinde işlediği suçlar, affedilemeyen savaş suçları olarak 

algılanırken, diğer yandan, IŞİD örgütünün işlediği suçlar, tanrının isteğini yerine 

getirmek olarak görünmektedir. 

Feminizmin çarpıtılmış halinin kullanımı, kadınları hedef alan çok başarılı bir 

propaganda olarak ortaya çıkmaktadır. Muhafazakâr Müslüman topluluklarda 

büyüyen kadınlar, Batı kültürünü genellikle cinsiyetçi olarak algılarlar; bu algıda 

kadınların dış görünüşü önemli rol oynamaktadır. IŞİD onlara kendi ailevi rollerini 

yerine getirebilecekleri Batılı kadın modelinden kurtulma sözü vermektedir. 

3.3. KADINLARA KOCA BULUNMASI 

Kadınlara koca bulunması örgüte yeni katılımcı toplamak için kullanılan çok 

yaygın bir araçtır. Kadınların yaşayacakları ilişkiler için hazırlanması ile kadınlara 

gerçek aşkı bulma ve İslam Devleti’nin Hilafetinde unutulmaz bir macera yaşamaları 

sözü verilmektedir. Stratejik Diyalog Enstitüsü (ISD)47 tarafından toplanan verilere 

göre, İslam Devleti’ne göç eden Batılı kadınların çoğunluğu bekâr ve on altı ile yirmi 

dört yaş arasındadır (Saltman & Smith, 2015: 16). Kadın IŞİD destekçilerine, örnek 

bir Müslüman olan cihatçı savaşçılar ile anlamlı bir aşk yaşama sözü verilmektedir 

(Vosburgh, 2016). Kadının kiminle ve ne zaman evlenmek istediğine karar vermesi, 

kişinin kendini özgürleştirdiği şeklinde algılanmaktadır. Bahsi geçen kadınlar, 

görücü usulü ve zorla yaptırılan ayarlanmış evliliklerin yaygın birer uygulama 

olduğu muhafazakâr Müslüman ailelerden gelmektedir. İslam Devleti topraklarına 

göç etme ve cihatçı savaşçı ile evlenme bu kadınlar tarafından çocukluktan 

erişkinliğe geçiş olarak anlaşılır; bu da, artık ailelerine bağımlı olmadıkları anlamına 

gelir. 

                                                 
47 Institute for Strategic Dialogu 
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Makkar'da kalmakta olan kadın, etnisite, bildiği diller ve hiyerarşik statü 

tercihlerine uygun askerlerden kendisine evlilik teklifleri varsa oteldeki sorumlu 

kişiden öğrenebilir. Bird of Jannah kadınların İslam Devleti’nin topraklarında nasıl 

evleneceğini açıklamıştır: 

Her şeyden önce, zorla evlilik gibi şeyler yoktur. Karar vermekte ve seçmekte 

özgürsünüz. (...) Makkar'daki sorumlu kız kardeş size bir evlilik teklifi varsa size 

iletecektir.  Kabul edip etmediğinizi söyleyebilirsiniz. Diyelim ki etnisite ya da dil 

olarak bir tercihiniz var ise sorumlu kişiye bu tercihinizi söyleyebilirsiniz ve inşallah 

bunu çözerler.48 

Bird of Jannah kendi nişanlısı ile nasıl tanıştığını da anlatmıştır:  

(...) Küçük adımlar attım. Oturdum. Titriyordum. Gergindim. Korkmuştum. 

Duygularım karışıktı. Geldiğimi fark ettiğinde selam verdi ve kendisini tanıttı, ben de 

tanıttım. Sonrası uzun garip bir sessizlikti. Birkaç dakika sonra peçemi açtım. Bana 

baktı, gözlerimiz birbirini yakaladı. Kalbim ışık hızından daha hızlı atıyordu.  

Gülümsedi. Ve hayatımın geri kalanında asla unutmayacağım bir soru sordu. 

"Bugün evlenebilir miyiz? Duadan sonra?” 

Kalbimin derinliklerinde bir ses hayııııııırrrr diye haykırdı ama neden "Evet" 

cevabını verdim bilmiyorum. (...)49 

                                                 
48 Bird of Jannah, Orijinal içerik: First of all, there are no such things as forced marriage. You are 
free to decide and to choose. (…) the sister-in-charge of makkar will tell you if there’s any proposal. 
Here, you can tell them whether you agree or not. And let’s say you have your own preference like the 
ethnic or language or what kind of husband you’re looking for, you can tell the person in charge and 
In sha Allah they will sort it out.  
 
 
49 Bird of Jannah, Orijinal içerik: (…) I made my little steps. Sat. I was trembling. Nervous. Scared. 
My emotions were mixed. When he noticed my arrival, he gave salam and introduced himself, so did I. 
Then, it was a long awkward silence. After few minutes, I flipped my Niqab. He looked at me, our eyes 
catches each other’. I had palpitation that is faster than the speed of light. 
He smiled. And he asked a question that I shall never forget for the rest of my life. 



 

68 
 

Bir başka Batılı kadın göçmen alMannWaSalwah, İslam Devleti topraklarında 

nasıl evlendiğini yazmıştır:  

Düğün günüm çok tuhaftı, SESLİ GÜLDÜM. Yemin ederim ne olduğunu 

anlayamadım. *kimse beni zorlamadı, şoktaydım*50 

Blogcular tarafından yazılan mesajlar, aşk itirafları, kocalarının 

kahramanlıkları ve güçlerinin yüceltilmesi ile dolup taşmaktadır. Adamların 

savaşmaya yatkınlığı cihada bağlılığına denk sayılmaktadır. Batılı kadın göçmen 

Umm Jihad, İslam Devleti’nin Halifesi ile evlenme hayalini anlattığı bir yazı 

yayınlamıştır: 

Bir gün Ebu Bekir El-Bağdadi ile evleneceğime dair hala içimde ümit var SESLİ 

GÜLDÜM51 

Sosyal medya hesapları incelendiğinde İslam Devleti’nin kadın destekçilerinin 

çoğunun İslam Devleti’ne göçten önce bile sosyal medya hesapları aracılığıyla bir 

koca aramakta olduğu görülmüştür. Gelecekte kadın göçmen olacak kişiler ve 

İslamcı savaşçı arasındaki çevrimiçi nişanlılık, sosyal medyada aktif olmayanlara 

bazı sorunlar yaratabilir. İslamcı savaşçı evlenmek için bekleme listesine alınır; 

evlenmek kadın sayısının çok daha az olması nedeniyle erkekler için kadınlara göre 

daha zordur. Kadınlar çevrimiçi sözleşme ile başka bir savaşçıyla evlenmek için 

anlaştığında, bekleme listesi prosedürü yavaşlar ve bu durum İslamcı savaşçıların 

                                                                                                                                          
“Can we get married today? After Asr?” 
Deep inside my heart shouted, noooo. But I have no idea why I answered “Yes”. (…) 
 
50 alMannWaSalwah, Orijinal içerek: LOOL my wedding day was so odd. I swear I didn’t clock what 
was happening. *I was not forced just in shock*.  
 
51 Umm Jihad, Orijinal içerik: I still have high hopes that one day Abu Bakr Al Bahdadi and me will 
get married LOOL.  
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morali üzerinde etkili olabilir. İslam Devleti’ne katıldıktan sonra adını Abu Sa'eed al-

Britani olarak değiştiren en ünlü İngiliz cihat savaşçısı ve katılımcı bulmadan 

sorumlu Omar Hussain videolarından birini kadınlara ithaf etmişti (Message Of A 

Mujahid, 2015). Ana hedefi, kadınları sosyal medya hesaplarındansa İslam Devleti 

topraklarına göç ettikten sonra bir koca bulmaları için teşvik etmekti: 

(...) Çoğu kız kardeş, ağ üzerinden etkileşime girebilecekleri kardeşlerle evlenmeye 

eğilimlidir. Sürekli çevrimiçi olan bir kardeş ile evlenmede yanlış bir şey olmasa da, 

en iyi olanın evlilik sözleşmesi için acele etmemek olduğunu söylemek isterim. (...) 

İbadet konusunda vefalı, savaşta en ön safta yer alan, inanılmaz askeri zihinleri 

olan, başkalarına karşı cömert, mütevazı, pek çok güzel kardeşi gördüm, ama bunlar 

sosyal medyada değiller. (...) Bazı kardeşler, şöyle şöyle bir köye nasıl "birlikte" 

saldırdıklarından, "bizim" için savaşın ne kadar zor olduğundan bahsetmektedir 

fakat onlar gerçekte o savaşta değildiler. (...) Birçok kız kardeşin Suriye’de yeni 

olmasının heyecanını hissettiğini anlıyorum ama bir Mücahit ile evlenecek olmanın 

heyecanı kişinin aklını ve mantığını bulanıklaştırabilir. Her mücahit insanın hayal 

ettiği gibi değildir. (...)52 

Konuşmanın devamında Abu Sa’eed al-Britani sürekli çevrimiçi olan İslamcı 

savaşçılar hakkında konuşmaktadır:  

                                                 
52 Abu Sa'eed al-Britani, Orijinal içerik: (…) Many sisters tend to marry brothers they may have 
interacted with over the net. Although there may be nothing wrong with marrying a brother who is 
constantly online, I would just like to say that its best one does not rush into a marriage contract. (…) 
I have seen many beautiful brothers who are constant on their ibaadah, warriors in front lines, have 
amazing military minds, generous towards others, humble, funny, etc. yet are unknown on social 
media.(…) I have noticed how some brothers praise how “we” attacked such and such village, how 
hard the battle was for “us”, etc. yet they were not there.(…) Many sisters will feel the excitement 
when they’re new to Sham and this excitement to marry a Mujaahid may blur one’s mind and logic. 
Not every Mujaahid is as how one imagines. (…) 
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(…) Bir kardeşin twitter, facebook, instagram ya da diğer sosyal medya 

platformlarında sürekli çevrimiçi olmasının tek sebebi ön safhalarda savaşmıyor 

olmasıdır. (…) Birinin Suriye’de olması ve silahının olması o kişinin mücahit olduğu 

anlamına gelmez. Toyluk bir insanı aşırı heyecanlı biri yapabilir. Aşırı heyecanlı 

olmak da elinde silahla sosyal medyada fotoğraf paylaşmaya yol açar. (…)53  

Abu Sa'eed al-Britani'ye göre, kadınların çevrimiçi teklifi kabul etmeden önce 

İslamcı savaşçıya sormaları gereken beş soru vardır; cephede ön saflardaki tecrübesi, 

savaş alanında geçirdiği zaman, İslam Devleti’ndeki rütbesi ve rolü ile sosyal 

medyayı sık kullanıyor olmasının sebebi. Abu Sa'eed al-Britani IŞİD yapısında 

önemli bir yeri olan savaşçının vermesi gereken cevapların örneğini vermiştir. 

Konuşmayı bitirirken, Abu Sa'eed al-Britani, kadının İslam Devleti’nin topraklarında 

olduğu zaman kocasını seçmek için beklemesinin ne kadar faydalı olduğunu tekrar 

vurgulamıştır: 

(...) Sonuç: Yukarıda söylediğim şeyi tekrar ederek sonuçlandırıyorum; Bir eş 

seçerken acele etmeyin. Burada Şam'da birçok kardeş var. Bir Mücahit ile evlenme 

isteğinizi acele ettirmeyin. Bir teklifi reddetmekten korkmayın, Şam'da birçok kardeş 

var. Ve en güzellerinden bazıları, her zaman savaşta en önde ve sosyal medya 

platformlarında tamamen bilinmeyen kişilerdir. (...)54 

                                                 
53 Abu Sa'eed al-Britani, Orijinal içerik: (…) The only reason a brother can be constantly on twitter, 
fb, Instagram or other social media platform, is if he’s not on front lines. (…) Just because someone is 
in Sham [Syria] and has a gun, it does not mean they are a Mujaahid [Islamic foreign fighter]. 
Immaturity makes a person over excited. And being over excited leads to posting pics online with a 
gun. (…)  
 
54 Abu Sa'eed al-Britani, Orijinal içerik: (…) Conclusion: I conclude by reiterating what I said above; 
do not be hasty in choosing a spouse. There are many brothers here in Sham. Do not let your 
eagerness to marry a Mujaahid make you hasty on the issue. Do not be afraid to reject a proposal, 
there are many brothers here in Sham. And some of the most beautiful are those who are always on 
ribat and completely unknown on social media platforms. (…) 
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İslam Devleti’ne katılımcı toplamakla görevli kişi tarafından yapılan 

konuşmada, İslam Devleti’ne göç edecek nişanlı olmayan kadın göçmenlerin 

sayısının yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Romantikleşen cihatçı evliliklere atıfta 

bulunan propagandacı ifadeler hem erkek hem de kadınları hedef almaktadır. Yine 

de, İslami savaşçılar için yabancı eş bulmak stratejik olarak çok gereklidir; kadınların 

İslam Devleti topraklarının genişlemesi ve aile onurunun korunması uğruna 

kocalarını ön cephede kalmak için motive etmeleri gerekmektedir. 

Batılı kadın göçmenler, İslam Devleti'ne katılmayı planlayan kadınları, 

kocasının savaşırken her an ölebileceği gerçeğine hazırlamaya çalışmaktadır. 

Gelecekteki cihat savaşçısı kocalarının varsayımsal ölümünü, onları şehit dulları 

yapacak ayrıcalık olarak görmeleri kadınlara açıkça telkin edilmektedir. Ancak, 

sevdiklerinin ölümü bazı kadınlar için dönüm noktası olabilir ve kadınların eve 

dönme kararı vermesinde etkili olabilir. Bu nedenle İslam Devleti propagandacıları 

kadınları bu olasılık için hazırlamaya ve olaya bakışlarını normalleştirmeye 

çalışmaktadırlar. IŞİD anlayışına göre, İslamcı savaşçı olan kocanın ölümüyle ilgili 

haber mutlulukla karşılanmalıdır, çünkü Halifeliği savunurken ölen bir kişi cennete 

ulaşacaktır (Saltman & Smith, 2015: 27). Kadın göçmenlerden Umm Khattab 

konuyla ilgili aşağıdakileri yazmıştır: 

Vallahi 18 yaşımda Suriye’de bir dul olarak tek başıma olacağımı hiç 

düşünmemiştim. Biz planlar yaparız; ancak planlayıcıların en iyisi Allah'tır.55  

                                                                                                                                          
 
55 Umm Khattab, Orijinal içerik: Wallahi, I would never of thought I would be in sham yet alone being 
a widow at 18, we plot and plan but Allah is the best of planners.  
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Konu İslam Devleti gazetesinde de gündeme gelmiştir (al-Muhājirah, 2015). Yazının 

yazarı, eşin ölümünün eş tarafından nasıl alınması gerektiğini tartışmış ve 

aşağıdakileri yazmıştır: 

İşte, buradaki onurlu savaş alanında kocasının kaybıyla uğraşan her (...) kız 

kardeşinin kulağına fısıldıyorum: Sıkı durun değerli kız kardeşim, sabırlı olun ve 

ödülünüzü bekleyin. Dikkatli olun, tawāghīt [günahkârlar] topraklarına geri 

dönmeyi düşünmeyin (...) 56 

Bununla birlikte, kadınların, kocasının ölümünden sonra İslam dini tarafından 

belirlenen süre olan Iddah döneminden (dört ay ve on gün) sonra yeniden 

evlenmeleri teşvik edilmektedir (Katz). İslam Devleti’nin söylemine göre, cihadi 

gelin olarak kadının görevi devlete hizmet etmektir; sevdiğinin ölümü kadının eş ve 

anne olarak dini görevini yerine getirmesini engellememelidir. 

Romantikleştirilmiş IŞİD tarafından işgal edilen bölgeye seyahat etme 

macerası, IŞİD propagandasında yaygın bir şekilde dolaşır. Kadına, dinini özgürce 

uygulayabileceği toplumda hayatının aşkını bulacağı sözü verilir (Jaffer, 2015). 

Batı'daki kadın göçmenler, İslam Devleti örgütüne katılmanın ve evlenmenin 

kendilerine Müslüman toplumunda yeni bir sınıf ve saygı getireceğine 

inanmaktadırlar.  

                                                 
56 Umm Summayyah al-Muhājirah, Orijinal içerik: Here, I whisper into the ear of every (…) sister 
who has been afflicted with the loss of her husband on the battlefield here in the State of honor: Be 
firm, my dear sister, be patient, and await your reward. Be wary, be wary of thinking of going back to 
the lands of the tawāghīt. (…)  
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3.4. IŞİD'DEKİ HAYAT HAKKINDA ROMANLAR VE MAKALELER  

Batılı kadın göçmenler tarafından yayınlanan romanlar ve makaleler, İslam 

Devleti’nin topraklarındaki günlük hayatla ilgilidir (Hall, 2014). Bu tür yazılar çok 

güçlüdür, çünkü bir hikâyede birçok farklı tür propaganda yapılabilmektedir. Batılı 

kadın göçmenler tarafından kısa romanlar yazma fikri bir anda ortaya çıkan bir olay 

değildir; İslam'ın erken döneminde başlayıp uzun süre devam eden bir geleneğe 

sahiptir: insanlara Ortaçağ İslami kahramanlıklarıyla kaplı maceralar vaat edilmiştir 

ve hala edilmektedir. 

Batılı kadın göçmenler çoğunlukla cihadın kendisinden ziyade hikayelerini 

kendi deneyimlerine dayanarak yazmaktadırlar. Konular; evlilik, arkadaşlık, annelik 

ve IŞİD tarafından işgal edilen bölgelerdeki şehirlerin ütopik tanımlamaları ile 

ilgilidir (Bennhold, 2015). Hikâyelerin ana karakteri genellikle İslam Devleti’ne 

Batılı bir ülkeden katılan bir kadındır. Ana karakterin geçmişi, okuyucuları 

kendilerini baş kadın karakter ile kolayca ilişkilendirdikleri için propagandaya daha 

eğilimli hale getirmektedir. 

3.5. CİHADİST MEMLER  

Batıdaki kadın göçmenler, çoğu zaman Batı popüler kültürünün resimlerini 

kullanmakta ve bu resimleri cihat mem’lerine dönüştürmektedir. 'Mem' terimi, ait 

oldukları kültürel çerçevede kişiden kişiye yayılan bir fikir, davranış veya tarza işaret 

eder (Dawkins, 1976). Mem; yazı, konuşma jestleri ve taklit aracılığıyla kültürel 

fikirleri, sembolleri ve uygulamaları geniş kitlelere ulaştırmaktadır (Aunger, 2000). 

İslam Devleti üyeleri ve destekçileri tarafından kullanılan mem’ler, cihat 

kadınının mücadelesini Batıda sıkça kullanılan grafikler ve sloganlar kullanarak 
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mizah yoluyla ve alaycı yollarla göstermek için kullanılmaktadır (Paraszczuk, 2015). 

Batılı kadın göçmenler tarafından yayınlanan 6 mem aşağıda sunulmuştur:  

Kadın göçmen Umm Abdurrafi burka giymiş bir kadının göründüğü bir grafik 

yayınlamıştır: Bazıları şunu söylüyor: Yaşa, Gülümse ve Sev. Ben diyorum ki: 

Kaldır, Nişan Al ve Vur! Yazının ilk kısmı Batı'da kullanılan popüler slogana atıfta 

bulunulmaktadır; Yaşa, Gülümse ve Sev, büyük bir endişe yaşamadan iyi bir hayat 

sürmek demektir. Blogcu, cihatı destekleyen kadınların, neşeli bir hayattan çok, 

savaşmayı tercih ettiklerini bildirmektedir. 

 

Şekil 4. Kaynak: Umm Abdurrafi (2016) – Makineli tüfek tutan burka giymiş bir 

kadını gösteren mem.  
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Batılı kadın göçmen Umm Asmaa, ağlayan bir örtülü kadının bir mem’ini 

yayınladı: Darul Kuffr (Kâfirler Ülkesi) denince ben: Bu resmin amacı, cihat 

kadınının Batılı söylem hakkında nasıl hissettiğini göstermektir. “… Had me like” 

Türkçe’ye ‘… denince ben’ veya ‘… düşününce ben’ olarak çevrilebilir ve Batı 

popüler kültüründe bir şeye karşı olan hoşnutsuzluğu mizahi bir biçimde ifade etmek 

için halk tarafından kullanılan bir kalıptır. 

 

Şekil 5. Kaynak: Umm Asmaa (2017) – Örtülü ağlayan bir kadını gösteren mem. 

Diary of Muhajirahh tarafından yayınlanan başka bir mem ebeveynlerin izni 

olmaksızın İslam Devleti’ne katılmayı planlayan genç kızları ifade etmektedir. 

Resimde ‘evet anne, ders çalışıyorum’ denmekte, ancak gözlükteki yansımalar, 

gerçekte kişinin "IŞİD'e nasıl katılınır?" cümlesini araştırdığını göstermektedir (Şekil 

6). Batılı kadın göçmenler, çoğunlukla, İslam Devleti örgütüne katılma planının 

ebeveynler de dâhil olmak üzere üçüncü bir organla paylaşılmaması için tavsiyelerde 
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bulunur. Hicivsel bir şekilde tasvir edilen mem'in, IŞİD'e katılmayı planlayan kızların 

mücadelesini göstermesi beklenmektedir. 

 

Şekil 6. Kaynak: Diary of muhajirahh (2016) – IŞİD’e katılmanın zorluklarını 

gösteren mem. 

Batı göçmeni bir başka kadın Umm Asmaa tarafından yayınlanan bir resim, 

evli olan Müslüman bir kadın ve erkeği göstermektedir. Kadın burka giymiştir. 

Mem’de: Bu Bilal. Bilal evli. Bilal karısının ve kendisinin 54 fotoğrafını çekmez ve 

facebookta yayınlamaz. Bilal, Dayuuth değildir. Bilal'in koruyucu kıskançlığı vardır. 

Bilal gibi ol. Dayuuth kelimesi ailesini kıskanmayan kişiyi ifade eder (Mohamed, 

1996). İslam inancına göre, eşinin ya da ailenin bir başka kadın üyesinin şerefine 



 

77 
 

önem vermeyen bir insan cennete ulaşmaz. Resim, insanların belli konularda 

davranışlarıyla alay etmeyi amaçlayan popüler mem’e atıfta bulunmaktadır. Bu 

bağlamda, mem yazarı, başörtüsüz eşleri ile birlikte resimlerini sosyal medya yoluyla 

yayınlayan erkekleri örnek vererek kıskançlık konusunda Batı'nın bakış açısını alaya 

almaktadır. 

 

Şekil 7. Kaynak: Umm Asmaa (2017) – Batının kıskançlık anlayışıyla alay etmek için 

yayınlanmış bir resim.  

Batılı bir başka kadın göçmen Umm Layth iki kız resmini içeren bir resim 

yayınlamıştır. Resmin sol tarafına yerleştirilen kadın “diğer kızlar” başlığıyla 
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gösterilmektedir. İlgili çizimde kadının sadece makyaj yapmayı, içki içmeyi ve flört 

etmeyi düşünüyor olduğu gösterilmektedir. Resmin sağında, bir burka giyen ve 

“ben” şekilde tanımlanan, makineli tüfek tutan bir kadın çizimi yer almaktadır. İkinci 

kadının dua etmek ve kurtuluş hakkında düşündüğü gösterilmektedir. Mem, gayri-

Müslim kadınlarla özdeşleştirilen önemsiz düşünceler ile alay etmeyi ve cihat 

kadınlarını yüceltmeyi amaçlamaktadır. 

 

Şekil 8. Kaynak: Umm Layth (2014) – Batılı kadınlar ile alay eden ve cihat 

kadınlarını öven mem.  

Son resim, Irak Şam İslam Devleti logosunun kumun üzerinde, denize yakın 

bir yerde çizilmiş halini göstermektedir (Umm Asmaa). Resim, Batı popüler 

kültürünün yaygın tatil resmini andırmaktadır. Bu tür resimler ile IŞİD’in işgal ettiği 



 

79 
 

alanın insanın rahatlıkla yerleşebileceği huzurlu bir yer olarak gösterilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

Şekil 9. Kaynak: Umm Asmaa (2016) – Kumun üzerine çizilmiş IŞİD logosu.  

Batılı göçmenlerin yayınladığı memler IŞİD'in işgal ettiği bölgeye yerleşmeyi 

normalleştirme ve cihat örgütünün imajını ılımlılaştırmayı amaçlamaktadır. Memleri 

paylaşan kadınlar, bu tip iletişimlerin çok yaygın olduğu ülkelerde büyümüştür ve bu 

memler Batı popüler kültürünün, Batı kadınını hedef alan cihat propagandasına nasıl 

dönüştürülebileceğini göstermektedir. 
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3.6. İSLAM DEVLETİ’NE KATILMAK İÇİN AYRINTILI SEYAHAT 

ÖNERİLERİ  

Blogcular, IŞİD'e katılma planını akrabalardan nasıl saklamak gerektiğini, 

IŞİD tarafından işgal edilen bölgeye neyin getirileceğini ve Suriye sınırını fark 

edilmeden ve yakalanmadan nasıl geçmek gerektiğini anlatmaktadırlar. Bloglarda 

yazılan bilgiler çok ayrıntılı bir şekilde verilmektedir; yazılanlar İslam Devleti'ne 

neyin getirilmesi gerektiği ve Suriye sınırını nasıl güvenli bir şekilde geçeceği 

hakkında bir el kitapçığı gibidir. Blog yazarlarından Bird of Jannah, IŞİD'e katılırken 

bir kadının kış ve yaz mevsimleri için kendisine ne tür kıyafetler getirmesi 

gerektiğini anlattığı bir yazıda, IŞİD’in işgal ettiği bölgelerde az bulunan tuvalet 

malzemelerinin, ilaçların ve elektronik eşyaların isimlerini de içeren bir liste de 

hazırlamıştır. IŞİD el kitapçığının nasıl göründüğü hakkında genel bir fikir vermek 

üzere aşağıda bir örneğe yer verilmiştir. Alıntılanan örnek, kış mevsiminde göç 

ederken getirilmesi gereken giysileri anlatmaktadır: 

Kış —– 

-Mont (siyah veya koyu mavi) 

-Suya dayanıklı sıcak tutan çizmeler (çamurlu, yağışlı günler için iyi) 

-Sonbahar/kış aylarında geceleri çok soğuk olabileceği için yünlü pijamalar 

-Eşofman x2 

-Kalın uzun kollu kazak veya süveter 

-Kalın çorap (3 veya 4 çift) 



 

81 
 

-Termal üst ve alt 

-İyi kalite yoga pantolon/tozluk (3 veya 4)57 

Batı'daki kadın göçmenler ve takipçiler, IŞİD tarafından işgal edilen bölgelere 

göçle ilgili ayrıntılar da dâhil olmak üzere, herhangi bir konuda düşüncelerini 

kolayca birbirleriyle paylaşabilirler. İslam Devleti örgütüne katılan kadınların 

verdikleri bilgiler, yeni gelenlere hazırlık programı olarak işlev görmektedir. IŞİD'e 

nasıl katılınacağına ilişkin ayrıntılı mesajlar muhtemel üyeler üzerinde çok etkilidir, 

çünkü İslam Devleti'ne göç etmenin göründüğü kadar karışık olmadığını 

göstermektedirler. 

Özetle, sosyal medyada kullanılan farklı propaganda yöntemleri, hem Batılı 

ülkelerden gelen kadınları ilan edilen Hilafete katılmaya teşvik etmek hem de 

aşırılıkçılığın normal yaşam biçimi olarak algılandığı çevrimiçi alanı oluşturmak için 

hazırlanmıştır. IŞİD tarafından kullanılan propaganda, hem ana akım kültürü hem de 

dini dogmanın radikal anlayışını birleştirmektedir. İslam Devleti'nin sosyal medya 

stratejisinin temel amacı, Batı ülkelerinde büyüyen kadınlar için inandırıcı 

görünmektir. Örgüt, bütün Müslümanların eşit muamele gördüğü ütopik devlet 

olarak sunulan Halifelik‘teki hayatla karşılaştırarak Batı ülkelerini eleştirmektedir.  

  

                                                 
57 Bird of Jannah, Orijinal içerik:  
Winter —– 
-Winter jacket (black or dark blue) 

 
-Waterproof warm boots (good for muddy, rainy days) 
-Fleece pajamas as the nights can be very cold in fall/winter.  
-Sweat pants x2.  
-Long sleeve sweaters or pullovers. 
-Thick socks (3 or 4) 
-Thermal top and bottom 
-Good quality yoga pants/leggings (3 or 4) 
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4. ARAPÇA KONUŞAN KADINLAR 

Bu bölümde, Arapça konuşan kitleye yönelik propaganda ifadeleri 

tartışılacaktır. Bu bölümde kullanılan ifadeler asıl olarak Arapça yazılmıştır, konuyla 

ilgilenen araştırmacılar sayesinde makalelerin ve bildirilerin İngilizce çevirisine 

internet ortamından erişilmiştir. Bu bölümün, Arapça konuşan kadınlara yönelik 

propaganda hakkında genel bir fikir vermesi amaçlanmaktadır.  

Arapça ile yazılan ifadeler Arapça konuşan kadınlara, özellikle de Körfez 

ülkelerinden ana hedef olarak görülen kadınlara yöneliktir. İslam Devletinin Arapça 

konuşan kadınlar için tasarlanmış propagandasını yaygınlaştırmanın yolları: (1) şiir, 

(2) Al-Khanssaa tugayı medya kanadı tarafından yazılanlar ve (3) Al-Zora Vakfı'nın 

medya kanadının etkinliğidir. Aşağıda her başlık ayrıntılarıyla ele alınmıştır: 

4.1. ŞİİR 

İslam Devleti’nin propagandacı stratejisini anlamak için örgütün kullandığı en 

etkili araç olan şiir incelenmelidir. Şiir, İslamiyet’in varlığından çok önce Arap 

kültürünün bir parçası olmuştur ve insanların İslam Devleti’ne katılmasına neden 

olan sebepleri anlamak için şiirin Arap kültüründeki önemini vurgulamak 

gerekmektedir.  

Ahlam al-Nasr, İslam Devleti Şairi olarak anılan en ünlü IŞİD’li kadın şairdir. 

Ahlam al-Nasr tarafından yazılan şiir, İngilizce konuşan arkadaşlarının yazdığı 

şiirlerden çok daha niteliklidir. Şiirleri, mücahitlere ağıt, tutsaklara ağıt, zafere övgü, 

siyasi İslam ve İslam Devleti'nin yüceltilmesi ile ilgilidir (Creswell & Haykel: 2015). 

İlk kitabı: Gerçeğin Ateşi, yüz yedi şiir içermektedir. Kitap çevrimiçi ortamda 

yayınlamıştır ve milis ağları ile IŞİD kadın destekçileri arasında hızla yayılmıştır. 
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Ahlam al-Nasr'ın şiirleri ezberlemeyi kolaylaştırmak için aynı sesin tekrarıyla 

(monorhyme) ve klasik Arapça vezinlerle yazılmıştır. Ayrıca, şiirleri YouTube'da ve 

İslam Devleti radyosunda kappella olarak dinlenebilmektedir. Ahlam al-Nasr 

tarafından yazılan çeşitli şiirler, şairin Suriye'deki Arap Baharı'nın başlangıcına tanık 

olduğunu ve bu durumun onun radikalleşme sürecini etkilediğini öne sürmektedir. 

Ahlam al-Nasr'ın Arapça konuşan dinleyiciler, özellikle Arap Baharı deneyimi 

olanlar için kullanılan şiirleri, en inandırıcı propaganda araçlarından biri olarak 

kullanılmaktadır (Paraszczuk, 2015). Ahlam al-Nasr İslam Devleti’ni savunan birkaç 

deneme de kaleme almıştır.  

En ünlü şiirlerinden biri, bütün Müslümanlar için milliyet olmaksızın İslam 

Devleti kavramını ifade eder. Ulus devleti reddetmek cihatçı şiirde çok yaygın bir 

konudur; bu anlayışa göre, Müslümanlar nerede doğmuş olursa olsun, bir cemaate 

aittir: 

Vatanım gerçeğin toprağıdır 

İslam’ın oğulları kardeşlerimdir… 

Kuzey Arabını 

Güney Arabını sevdiğimden çok sevmem. 

Hindistan’daki kardeşlerim, siz benim kardeşlerimsiniz, 

Balkanlardaki kardeşlerimin kardeşim olduğu kadar 

Ahvaz ve Aksa'da, 

Arabistan ve Çeçenya'da. 
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Filistin ağlarsa, 

Ya da Afganistan çağırdığında, 

Kosova haksızlığa uğradığında, 

Ya Assam ya da Pattani haksızlığa uğradığında, 

Kalbim onlara uzanır, 

İhtiyacı olanlara yardım etmek için özlem hissederim 

Aralarındaki fark yoktur, 

Bu İslam'ın öğretisidir. 

Hepimiz bir bedeniz.58 

Cihatçı şiir, hedef grup üzerinde cinsiyet fark etmeksizin etkilidir. Dizelerde, 

IŞİD tarafından oluşturulan 'devlet' davasına katılımla sonuçlanmaya yönlendiren 

çeşitli konular yer almaktadır. Şiirin propaganda aracı olarak kullanımı, özellikle 

şiirin önemli bir rol oynadığı bölgelerde dini inanç ve kültürel referansları 

birleştirerek yapılmaktadır. Üstelik ünlü bir kadın şairin cihat örgütünün bir parçası 

olması, kadın üyelerin istihdamında stratejik bir rol oynamaktadır. Ahlam al-Nasr, 
                                                 

58 Ahlam al-Nasr, Orijinal içerik:  
My homeland is the land of truth, 
the sons of Islam are my brothers. . . . 
I do not love the Arab of the South 
any more than the Arab of the North. 
My brother in India, you are my brother, 
as are you, my brothers in the Balkans, 
In Ahwaz and Aqsa, 
in Arabia and Chechnya. 
If Palestine cries out, 
or if Afghanistan calls out, 
If Kosovo is wronged, 
or Assam or Pattani is wronged, 
My heart stretches out to them, 
longing to help those in need. 
There is no difference among them, 
this is the teaching of Islam. 
We are all one body. 
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IŞİD'in resmi propagandacısı ve İslam Devleti yapısında yer alan en etkili 

kadınlardan biridir. Yazdığı şiirler çatışma bölgesinde yaşayan kadınların sesi olarak 

algılanmaktadır. 

4.2. KADINLAR ÜZERİNE BİR BİLDİRİ  

Al-Khanssaa Tugayı'nın medya kanadı; İslam Devleti’nde Kadın: Bildiri ve 

Vaka Çalışması başlıklı bir kadın bildirisi yayınlamıştır. Bildiri, birincil olarak 

Arapça olarak yazılmıştır; Quilliam Vakfı sayesinde kısa sürede yapılan analizle 

birlikte İngilizce versiyonu çevrimiçi olarak bulunabilmektedir. Bildiri üç kısma 

ayrılmıştır; (a) İslam Devleti’nde kadınların rolü, (b) İslam Devleti tarafından işgal 

altındaki en büyük iki şehirdeki kadınların yaşam standartlarının analizi: Rakka 

(Suriye) ile Musul (Irak) ve (c) Suudi Arabistan ile İslam Devleti’nde yaşayan 

kadınların hayatlarının karşılaştırılması (Winter, 2015: 6). Bildiri, alıcıları IŞİD'in 

ütopik bir devlet olduğuna ikna etmeyi amaçlayan cihat lehçesi ile yazılmış saf bir 

propagandadır.  

Belge, ağırlıklı olarak Körfez ülkelerindeki kadınlara yöneliktir; fakat bildiri 

bir nevi El-Kaide'nin kadın destekçilerini de hedef almaktadır. Tugayın ve tugayın 

medya kanadının adı olan Al-Khanssaa ilk olarak El-Kaide tarafından 2004 yılında 

yayınlanan kadın dergisinde kullanılmıştır. Bildiri ve Al-Khanssaa dergisinin kapak 

sayfaları çok benzer görünmektedir; her ikisinde de pembe bir arka plana oturtulmuş 

burka giymiş ve silah tutmuş bir kadın tasvir edilmektedir (Ungerleider, 2011). 

Ayrıca El-Kaide tarafından yayınlanan dergide bildiri ile aynı konular yani cihatta 

kadının rolü üzerinde durulmuştur. İslam Devleti’nin, daha önce cihat eyleminde 

bulunan kadınları, İslam Devleti’nin gelişimi için deneyimlerini kullanmaya teşvik 

etmeye çalışması olası görünmektedir. 
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4.2.1. İSLAM DEVLETİNDE KADINLARIN ROLÜ  

Bildirinin yazarı Batı tipi kadınların tanımını eleştirmektedir. 'Batı' terimini 

Körfez ülkelerinden bahsetmek için kullanması şaşırtıcıdır. Bu ülkelerin hükümetleri, 

kadınların evin dışında çalışmasına ve modernite ile modanın teşvik edilmesine izin 

vermekle suçlanmaktadır (Winter, 2015: 19). Kadının temel rolünün eş ve anne 

olmak olduğu vurgulanmaktadır. Kadın bu yükümlülükleri yerine getirmek için 

kendini eğitmek zorundadır. ‘Eğitim’ ile yazarlar, amacı kocalarına hizmet etmek ve 

cihatçı inanış ile çocuk yetiştirmek olan dini ve ailevi eğitimden bahsetmektedirler. 

Diğer çalışma türleri değersiz kabul edilmektedir (Winter, 2015: 20-21):  

Bir kadın, bu değersiz dünyevi bilimleri en uzaktaki dağlarda ve en derin vadilerde 

inceler. (...) Dolayısıyla, bir erkekten daha zeki olduğunu kanıtlama amacı ile 

burada ve orada dereceler elde etmek için füze atmaya gerek yoktur. 59   

Birinci bölümün ikinci kısmında, yazarlar, topluma hizmet etmek olarak 

anlaşılması gereken 'kadınların ikincil işlevlerini' açıklamaktadır. Bu rol bazı 

kadınlara, (1) cihat durumunda, eğer düşmanın İslam Devleti’ne yaptığı saldırılarda 

erkekler devleti korumak için yeterli değilse, (2) din çalışmak için ve (3) doktor veya 

öğretmen olarak görev yapma şartlarıyla verilmektedir (Winter, 2015: 22). Ayrıca, 

bildiri yazarı, aile dostu bir politika gibi görünen, evin dışında hizmet etmeye 

zorlanan kadınlara yönelik bir öneri hazırlamıştır. Giriş bölümünde yazar, İslam 

Devleti’nin, her cinsiyet için uygun çalışma koşullarına dikkat çekmekte ve aynı 

                                                 
59 Orijinal içerik: A woman studies these worthless worldly sciences in the farthest mountains and the 
deepest valleys. (…) Hence, there is with no need for her to flit here and there to get degrees and so 
on, just so she can try to prove that her intelligence is greater than a man’s.  
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zamanda Batı söyleminde bahsedilen 'eşitlik' fikrini kadın ve erkek farklarını göz 

önünde bulundurmadığı için eleştirmektedir (Winter, 2015: 25):   

Kadınlar kadın erkek eşitliği fikrinden, bu fikrin dikenlerinden başka hiçbir şey 

kazanamazlar. "Eşitlik" kisvesi altında, doğalarına ve kocaları, oğulları ve dinleri 

için sorumluluklarına rağmen, "aylık komplikasyonlarına" ve hamileliklerine rağmen 

erkeklerle aynı günlerde çalışmak ve dinlenmek zorundadırlar.60 

Al-Khanssaa Tugayının medya kanadı tarafından önerilen program, beş 

direktiften oluşmaktadır: (1) yapılacak iş, kadınların yetenekleri için uygun olmalıdır, 

(2) çalışma haftada en fazla üç günü geçmemelidir, (3) kadınların çocuğunun hasta 

olması durumunda kadın tatil alma/ücretli izin alma hakkına sahiptir (4) kadınlara iki 

yıl doğum izni verilmektedir ve (5) çalışma yeri, mesai saatlerinde çocuğun 

bırakılabileceği bir yer sağlamalıdır (Winter, 2015: 25). 

Bildirinin ilk kısmı, İslamiyet’in ilk zamanında Ümmet'e hizmet eden 

kadınların İslami hikâyelerine göndermelerle dolup taşmaktadır. Bu tarz bir anlatım 

ve örnekleme, kasıtlı olarak, İslam Devleti tarafından yaratılan kadın imajının İslami 

inançla tutarlı olduğunu göstermek için yapılmıştır. 

  

                                                 
60 Orijinal içerik: Women gain nothing from the idea of their equality with men apart from thorns. 
Under “equality” they have to work and rest on the same days as men even though they have 
“monthly complications” and pregnancies and so on, in spite of the nature of her life and 
responsibilities to their husband, sons and religion.  
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4.2.2. RAKKA VE MUSUL’DA YAŞAYAN KADINLARIN YAŞAM 

STANDARTLARI 

Bildirinin yazarı, Al-Khanssaa Tugayının İslam Devleti'nin işgal ettiği en 

büyük iki şehir olan Rakka ve Musul’a gidip orada yaşayan kadınların durumunu 

kontrol ettiğini bildirmektedir. Yazarlar bildiride muhalif güçlerin şehirleri 

bombalamasını ve binaları yıkmasını eleştirmiştir. Bununla birlikte, sivillerin, tanrı 

tarafından korunan Hilafet’te yaşıyor oldukları için barış içinde yaşayabildikleri 

vurgulanmıştır (Winter, 2015: 28). Kısa bir girişten sonra, yazar Musul ve 

Rakka'daki kadınların durumlarını analiz etmiştir. Peçe takma hakkı kadınların en 

önemli haklarından biri olarak kabul edilmektedir. Bildirinin yazarına göre, IŞİD'in 

kurulmasından önce kadının, yüzünün fotoğrafını içeren bir kimliğinin olması 

gerekmekteydi fakat örgüt bunun kadın haklarının ihlali olarak görmektedir. Şiilerin 

Sünni kadınları kaçırması, işkence yapması ve öldürmesi, bildiride gündeme alınan 

diğer konulardır: 

(...) Kadınlar, katillerin bebeklerini taşımak zorunda kalmışlardır ve bu süre 

boyunca Şii militanların elinde psikolojik ve fiziksel işkence görmüştür.61 

Yazarlar, kendilerini Sünni Müslümanlar olarak görmeyen bütün insanları 

kötülemektedirler. Bildiri, IŞİD tarafından işgal edilen bölgedeki yaşam ile örgütün 

işgalinden önceki Suriye ve Irak’taki yaşam arasında karşılaştırmalarla doludur ve 

IŞİD’in işgalinden sonraki yaşam üstün olarak gösterilmektedir. Bildiri, ikinci 

bölümünde gündeme getirilen başlıca konular şunlardır; (a) kadınların sorunlarını 

açıkça konuşabilecekleri mahkemeler (Winter, 2015: 30), (b) zekât olarak bilinen 

                                                 
61 Orijinal içerik: (…) Women were forced to bear the babies of murderers, all the time being 
subjected to the worst forms of tortured, mental and physical, at the hands of Shiite militias.  
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tüm kadınlar için aylık ödeme ve anne ile çocuk için ücretsiz sağlık hizmeti (Winter, 

2015: 31), (c) sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi (Winter, 2015: 32) ve (d) şeriat 

biliminde kadın eğitimi (Winter, 2015: 34). 

Bildirinin ikinci kısmı çoğunlukla kadın haklarını anlama üzerine 

odaklanmaktadır. Açıklamalardan hiçbiri İslam Devleti’nin yayınladığı belgelere 

atıfta bulunmamaktadır. Yazar tarafından verilen tek kaynakça, gerçek olgulardan 

çok kişisel ifadeleri andırmaktadır; örneğin, bazı araştırmacılar İslam Devleti 

içerisindeki yolsuzluk seviyesinin sıfır olduğunu öne sürmektedir (Winter, 2015: 30). 

4.2.3. İSLAM DEVLETİ İLE KÖRFEZ ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI 

Bildirinin son bölümünde yazarlar başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez 

ülkeleri devlet modelini kadın haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlamaktadır (De 

Bode, 2015). Belgenin yazarına göre, Suudi hükümeti her gün kadın kaçırmakta, 

kadınları hapse atmakta ve kadınlara tecavüz etmektedir (Winter, 2015: 38). Bununla 

birlikte, Körfez ülkelerinin Batılılaştığı iddia edilip suçlanmakta, kadın ve erkeğin 

işyerinde ve üniversitelerde karışık olarak çalışması ve okuması, Hıristiyan 

öğrencilerin yurtlarda Müslüman öğrencilerle beraber kalmaları, TV programlarının 

fuhuş ve yolsuzluğa teşvik etmeleri ve örtüsüz kadının toplumdaki yaşayışını 

göstermeleri bu iddiaya örnek olarak gösterilmektedir (Winter, 2015: 39). İlginç bir 

şekilde, kadınların araba kullanmasına dair olan yasak bildiri eleştirilmekte ve 

yazarlar bunun İslam inancına aykırı olduğunu savunmaktadırlar. Sonuç bölümünde, 

yazar Körfez ülkelerinden kadınları İslam Devleti’ne göç etmeye ve İslam'ın 

özgürlüğünün tadını çıkarmaya davet etmektedir. 
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Al-Khanssaa Tugayı tarafından yazılan bildiri, hedef grup konusunda çok 

belirlidir fakat genel bağlam, Batılı hedefler için kullanılan propagandadan farklı 

değildir. Arapça konuşan kitleye yönelik ifadelerde, 'kâfir' kelimesi Şiileri ifade 

etmek için kullanılır. Aynı sözcük, inanmayan olarak algılanan Batılı ülkelerden 

gelen insanlar için de geçerlidir. Körfez ülkelerine yapılan eleştiriler Batılı devletlere 

yapılan eleştiriler ile benzerlik göstermektedir; şeriat yasasının ihlal edilmesi, 

tecavüz kültürünün uygulanması, değeri düşürülmüş kadın imajının yaratılması ve 

yozlaşmış bir medyanın olması gibi. Bildiride Batı’ya ve Arapça konuşan kadınlara 

yönelik propaganda arasındaki farklar bulanıklaşmaktadır. 

4.3. AL-ZORA VAKFI'NIN MEDYA KANADI 

Al-Zora Vakfı medya kanadı, IŞİD tarafından işgal edilen topraklarda yaşayan 

ve Arapça konuşan kadınları hedef almaktadır. Vakfın temel amacı, kadınlara 

devletin inşası sürecine nasıl en iyi şekilde katkıda bulunacaklarını öğretmektir. Al-

Zora Vakfı, cihat annesi ve babası olmanın kadınların tek sorumluluğu olarak 

algılanmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Kadın, aileyi yönetmek, IŞİD 

ideolojisini yaygınlaştırmak ve cihat savaşına olası aktif katılımı için kendini 

hazırlamak konularında sürekli kendini geliştirmelidir (Paraszczuk, 2014). Vakıf, 

çoğunlukla, kişisel sağlık, yemek pişirme, dikiş ile ilgili videolar ve tevazu ile ilgili 

ifadeler yayınlamaktadır. Al-Zora Vakfı tarafından yayınlanan en popüler 

videolardan biri, IŞİD ideolojisini nasıl yaymak gerektiğine ve küçük kız kardeşini 

cihat örgütüne katılmaya nasıl ikna edeceğine dair insanlara ipuçları vermektedir. 

İntihar kemeri hazırlama hakkındaki açıklamaların yanı sıra cihatçı kocaları için 

aperatif yemekler hazırlamakla ile ilgili makaleler yer almaktadır (This is the 

promise of Allah, 2014). 
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Al-Zora Vakfı'nın medya kanadı, IŞİD propaganda stratejisinde olağandışı bir 

olgudur, çünkü IŞİD'in işgal ettiği bölgede yaşayan kadınları hedef almaktadır. 

Temel amaç, kadınları başarılı bir cihadi eş ve propagandacı olarak yetiştirmektir. 

Vakıf, Suriye'de yaşayan kadın cihatçılar için genellikle IŞİD bitirme okulu olarak 

anılmaktadır (Saul, 2014). Vakfın varlığı, Körfez ülkelerinden her iki cinsiyetten 

insanların örgüte katılabilmesi için çok önemlidir (Khaleeli, 2014).  

Özetle, Batıdan ve Körfez ülkelerinden gelen kadınlar için İslam Devleti'ne 

katılma nedenleri, propagandanın biçimine göre farklılık gösterebilir. Fakat, itme ve 

çekme faktörleri aynı görünmekte; yalnızca hedef grupların dünya hayatlarıyla 

ilişkili olarak söylemlerin sosyo-politik bağlamları değişiklik göstermektedir. Dikkat 

edilmelidir ki, Batı ülkelerinde doğan kadınlar için temel itme faktörlerinden biri 

sosyal ve kültürel içe çekilmedir. Aynı faktör, Şii ülkelerinde yaşayan Sünni 

Müslümanlar olan Körfez ülkelerindeki kadınlar için de geçerlidir. İkinci çekme 

faktörü; Müslüman toplumun uluslararası düzeyde ihlal edildiği ve yargılandığına 

dair algı, her iki söylem için de geçerlidir; fakat, propagandacı ifadelerdeki 

sözcüklerin seçimi farklıdır. Körfez ülkelerinden gelen kadınlar söz konusu 

olduğunda, savaş alanlarında yaşamak, çatışma bölgesinde yaşayan kadınların kişisel 

tecrübelerini çağrıştırmaktadır. Aynı mantık Batı söyleminde de geçerlidir, ancak 

propagandacı ifadeler, kişisel göstergeler olmaksızın tüm Müslüman toplumun 

haklarının ihlali anlamına gelmektedir. 

Arapça olarak yazılan propaganda sıklıkla İngilizce‘ye çevrilmekte ve çevrilen 

propaganda genellikle İngilizce konuşan destekçilerin bloglarında yayınlanmaktadır. 

Bu durum öncelikli olarak Arap kitleye yöneltilen ifadelerin Batılı kişiler üzerinde de 

etkili olabileceği ve bunun tersinin de geçerli olabileceği varsayımına yol 
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açmaktadır. Arapça ve İngilizce kaynaklar arasındaki çizgi, hangi kaynağın kim için 

daha etkili olduğunu bilmenin imkânsız olması nedeniyle bulanıklaşmaktadır. 

Blogcular, iki söylemin her ikisine de uyabilecek ifade parçalarını toplamaktadırlar; 

kadınlar için sosyal politikayı içeren ifadeler, İslam dininde kadın için belirtilen 

haklar ve kadınların devlet kurma sürecindeki rolü, hedef kitlenin dili ve tarihsel arka 

planı fark etmeksizin akılda kalıcı olmakta ve kitleyi etkilemektedir. 

Arapça konuşan kadınlara yönelik propaganda üzerine araştırma yapmadan 

önce propaganda yöntemlerinin gruplar arasında önemli ölçüde farklılaştığı 

varsayılmıştır, fakat araştırma yapıldıktan sonra bulgular değişmiştir. Propaganda 

araçları ülkelerin geçmişleri bağlamında farklılık gösterebilmektedir fakat ana tema 

aynı kalmaktadır. 
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SONUÇ 

Irak Şam İslam Devleti'nin kurulmasından kısa bir süre sonra, yeni bir olgu 

çevrimiçi ağlarda var olmaya başlamıştır. İslam Devleti örgütüne katılan kadınlar, 

Twitter, Facebook, AskFM ve Tumblr gibi uygulamalarda çevrimiçi hesaplar açmaya 

başlamışlardır (Klausen, 2014). Ana hedefleri, cihat örgütüyle ilgili bilgileri yaymak 

ve diğer kadınları kendini ilan eden Halifeliğe katılmaya ikna etmektir. Batılı kadın 

göçmenler, IŞİD işgali altındaki bölgelerde yaşamakla ilgili günlük bilgileri 

paylaşmakta ve bu bölgelerde yaşamayı sıradan bir yaşam gibi göstererek 

normalleştirmektedirler; örneğin Cihat savaşına katılım çağrısı, doğa resimleri ile 

dolu bir seyahat reklamını andırmaktadır. Yayınlanan yazılar, Fransızca, Flemenkçe, 

İngilizce, İspanyolca ve Almanca olarak yazılmıştır ve bu da dünyanın farklı 

yerlerinden gelen kadınlar için yazıların erişilebilir olmasını sağlamaktadır.  

Batı medyası, çoğunlukla, İslam Devleti örgütüne katılan kadınların imajını 

cihat savaşına katılmak ve İslami savaşçının eşi olmak için romantik düşünceler 

içinde olan ve bu duruma hayran genç Müslüman kızlar olarak yansıtmaktadır. Fakat 

medya tarafından yaratılan imge gerçekten çok uzaktır; kadınların IŞİD tarafından 

işgal edilmiş topraklara göç etme sebepleri daha çeşitlidir. Yalnızca genç kızların 

radikalleştiği şeklinde medyanın yarattığı varsayım, terörle mücadele yaklaşımları 

için zararlıdır; herkesin aşırılıkçılığa dönüşebileceği unutulmamalıdır. Radikalleşme 

tehlikesinin farkında olmak, propagandaya karşı savunmasızlığı azaltmak için 

gereklidir. Birkaç çeşit itici ve çekici faktörün yanı sıra çeşitli propagandaların 

kullanımı, İslam Devleti’ne katılan kadınların belirli bir profilinin olmadığını 

göstermektedir. IŞİD medya stratejisinin amacı, yaşları, etnik kökenleri, eğitim 

durumu, ekonomik durum ve aile geçmişine bakılmaksızın mümkün olduğu kadar 
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çok kadını örgüte çekmektir (Saltman ve Smith, 2015: 69-70). Farklı propaganda 

araçları tüm toplumsal sınıflardan kadınları örgüte çekmek için kullanılmaktadır; bir 

propaganda şekli belirli bir grup kadın için etkili olabilir ve farklı propaganda türleri 

onları hiç etkileyemeyebilir (Ellul, 1973). İslam Devleti örgütü, İslam Devleti'ne 

daha fazla kadın göçü sağlayacak ve cihat ideolojisini destekleyecek uluslar ötesi bir 

çevrimiçi topluluk inşa etmek adına farklı alıcılara ulaşmak için farklı yaklaşımlar 

kullanmaktadır. 

Uluslar ötesi toplumda radikalleşme süreci, bireyin kimliğini yeniden 

şekillendirdiği bilişsel bir uyanış olarak tetiklenebilir; örneğin tüm Müslümanlar için 

bireysel bir yükümlülük olarak örneğin çizmek gibi (Ingram, 2015). Tüm propaganda 

çeşitlerinde Batılı hayatın sıradanlığıyla bağlantılı varoluşsal kaygılar gibi iç içe 

geçen ortak bir yaklaşım bulunmaktadır (Ingram, 2015). İslam Devleti’nin yeni 

katılımcı toplama stratejisindeki anlatım, halifeliğin kurulmasıyla bağlantılı vahiysel 

bir ütopikçilikten söz etmektedir. Bütün Müslümanlar cinsiyete bakılmaksızın devlet 

oluşturma sürecine katılmaktan memnuniyet duymaktadırlar. Kadın IŞİD 

destekçileri, Suriye ve Irak'taki savaşın kurbanı olan Müslüman vatandaşlara yardım 

etmeyi amaçlayan insani misyonun bir parçası olacaklarına inanmaktadırlar. İslam 

Devleti propagandası, benzer zihniyetli toplulukları, resmi devlet politikası olarak 

tanınan İslami değerler kümesini, ekonomik bağımsızlığı ve kız kardeşlik 

meselesiyle ilişkili diğer alt dalları ve kadın göçmenlerle yabancı savaşçılar arasında 

romantik hikayeleri sunmaktadır. 

Batı ülkelerinden birçok kadın, İslam Devleti’ne göç etmeyi hem Batılı yaşam 

tarzından hem de ebeveynlerinden kurtularak bağımsızlık kazanmanın bir yolu olarak 

algılamaktadır. Batı kültürü (a) ırkçı olarak algılanmaktadır: İslam Devleti 
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propagandası, bütün farklı etnik kökenlerin İslam Devleti’nde hoş karşılandığını sık 

sık vurgulamaktadır; çünkü nefret suçlarının her gün yaşandığı Batılı ülkelerin 

aksine, Müslüman olmak ırktan bağımsız olarak tüm inananları eşit kılmaktadır. (b) 

İslamofobik olarak algılanmaktadır: İslami inançla bağlantılı olan kişiler terörizmi 

desteklemekle suçlanmakta, bu durum Müslüman vatandaşların sosyal 

dışlanmışlığına yol açmaktadır. (c) cinsiyetçi olarak algılanmaktadır; IŞİD'in kadın 

destekçileri, burkayı cinsel nesneleştirilmeye karşı protesto olarak görmektedirler; 

açık kıyafetler giyen kadınlar, Batı söyleminin, değeri toplumdaki rolü ile değil, dış 

görünüşü temel alınarak belirlenen kurbanları olarak görülmektedir. İslam Devleti’ne 

göç eden Batılı kadın göçmenlerin çoğu muhafazakâr Müslüman ailelerde 

yetiştirilmiştir ve kiminle evlenmek istedikleri ve ne zaman evlenmek istedikleri gibi 

önemli kararları kendileri verememiştir. Bu anlamda, İslam Devleti'ne göç, birilerine 

bağımlı olmaktan kurtuluş ve kendi kararlarının sorumluluğunu üstlenmek olarak 

anlaşılmalıdır. İslam Devleti propagandası, kadınlara ve kızlara bir çeşit istikrar ve 

normallik sunarak güçlendirme hissi verme yoluyla şekillendirilmektedir. Yerleşik 

sosyal standartlar sebebiyle ortaya çıkan isyan, radikal bir dindarlık yoluyla dile 

getirilmektedir. 

İslam Devleti örgütü tarafından ortaya atılan medya stratejisi, toplumsal 

hareket teorisine dayanmaktadır. Propagandacılar potansiyel askerleri aktif 

eylemciler haline getirmek için teşvik etmektedir; aynı zamanda, onlara geleceklerini 

uzun vadede dönüştürme olanağı sunmaktadırlar. Bu araştırmada, sosyal medya 

platformları, eylemci toplama ve toplu eylem için alternatif bir araç olarak kabul 

edilmektedir. Bununla birlikte, sosyal medyanın rolü İslam Devleti’nin varlığı için 

yararlıdır. Kendini ilan eden Halifelik, yalnızca örgüt tarafından işgal edilen fiziksel 
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alanda değil, aynı zamanda kullanıcıların kendi başlarına çevrimiçi durumda siber 

cihat yürüttüğü üs olarak da varlığını göstermektedir. Çevrimiçi alan radikalleşme 

sürecinin başladığı en önemli yerdir; örgütün resmi üyeleri, örgütün destekçileri ve 

diğer kişiler birbirleri ile etkileşim halindedirler. İslam Devleti'nin ideolojisinin 

çevrimiçi ağlardaki yayılımı örgüte başka hiçbir cihat örgütüne olmadığı kadar güç 

vermektedir. Kullanıcılar arasındaki bilgi ve propaganda alışverişi neredeyse 

durdurulamaz biçimdedir; cihat ideolojisini destekleyen hesaplar bazen askıya alınsa 

da, sürekli olarak yeni profiller ortaya çıkmaktadır. Cihat örgütünü destekleyenlerin 

hepsi İslam Devleti’ne göç etmese de, sosyal medya aracılığıyla IŞİD destekçisi 

mesajlarını paylaşarak propaganda ve örgüte katılımcı toplama görevinde rol 

oynamaktadırlar.  Küreselleşme ve hızlı bilgi alışverişi dönemi, kendi kendini ilan 

eden Halifelik‘in önderliğindeki cihat topluluğunun yaratılması için kullanılmaktadır; 

her destekçinin örgüt tarafından işgal edilen fiziksel alana katılamadığından dolayı, 

IŞİD etki alanını internet üzerinden genişletmektedir. İslam Devleti internet 

forumları vasıtasıyla düşmanlarıyla siber savaşa başlayan ilk cihat örgütüdür. 

Cenevre Güvenlik Politikaları Merkezi (GCSP)62 tarafından toplanan verilere göre, 

IŞİD üyelerinden bazıları günde yaklaşık iki yüz kez yayın paylaşmakta ve yayınları 

on binlerce izleyici tarafından seyredilmektedir (Liang, 2015: 6). Bununla birlikte, 

İslam Devleti'nin medya kanatları, sürekli yeni üyeler almaya ve cihat ideolojisini 

yaymaya yönelik materyal üretmektedir: örneğin Al-Hayat medya merkezi, IŞİD’de 

yaşama ilişkin bir televizyon programı benzeyen yüksek çözünürlüklü bir 

propaganda serisi üretmiştir. Ana karakterin yabancı savaşçı olarak giyindiği İslam 

Devleti’nin çevrimiçi oyunu ortaya çıkmıştır; oyuncunun görevi polis vurup Esad'ın 

                                                 
62 Geneva Centre for Security Policy 
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askeri güçlerini patlatmaktır (Liang, 2015: 6). IŞİD örgütü, kendi kendini ilan eden 

Halifelik‘in sanal mukabili olan çevrimiçi alanı yaratmıştır; hem fiziksel hem de 

sanal Halifelik, İslam Devleti örgütünün varlığı için gereklidir. IŞİD’in medya 

stratejisi. Örgütü dünyadaki en etkili ve tehlikeli cihat örgütü haline getirmektedir. 

Uyarlanmış örnekler, çevrimiçi ağların 'devlet' gelişimi için nasıl gerekli olduğunu ve 

IŞİD'in yeni üyeleri nasıl kazandığını göstermektedir. 

Batı ve Körfez ülkelerindeki kadınlara yönelik propaganda çok benzerdir fakat 

ülkelerin tarihsel bağlamına yapılan göndermeler farklıdır. Batılı kişilere yöneltilen 

propaganda esas olarak mümin olmayan kişiler olarak düşünülen insanların 

eleştirilmesine ve Batı hükümetleri ile özdeşleştirilen “demokrasiye” 

odaklanmaktadır. Arapça konuşan kadınlara yönelik ifadelerde, Körfez 

hükümetlerinin yeterince İslami olmadığı ve Şii vatandaşlarının toplumlarında 

olması nedeniyle inanmayan kişiler olarak anılmaktadır. Hilafet ilan edildikten sonra 

propagandalar arasındaki farklar daha da görünür hale gelmiştir. Batılı kadınları 

hedef alan söylemler, çoğunlukla kız kardeşlik ve IŞİD'e katılmanın tüm 

müslümanların dini yükümlülüğü olduğu konusuna odaklanmaktaydı. Bu propaganda 

Batılı ülkelerdeki alternatif sağa kayan ve Müslümanlık karşıtı mesajlar içeren siyasi 

değişiklikler yüzünden bulanıklaşmaya başlamıştır. İslami inanç, terör olaylarıyla 

ilişkilendirilmeye başlamıştır ve bu da Müslüman bireylerin kamusal alana 

yabancılaşmasına yol açmıştır. Batı tarafından seçilen siyasi söylem, Müslüman 

topluluğunun uluslararası alanda yargılanıp Batı yaşam tarzından izole edildiği 

sloganlarını kullanan IŞİD’in işine yaramıştır. Bu anlamda, daha önce çatışma 

bölgelerinde yaşayan kadınlar üzerinde yapılan propaganda, Batı kadınları için 

geçerli olmaya başlamıştır. Sosyal statünün mağdurdan ikonik figüre değiştirilmesi, 
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her iki durumda da geçerli olmaya başlamıştır ve propaganda bu iki söylem için 

birbirinin yerine kullanılmaya başlanmıştır, ancak hedef kitlenin tarihsel ve 

toplumsal bağlamları korunmaya devam edilmiştir. 

Araştırma, şu anda IŞİD ağı üzerinde popülerlik gösteren farklı türlerdeki 

propagandaları sunmuştur. Ancak İslam Devleti örgütü, Batı dünyasındaki siyasi 

değişikliklere ve ana akım kültürün gelişimine bağlı olarak propagandasını 

genişletmeye devam etmektedir. Günümüzde örgüt tarafından yayınlanan ifadeler 

birkaç yıl sonra geçerli olmayabilir; örgüt tarafından kullanılan propaganda araçları, 

hedef kitlenin değişimine göre ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde her gün 

geliştirilmektedir. 

Bu araştırmada kullanılan Batılı kadın cihatçıların sosyal medya hesapları hem 

Batılı kadın göçmenleri hem de İslam Devleti örgütünün destekçilerini içermektedir. 

Veriler, 2014-2016 yılları arasında toplanmıştır. Otuz dört sosyal medya hesabı tespit 

ve analiz edilmiştir ancak tüm blog yazarları araştırmaya dâhil edilmemiştir. 

Araştırmada IŞİD kadın ağının genel bağlamını en iyi yansıtan yazılar kullanılmıştır.  
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ÖZET 

Irak Şam İslam Devleti olarak bilinen cihat örgütü 29 Haziran 2014'te resmen 

kuruluşunu ilan etmiştir. Bu tarihten bu yana yeni sosyal olgu, çevrimiçi ağlarda 

varlığına başlamıştır. IŞİD tarafından işgal edilen bölgeye göç eden kadınlar, diğer 

kadınları kendi kendini ilan eden Hilafete katılmaya teşvik etmeyi amaçlayan sosyal 

medya hesapları açmaya başlamıştır. IŞİD üyeleri ve taraftarları tarafından yaratılan 

çevrimiçi alan, kadınların cihat ile ilgili fikir alışverişinde bulunduğu dev bir uluslar 

ötesi ağa dönüşmüştür. 

Makale, çevrimiçi ağlarda bulunan, cihat örgütünün resmi kanalları, bildiriler, 

konuşmalar ve sosyal medya hesapları gibi İslam Devleti’ni destekleyen kadın ve 

İslam Devleti'nin kadın destekçileri ve üyeleri tarafından kullanılan sosyal medya 

hesapları gibi farklı propaganda çeşitlerini analizlerini içermektedir. Araştırmanın 

temel amacı, (1) radikalleşme süreci boyunca kadınların geçtiği adımları, (2) 

kadınları İslam Devleti örgütüne destek verme ve katılmaya iten nedenleri ve (3) 

İslam Devleti örgütü tarafından hedef kitleyi istihdam etmek için kullanılan 

yöntemleri anlamaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: IŞİD, İslam Devleti, Cihatçı Hareket, Göç, Propaganda, Cihatçı 

Kadınlar, Çevrimiçi Endoktrinasyon, Aşırılık 
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ABSTRACT 

The jihadist organization known as Islamic State of Iraq and Levant has 

officially announced its establishment on 29th June of 2014. Since that date the new 

social phenomenon has begun its existence in the online networks. The women who 

immigrated to ISIS-occupied territory started to open social media accounts 

primarily aimed at encouraging other women to join to the self-proclaimed 

Caliphate. The online space created by the ISIS members and supporters transformed 

into the huge transnational network where women are exchanging their ideas about 

jihadism. 

The paper  includes the analysis of different kinds of propaganda that were 

found in the online networks such as official channels of the jihadist organization, 

manifestos, speeches and social media accounts used by the IS female supporters and 

members. The main goal of the research is to understand three aspects: (1) the steps 

that women are going through during the radicalization process, (2) the motives that 

drive women to support and join the Islamic State, and (3) the techniques used by the 

ISIS to recruit the targeted audience. 

 

Key Words: ISIL, Islamic State, Jihadist Movement, Migration, Propaganda, 

Jihadist Women, Online Indoctrination, Extremism 
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