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TAKDİM

Terör örgütlerinin hem eylemleriyle hem de söylemleriyle kitleleri farklı düzeylerde he-
def aldıkları görülmektedir. DAEŞ terör örgütü de gerçekleştirdiği eylemler ve yürüttü-
ğü medya kampanyasındaki söylemleriyle dikkatleri üzerine çekmektedir. Irak’ta ortaya 
çıkan, Suriye’de gelişen ve günümüzde ise her iki ülkenin toprakları üzerinde geniş bir 
alanı kapsayan sahayı kontrol eden DAEŞ, kontrolünü sürdürebilmek için sadece silahlı 
eylemleriyle değil, propaganda faaliyetleriyle de dikkatleri çekmektedir. 

İlan etmiş olduğu sözde İslam Devletinde verdiği hizmetleri, yürüttüğü askeri operas-
yonları, güncel konulara dair verdiği fetvalarıyla ve terör örgütünün ‘dış politikası’ gibi 
lanse edilen yorumlarının da yer aldığı pek çok farklı konuya dair yazılara, yayınlamış 
olduğu Konstantiniyye dergisi içerisinde yer vermektedir. DAEŞ, derginin yayınlanma-
sındaki temel hedefini, Türkiye’deki insanları bilgilendirmek ve kendisi hakkındaki yan-
lış anlamaların önüne geçebilmek olarak ifade etmektedir. Bilgilendirme faaliyetlerini 
propaganda, yanlış anlamaların önüne geçme işlemini algı yönetimi olarak değerlendir-
diğimizde, DAEŞ’in iletişim stratejisinin çok boyutluluğu gözler önüne serilmektedir. 
Bu açıdan DAEŞ tarafından yayınlanan Konstantiniyye dergisinde yer alan söylemlerin 
incelenmesi önem arz etmektedir.

Öte yandan, DAEŞ’le mücadele kapsamında bu terör örgütünün fiziki ve sanal ortamda 
sahip olduğu militan devşirme kapasitesinin önlenebilmesi açısından DAEŞ’in iletişim 
faaliyetlerinin parçası olan dergilerinin incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 
ORSAM Araştırma Asistanı Sertaç Canalp Korkmaz tarafından hazırlanan bu çalışma, 
Türkiye’deki hedef kitlesine dönük çıkarılan Konstantiniyye dergisini incelemektedir. Ya-
pılan bu çalışmasının literatüre önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyor ve okuyuculara 
faydalı olmasını umuyorum.
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DAEŞ1 terör örgütü, Suriye’de devam eden 
savaş ortamından kaynaklanan sebeplerle 
ortaya çıkan yönetim boşluğunu fırsat 
olarak değerlendirmiştir. Böylece, izlemiş 
olduğu hibrit askeri2 stratejiyle kısa süre-
de geniş bir alanda kontrol ettiği topraklar 
üzerinde sözde İslam Devleti’ni kurduğu-
nu deklare etmiştir. Kurmuş olduğu sözde 
İslam Devleti içerisinde yaşayanları bir 
arada tutmak ve dünyanın farklı ülkele-
rinden insanları bu yapının çatısı altında 
yaşamaya davet etmek amacıyla hem ge-
leneksel hem de yeni medya araçlarına 
dayanan etkin bir iletişim stratejisi izle-
mektedir.

Örgütün İngilizce olarak yayın yapan 
Dabiq3 dergisinden başka, Türkiye’ye 
yönelik propaganda faaliyetinde buluna-
bilmek amacıyla Al-Hayat Medya tarafın-
dan Türkçe yayınlanan Konstantiniyye 
adında bir dergisi bulunmaktadır. Dergi-
nin Ağustos 2016 itibariyle yedinci sayısı 
çıkmıştır.

Konstantiniyye dergisinde yer alan söy-
lemlerin incelenmesinin DAEŞ ile müca-
dele sürecinde karşı-söylem (counter-nar-
rative) inşa etmek açısından Türkiye için 
önemli olduğu düşünülmektedir. Kons-
tantiniyye dergisinin internet aracılığıyla 
mekân tanımayan bir araç haline getiril-
miş olması ise DAEŞ’in düşüncelerinin 
yayılmasını kolaylaştırmaktadır.

Günümüzde terör örgütlerinin izlemiş 
olduğu militan devşirme süreci sadece 
silahlı baskıyla değil, yürütülen etkin pro-
paganda stratejileriyle de gerçekleştiril-
mektedir. Yürütülen propaganda faaliyet-
leriyle bireyler önce radikalleştirilmekte, 
sonrasında ise terör örgütüne katılmaya 
kadar varan süreçlerin birer parçası haline 
getirilmektedir. Terör örgütleri tarafından 
yürütülen propaganda stratejisinin sonu-
cunda bireylerin terör örgütüne katılmala-
rı ise itki ve çekim etkilerinin (push & pull 
factors) sonucunda gerçekleşmektedir. 
DAEŞ terör örgütü tarafından başvurulan 
söylem stratejisinin, ortaya konulan vaat-
lerin ve izlenen propagandanın bireyleri 
terör örgütüne çekmede büyük bir etkisi 
bulunmaktadır. 

Gerçekleştirilen bu çalışmada DAEŞ terör 
örgütü tarafından yayınlanan Konstanti-
niyye dergisi söylem ve içerik açısından 
incelenmektedir. DAEŞ’in söylemlerine 
geçmeden önce terör-propaganda ilişkisi, 
sonrasında ise DAEŞ’in örgütsel ideoloji-
sinde ve örgüt propagandasında önemli bir 
yer tutan Selefi anlayışın nasıl bir söyleme 
sahip olduğu ele alınmaktadır. Ardından, 
Konstantiniyye dergisine yönelik söylem 
ve içerik analizi gerçekleştirilecek, hangi 
kavramlara sıklıkla atıf yaptığı ve nasıl bir 
söylem stratejisi kurgulandığı gösterilerek 
DAEŞ’in iletişim stratejisine dair genel bir 
analiz yapılacaktır.
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1.1. Terör – Propaganda İlişkisi

Terör örgütleri için propaganda hayati bir 
önem taşımaktadır. Çünkü terör örgütle-
rinin varlığını sürdürebilmesi konusunda 
propaganda araçları önemli bir role sa-
hiptir. Bu sebepten ötürü “terör örgütleri 
propagandayla doğup, propagandayla ya-
şamlarını devam ettirmektedir”.4 Terör ör-
gütlerinin propagandaya kitle haberleşme 
aracı olarak başvurması aynı zamanda te-
rör örgütlerinin psikolojik savaş taktikleri 
olarak ortaya çıkmaktadır.5 Terör örgütleri 
sansasyonel eylemlerine ise en güçsüz ol-
dukları dönemde imza atarak propagan-
dalarını etkili bir şekilde yapmaktadırlar.6 
Yapılan propaganda, terör örgütüne hem 
kendisini motive etme hem de örgüte ge-
reken insan kaynağını sağlama konusunda 
yardımcı olmaktadır. 

Propaganda kavramının tanımına baktı-
ğımızda ise farklı çalışmalarda sırasıyla 
şu şekilde ifade edildiği görülmektedir: 
Propaganda, “kişi ya da grup olabilen 
hedefin duygu, düşünce, tutum ve davra-
nışlarını etkileme ve yönlendirme amaçlı 
yapılan her türlü psikolojik etkili faaliyete” 
denmektedir.7 Diğer bir tanımda ise pro-
paganda, “belli hedef grupların düşünce, 
inanç, tutum ve davranışlarını etkilemek 
maksadı güden haber bilgi ve özel dokü-
manların kitle iletişim araçları yardımı ile 
planlı ve devamlı olarak hedef seçilen top-
lum üzerine gönderilmesi işlemi” olarak 
ifade edilmiştir.8

İdeolojik altyapısını ve yapılanmasını ta-
mamlayan terör örgütleri var oluş müca-
delesinde sansasyonel eylemlerin yanında 
çeşitli yöntemlerle de kendilerini duyur-
maya çalışmaktadır. Gerçekleştirilen si-
lahlı eylemler aracılığıyla terör örgütleri 
halk nezdinde korku ve sindirilmişlik hissi 

yaratırken, oluşan bu ortamı kendi lehleri-
ne kullanıp militan devşirme süreci olarak 
sürdürebilmekte ve var olan militan kad-
rosunun moralini ise yükseltebilmektedir-
ler.

Silahlı propagandalar ilk başlarda terör 
örgütlerine seslerini duyurması açısın-
dan yardımcı olsa da, uzun vadede halk-
ların tepkisini çekmektedir.9 Uzun vadede 
sürdürülebilir bir yöntem olmayan silahlı 
propaganda, terör örgütleri tarafından 
eskisi kadar tercih edilmemekte, yerini 
medya araçları üzerinden yürütülen pro-
paganda faaliyetlerine bırakmaktadırlar. 
Bu açıdan, gerçekleştirilen propagandalar 
silah aracılığıyla yapılabildiği gibi yazılı ve 
sözlü iletişim araçları aracılığıyla da ger-
çekleştirilerek terör örgütlerini amacına 
ulaştırabilmektedir.

Propaganda, işlevi gereği bir konuyu gün-
deme taşırken, arkaplanda meydana gelen 
diğer olayın konuşulmasını engelleyerek 
kişinin ya da örgütün kendisini farklı şe-
kilde aktarmasını sağlayabilmektedir.10 
Çünkü “propagandanın amacı hedef kitle-
leri bilgilendirmekten daha çok kitlelerin 
dikkatini belirli olaylar, hedef unsurlar 
üzerine çekmektir”.11 Propagandanın en 
temel görevlerinden birisi de insanların fi-
kirlerini her türlü olanaktan yararlanarak 
etkilemektir.12 Propaganda, kişiye özgür 
seçim hakkı vermemekle birlikte, kullan-
dığı duygusal sözcükler ile hedef kitleyi et-
kileyerek, bireyin/kitlenin rasyonel tercih 
yapmasını engellemektedir.13 Propaganda-
nın özelliklerine baktığımızda karşımıza 
şu unsurlar çıkmaktadır:14

• Propaganda ilgi çekmek zorundadır

• Propaganda dikkat çekici ve anlaşılır 
olmak zorundadır

1. DAEŞ PROPAGANDASININ TEMELLERİ
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• Propaganda bir ihtiyacı ortaya çıkar-
malıdır

• Propaganda bir ihtiyaca cevap verme-
lidir

Terör örgütlerinin silahı bir propaganda 
aracı olarak kullanmasını ise Alkan şu şe-
kilde açıklamaktadır:15

• Varlığını duyurma ve gücünü gösterme

• Devletin otoritesini sarsma

• Devleti halka baskı yapmaya zorlama

• Kendinden yana olmayanları sindirme, 
etkisiz ve duyarsız hale getirme

• Toplumu “korku hipnozuna” tabi tutma

• Taraftarlarına moral verme

• Örgüt üyelerini eğitme

• Örgüt üyeleri üzerinde otorite kurma ve 
disiplin sağlama

• Kaos meydana getirme

1.2. DAEŞ Propagandasında Selefi 
Düşünce ve Formasyonu

Selefilik, büyük oranda temel amelî nok-
talarını Ahmed bin Hanbel’e isnat eden, 
İbn-i Teymiyye ile itikadi farklılığını sis-
tematize eden ve Abdülvahhab ile devlet 
otoritesiyle organik bağ kuran bir akım-
dır. Temel referans noktası ise Kuran-ı 

Kerim ve Kuran’ı açıklamak için Hz. 
Muhammed’e ait olan sözlerin ve edim-
lerin bir bütünü olarak adlandırılan ha-
dislerdir. Selefi düşünce, icma ve içtihadı 
içerir şekilde Edille-i Şeriyye olarak litera-
türde yerini bulan dini bilginin dört temel 
kaynak anlayışının karşısında konum-
lanmaktadır. Aynı zamanda Ehlü-l Hadis 
ekolü şeklinde ifade edilen bu anlayışa 
göre, dine sonradan giren uygulamaların 
ve pratiklerin dinden uzaklaştırılmasının 
yanı sıra, cihad edilmesi de gerekli gö-
rülmektedir. Ancak bu noktada önemle 
ifade etmek gerekir ki, cihad sadece si-
lahlı mücadele anlamına gelmemektedir. 
Silahlı mücadele, dini yayma maksadıyla 
sözlü, yazılı ve savunma savaşını içeren 
eylemsel mücadelenin yalnızca bir boyu-
tunu oluşturmaktadır. Daha önemlisi, dini 
literatürde küçük cihad silahlı mücadeleyi 
ifade ederken, büyük cihad kişinin kendi 
nefsiyle olan mücadelesini ifade etmek-
tedir. Bu yüzden, cihad kavramının kendi 
içerisinde taşıdığı farklı anlamlar önemli-
dir. DAEŞ terör örgütünün söylemlerinde 
ve eylemlerinde bu ayrım gözetilmeden 
sıkça cihad kavramına başvurulması ise 
kavramın sahip olduğu derinliği ortadan 
kaldırmaktadır.

DAEŞ’in sahip olduğu söylem, Selefi söy-
lemin tarihsel gelişim süreci ile düşünsel 
açıdan benzerlikler taşımaktadır. Selefilik 
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çatısı altında farklı pek çok anlayışın yer 
alması, Selefiliğin farklı yorumlarının bu-
lunmasına ve farklı pratiklerinin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. 

Selefilikte şiddet meselesi ise radikal grup-
lar tarafından özellikle Batının sömürge 
politikalarına bir tepki olarak 20. yüzyılda 
ortaya çıkmıştır.16 1970 sonrasında ortaya 
çıkan Filistin meselesindeki yeni gelişme-
ler ve Sovyetlerin Afganistan’ı işgali ise bu 
süreci tetiklemiştir.17

Günümüzde radikal hareketlerin uygula-
mış olduğu şiddet, sadece bireye ve maddi 
değerlere yönelik değildir. Aynı zamanda 
toplumsal ve siyasi açıdan insanları bir 
arada tutacak değerler de bizatihi şiddetin 
hedefi haline gelmektedir.18 Bu noktada, 
demokrasi gibi çağın önemli bir değeri, 
DAEŞ tarafından hedef haline getirilmek-
tedir. Farklılıklara yer tanımaması zaten 
Selefi söylemin birincil önceliği olarak öne 
çıkmaktadır.

Günümüzde DAEŞ’in de temellerini oluş-
turan radikal Selefiliğe baktığımızda, 1979 
yılında Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı 
işgal etmesinin ardından başlayan Afgan 
direnişinde ortaya çıkan dördüncü dö-
nem19 Selefi anlayışın önemli bir etkisi 
bulunmaktadır. Selefi söylemin en temel 
düşüncesi olarak karşımıza çıkan ‘tevil ve 
rey’e itiraz edilmesi, DAEŞ’in söylemlerin-
de kendisini göstermektedir. İslam’ın saf 
haline geri dönmesini için sonradan çıkan 
şeylerin (bidat) dinden uzaklaştırılması 
gerekmektedir ki burada da Selefiliğin mi-
litan retçi yapısı öne çıkmaktadır.20 

Selefi söylem kendisini diğer 
mezheplerden, İslami yorumlamalardan 
ve tasavvuf anlayışından üstün gördüğü 
için psikolojik olarak bir hâkimiyet kurma-
ya çalışmaktadır.21 Kendini üstün görme 
anlayışı bir vakit sonra, öteki düşüncelerin 
hastalıklı olarak görülmesine ve ötekileş-
tirme aracılığıyla da düşmanlaştırılmasına 
neden olmaktadır. Farklı düşüncelerin bir 
arada yaşama şansının mümkün olmadığı 
durumda ise psikolojik olarak kendisini 

üstün kabul eden düşünce, süreç içeri-
sinde üstünlüğünü eylemsel pratiğe dö-
kerek, hastalıklı gördüğü düşünceleri yok 
edilmesi gereken bir düşman olarak kabul 
etmeye başlamaktadır.

1.3. Radikal Selefi Hareket Olarak 
DAEŞ’in Ortaya Çıkış Süreci ve 
Söylemleri 

2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgal etme-
siyle başlayan sürecin ardından Irak 
yönetiminde Sünnilerin saf dışı bırakıl-
ması ve Şii ağırlıklı bir yönetimin oluştu-
rulup bu yönde politikaların izlenmesi, 
ülkenin Saddam sonrası dönemde hedef-
lenen kapsayıcı demokratik çerçevenin 
çok gerisinde kaldığını göstermektedir. 
Sünniler tarafından Şii yönetimin 
politikalarına karşı gösterilen tepkilerin 
görünür hale gelmesiyle birlikte, önce Irak 
El-Kaide’sinde kendisine yer bulan taraf-
lar, ardından Irak İslam Devleti adını alan 
yapı içerisinde yer almışlardır.

DAEŞ terör örgütü, toplumsal zeminde 
Sünnilerin yaşadığı dışlanmışlık, çaresizlik 
vb. sorunlara yönelik geliştirdiği söylemler 
aracılığıyla, kendisini oldukça geniş bir 
coğrafyada var kılabilmiştir. Bir terör ör-
gütünün ayakta kalabilmesinin en önem-
li unsuru hedef kitleye hitap edebileceği 
sosyolojik zeminin bulunmasıdır. Bu un-
sur ise Saddam sonrası Irak’ta daha somut 
bir şekilde ortaya çıkmıştır ve DAEŞ bunu 
başarılı bir biçimde kullanmıştır.

Ortadoğu’daki genel manzaraya bakıldı-
ğında eğitimin kalitesi ve analitik düşünce 
yetersiz bir konumdadır. Demokrasi, ço-
ğulculuk ve çokkültürcülük gibi değerlerin 
içselleştiril(e)memiş olması, Ortadoğu’da 
ortaya çıkan şiddet içermeyen radi-
kal düşüncelerin bile sistem tarafından 
dışlanmasına neden olmaktadır. Sistem 
dışına itilmenin sonucu olarak yerel, böl-
gesel ve uluslararası bağlamda yaşanan 
gelişmeler bireyleri şiddeti meşru görme-
ye sevk edebilmekte ve şiddete varan aşırı-
cılığın bir parçası haline getirebilmektedir. 
Ancak burada savaşların bireyler üzerin-
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de yarattığı travmatik etkileri de dikkate 
almak gerekir. Ortadoğu coğrafyasında 
çatışma ve savaşların bölgenin bir gerçeği 
haline dönüşmüş olması, bölgedeki terör 
örgütlerinin söylemlerini ve eylemlerini 
incelerken göz ardı edilmemelidir.

Bireylerin, toplulukların ya da örgütle-
rin sahip olduğu söylemler, bulundukları 
mekândan, sahip oldukları değerlerden, 
yaşadıkları ve yaşamakta oldukları olaylar-
dan bağımsız değildir. DAEŞ terör örgütü-
nün sahip olduğu söylem, ortaya çıktığı ve 
hâlihazırda kontrol etmekte olduğu alan-
da yüzyıllardır yaşanan olumsuz gelişme-
lerden ve etkenlerden bağımsız değildir. 
Bu olaylar ve etkenler ise şu şekilde sırala-
nabilir: Bölgenin sosyo-ekonomik ve sos-
yo-kültürel dokusu, 20. yüzyılın ilk çeyre-
ğinden itibaren bölgede yoğun bir şekilde 
hissedilen İngiliz, Fransız, Rus ve Ame-
rikan politikaları ve hala devam etmekte 
olan nüfuz mücadelesi, bölgesel rekabet, 
İslam devletlerinin içerisinde bulunduğu 
yozlaşmış doku, yaşanan yolsuzluklar ve 
baskıcı yönetimler.

Ortadoğu’nun geniş bir kısmında Batı 
ülkeleriyle yakın ilişkilere sahip olan mo-
narşilerin bulunması ve Türkiye’de de-
mokratik bir cumhuriyet rejiminin varlığı, 
DAEŞ’in söylemlerinde bu ülkelerin düş-
manlaştırılarak hedef haline getirilmeleri-
ne neden olmaktadır.22 Bu sebeple, bahsi 
geçen coğrafyalardaki farklı dini anlayışa 

sahip grupların, bulundukları ülkelerin 
rejimlerine karşı direniş göstermesine yö-
nelik söylemler Konstantiniyye dergisinde 
dile getirilmektedir.

1.4. DAEŞ Propagandasının Hedef 
Kitlesi

DAEŞ tarafından yayınlanan Konstan-
tiniyye dergisindeki söylemleri dikkate 
alırken farklı açılardan yaklaşmak gerekti-
ğini belirtmek gerekir. Çünkü örgüt hem 
kendisini tanıtma, hem de kontrol ettiği 
topraklarda ilan ettiği sözde İslam Devleti 
çatısı altında savaşacak insanları harekete 
geçirebilmek amacıyla söylemlerini inşa 
etmektedir.

Konstantiniyye dergisi Türkçe konuşanla-
rı hedef almaktadır. Hedef alınan kitlenin 
ezici çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti sı-
nırları içerisinde yaşarken; dünya üzerin-
de farklı coğrafyalara yayılmış bulunan 
ve özellikle de Almanya, Fransa, Belçika, 
Hollanda, İngiltere gibi ülkelerde önem-
li bir Türk nüfusu bulunmaktadır. Hali-
hazırda Batılı ülkelerde yaşamakta olan 
Müslümanlar topluma entegre olurken 
farklılıklarını koruyabilme konusunda or-
taya çeşitli sorunlar çıkmaktadır. Bilhassa 
dini hassasiyetleri fazla olan insanların 
Avrupa’daki mevcut İslamofobik davra-
nışlar nedeniyle toplumdan soyutlanma-
larına, yani ötekileştirildiklerine tanıklık 
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edilmektedir. Bu yüzden, DAEŞ’in Kons-
tantiniyye dergisi aracılığıyla yaptığı pro-
paganda faaliyetini dikkate alırken sadece 
Türkiye merkezli değil, Türklerin yaşadığı 
ülkelerin de dikkate alınması DAEŞ ile 
mücadele sürecinde karşı-söylem gelişti-
rilmesi açısından önemlidir. Ayrıca Avru-
pa metropollerinde kimlik ve entegrasyon 
sorunu yaşayan insanların El Kaide ve 
DAEŞ gibi dini motifli terör örgütlerinin 
propagandalarına karşı açık hale geldik-
lerine de dikkat edilmesi gerekmektedir.23

Diğer yandan DAEŞ’in hedef kitlesinin en 
temelde ikiye ayrıldığını belirtmek gerekir. 
Birinci kitle düşman olarak seçilen ve yok 
edilmesi gereken kitledir ki bu kitle DAEŞ 
tarafından tekfir edilmiştir. İkinci kitle ise 
DAEŞ’in yararlanmak amacıyla hedef aldı-
ğı kitledir. Bu kitle radikalize edilerek ve 
var olan farkındalıklar artırılarak DAEŞ 
sempatizanlığı yaratılmakta ve bu kişilerin 
bulundukları ülkeleri terk ederek Suriye-
Irak ekseninde yer alan sözde İslam Devle-
tine katılmaları teşvik edilmektedir.

1.5. Selefi Düşünce Karşısında 
Türkiye’nin Kapasitesi

Selefi düşüncenin Türkiye’de kendisine 
daha fazla alan kazanmaya çalışmasına 
rağmen Türklerin tarihsel süreçte sahip 
oldukları kültürel anlayış, Selefi düşünce-
ye ait propagandanın amacına ulaşmasını 
engelleyebilir. Çünkü Türk-İslam tarihin-
de tasavvuf anlayışının yüksek olması ve 
bu anlayışın ise Selefi düşüncenin başlıca 
düşmanı olarak kabul edilmesi, Türklerin 
Selefi propagandalara kulak verip DAEŞ 
saflarına katılmasını engelleyebilir.

Hâlihazırda DAEŞ saflarında ya da Selefi 
düşünceye sahip herhangi bir terör örgü-
tünün saflarında belirli sayıda Türk vatan-
daşının olduğu bilinmektedir. Ancak ge-
rek Suriye gerekse Irak ile olan uzun sınıra 
rağmen, Türkiye’nin nüfusu ve bu nüfusun 
büyük çoğunluğunun da Müslüman oldu-
ğu göz önüne alındığında, DAEŞ’e ya da 
diğer dini motifli terör örgütlerine yönelik 

katılımların oransal olarak yüksek düzey-
de olmadığını önemle belirtmek gerekir. 

Yukarıda bahsedilenin ötesinde, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 1937 yılından sonra laik 
bir yönetim olarak yola devam etmesi, ‘Si-
yasal İslam’ın’ Ortadoğu’daki yükselişine 
kadar Türk toplumunda Selefi hareketle-
rin yeşermesini de engellemiştir. Ayrıca, 
laikliğin DAEŞ’in söylemlerinde hedef ola-
rak yer aldığını unutmamak gerekir.

Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı 
gibi dini bir üst otoritenin var olması, 
Ortadoğu’yu etkisi altına alan radikal fi-
kirlerin Türkiye’de yayılmasını zorlaştır-
maktadır. Ancak diğer Ortadoğu ülkele-
rinde de, din bir şekilde kontrol altında 
bulunmaktadır. Bu durum dini otoritenin 
varlığı kadar, bu otoritenin dini yorumu-
nun ve fikri tavrının halktan kabul görüp 
görmemesine bağlı olarak Selefi düşünce-
nin taban bulmasını etkilemektedir. Suudi 
Arabistan, Mısır, İran, Suriye ya da diğer 
Ortadoğu ülkelerinde din farklı mekaniz-
malarla ve farklı oranlarda kontrol altında 
olmasına rağmen, Selefi grupların ortaya 
çıkışı ve bu gruplara katılımın yüksek ol-
ması, göz ardı edilmemesi gereken bir bo-
yuttur. Kimi ülkelerde bizatihi bu akımın 
dini otoritede etkin bir konuma sahip ol-
duğu ise gözden kaçırılmamalıdır.

Ortadoğu coğrafyasında devam eden 
çatışmalar, bölge ülkelerinde yaşayan 
insanların ülkelerini terk ederek başka 
coğrafyalara göç etmelerine ya da evleri-
ni terk etmeyenlerin de bölgede kalarak 
çatışmalarda taraf olmaya itebilmektedir. 
Çatışmalarda taraf olanların kimileri ise 
terör örgütlerine katılabilmektedir. Suriye 
ve Irak ekseninde ise bu noktada en çok 
DAEŞ gibi dini motifli bir terör örgütü öne 
çıkmaktadır. Ancak bu noktada başka bir 
hususu daha belirtmek gerekecektir. 

Dünyanın farklı coğrafyalarından ya da 
komşu ülkelerden de çatışmanın yaşandığı 
ülkeye savaşmak için gelen yabancı terörist 
savaşçılar (foreign terrorist fighters) bulun-
maktadır. Bu yabancı terörist savaşçılar ise 
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terör örgütleri tarafından, özellikle etkin 
bir şekilde yürütülen propaganda strateji-
siyle mobil hale getirilmektedir. Örneğin, 
2003 sonrası dönemde Türkiye’den Irak’a 
yabancı savaşçı olarak giden kişilerin sa-
yısı, Sinjar kayıtlarına dayanılarak 0 ola-
rak belirtilmişken24, günümüzde Irak ve 

Suriye’de devam eden çatışma ortamında 
DAEŞ saflarında, Türkiye’den savaşmaya 
gidenlerin sayısında gözle görülür bir artış 
yaşanmaktadır. Bu tespit ise DAEŞ terör 
örgütünün izlemiş olduğu iletişim stra-
tejisinin mi etkili olduğu sorusuna cevap 
aranmasını gerekli kılmaktadır.
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DAEŞ, derginin yayınlanma amacının 
Türkiye’deki hedef kitlenin bilgilendirilme 
isteği, Türkiye’deki insanların DAEŞ’i 
yanlış tanımamaları ve Türkiye’de DAEŞ’e 
yönelik söylemlerin önüne geçebilmek 
olduğunu belirtmiştir. Derginin adının 
Konstantiniyye olarak seçilmiş olma-
sı, başlı başına dikkat çekici bir noktadır 
ve derginin her sayısındaki önsözde 
Konstantiniyye’nin fethinin gerçekleşmesi 
için Allah’a dua edilmektedir. Ayrıca, der-
ginin tüm sayılarının içindekiler kısmın-
da, Hz. Muhammed’e ait olduğu bilinen 
“Konstantiniyye müteakiben fethedilecek-
tir” hadisi yer almaktadır.

Konstantiniyye ismi İstanbul’un Arap-
çadaki karşılığıdır. Osmanlı döneminde 
bu şekliyle yaygın olarak kullanılmıştır. 
Konstantiniyye olarak ifade edilen İstan-
bul, tarihsel açıdan Hz. Muhammed’in 
hadisinde kendisine yer bulurken, Hz. 
Muhammed’in ölümünden sonra ise Fa-
tih Sultan Mehmet tarafından fethedildiği 
yıla kadar defalarca kuşatılmış olmasına 
rağmen alınamamıştır. Ancak Türk - İs-
lam tarihi açısından ele alındığında, 1453 
yılında İstanbul’un Müslüman bir millet 
olan Türkler tarafından fethedilmesine 
rağmen, Türkiye Cumhuriyeti’nin DAEŞ 
tarafından tağut25 şeklinde adlandırılması 
nedeniyle, İstanbul’un yeniden fethedil-
mesi gerektiği vurgulanmakta ve bu fethin 
kendilerine nasip olması yönünde dua et-
mektedirler.

Derginin Hicri 1436 yılının Şaban ayında 
(2015 Haziran) yayınlanan ilk sayısıyla 
birlikte Türkiye’ye yönelik propaganda 
stratejisini somutlaştıran DAEŞ, çıkar-
mış olduğu Konstantiniyye dergisinin ka-
pak konusu olarak “Konstantiniyye’nin 
Fethi”ni seçmiştir. 46 sayfa olan birinci 
sayıda 10 yazı yer almaktadır. Bu yazıların 

konu dağılımı ise şu şekildedir: Türkiye’yi 
olumsuzlayan 2, demokrasiyi olumsuz-
layan 2, dini içerikli bilgilendirme amacı 
güden 5 ve DAEŞ’in faaliyetlerini anlatan 
1 yazı bulunmaktadır.

Derginin Hicri 1436 yılının Şevval ayında 
(2015 Temmuz) yayınlanan ikinci sayısı-
nın kapak konusu “Hilafet’le Savaşmak 
Riddet midir?” başlığını taşımaktadır. 60 
sayfa olan ikinci sayıda 8 yazı yer almak-
tadır Dergideki yazıların konu dağılımı 
ise şu şekildedir: Türkiye’yi olumsuzlayan 
1, Kürtlerle savaşmayı meşrulaştıran 1 ve 
dini içerikli bilgilendirme amacı güden 6 
yazı bulunmaktadır. 

Derginin üçüncü sayısı Hicri 1436 yılı-
nın Zilhicce ayında (2015 Eylül) “İstiş-
hadi Operasyonların Caizliği ve Fazileti” 
kapak konusuyla yayınlamıştır. 72 sayfa 
olan üçüncü sayıda 8 yazı yer almaktadır. 
Yazıların konu dağılımı ise şu şekildedir: 
Türkiye’yi olumsuzlayan 2, dini içerikli bil-
gilendirme amacı güden 5 ve DAEŞ’in fa-
aliyetlerini anlatan 1 yazı bulunmaktadır.

Derginin dördüncü sayısı Hicri 1437 yılı-
nın Safer ayında (2015 Kasım) “Sen Onları 
Birlikte Sanırsın, Oysa Kalpleri Param-
parçadır” başlıklı kapak konusu ile yayın-
lanmıştır. 68 sayfa olan dördüncü sayıda 
8 yazı yer almaktadır Konu dağılımı ise 
şu şekildedir: Türkiye’yi olumsuzlayan 2, 
dini içerikli bilgilendirme amacı güden 5 
ve DAEŞ’in faaliyetlerini anlatan 1 yazı bu-
lunmaktadır.

Derginin beşinci sayısı Hicri 1437 yılının 
Rebiülahir ayında (2016 Ocak) “Küfre-
denler ise Tağutun Yolunda Savaşırlar”  
başlığını taşıyan kapak konusuyla yayın-
lanmıştır. 56 sayfa olan beşinci sayıda 7 
yazı yer almaktadır. Konu dağılımı ise şu 

2. KONSTANTİNİYYE DERGİSİNE DAİR
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şekildedir: Türkiye’yi olumsuzlayan 1, dini 
içerikli bilgilendirme amacı güden 2 ve 
DAEŞ’in faaliyetlerini anlatan 4 yazı bu-
lunmaktadır.

Derginin altıncı sayısı Hicri 1437 yılının 
Recep ayında (2016 Mayıs) “Mürted Kar-
deşler”  başlığını taşıyan kapak konusuyla 
yayınlanmıştır. 52 sayfa olan altıncı sayıda 
5 yazı yer almaktadır. Konu dağılımı ise 
şu şekildedir: Türkiye’yi olumsuzlayan 1, 
Müslüman Kardeşler örgütünü olumsuz-
layan 1, dini içerikli bilgilendirme amacı 
güden 1 ve DAEŞ’in faaliyetlerini anlatan 
2 yazı bulunmaktadır.

Derginin yedinci sayısı Hicri 1437 yılının 
Zilkade ayında (2016 Ağustos) “Küfür Ri-
saleleri” başlığını taşıyan kapak konusuyla 
yayınlanmıştır. 60 sayfa olan yedinci sayı-
da 7 yazı yer almaktadır. Konu dağılımı ise 
şu şekildedir: Türkiye’yi olumsuzlayan 1, 
Said Nursi ve Nur Cemaatini olumsuzla-
yan 1 yazı, dini içerikli bilgilendirme ama-
cı güden 2 ve DAEŞ’ten bahseden 3 yazı 
bulunmaktadır.

Derginin yayınlanmış olan tüm sayıların-
da yer alan 53 yazıda işlenen tema dağı-
lımı şu şekilde gerçekleşmiştir: Türkiye’yi 
olumsuzlayan 10, dini içerikli bilgilendir-
me amacı güden 26, DAEŞ’in faaliyetlerini 
anlatan 12 yazı bulunmaktadır, Kürtlerle 
savaşmayı meşrulaştıran 1, demokrasiyi 
olumsuzlayan 2, Said Nursi ve Nur Cema-
atini olumsuzlayan 1 yazı ve Müslüman 
Kardeşler örgütünü olumsuzlayan 1 yazı 
bulunmaktadır. Konuların içerik dağılı-
mında, derginin önsözünde de yer alan, 
Türkiye’deki insanların İslam’a dair 
bilgilendirilmesi ve DAEŞ’i yanlış tanıma-
larının engellenmesine dair ifadeyle bir 
çelişki içerisinde olmadığı görülmektedir.

Konstantiniyye dergisinde öne çıkan diğer 
bir nokta ise derginin hemen hemen her 
sayısında düzenli olarak seçilen dini pro-
pagandalar devam ederken; ilk sayısından 
yayınlanmış olan son sayısına kadar her 
sayıda spesifik olarak Türkiye’ye yönelik 

sert söylemlerin yer aldığı görülmektedir. 
Her seferinde farklı bir kurumun, Türkiye 
için önem arz eden farklı bir değerin he-
def haline getirildiği görülmektedir. Ancak 
derginin beşinci, altıncı ve yedinci sayıla-
rında hedef haline getirilmiş olan kurum 
ise Türk Silahlı Kuvvetleridir. Konstan-
tiniyye dergisinde, DAEŞ’in Türkiye’deki 
gelişmeleri de yakında takip ettiği görül-
mektedir. Bunun en önemli örneği ise 15 
Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı Terö-
rist Örgütlenme (FETÖ) darbe girişimin-
den 1 ay sonra yayınlanmış olan 7. sayının 
önsözünde Gülen’e dair kısa bir şekilde 
değinilmiş olmasıdır. Ancak 7 sayı bo-
yunca FETÖ lideri Fethullah Gülen’e dair 
tek bir kelime bile geçmemişken, 7. sayıda 
Said Nursi ve Nur Cemaatinin Fethullah 
Gülen’den ve onun terörist hareketinden 
bağımsız bir şekilde ele alınıp hedef haline 
getirilmesi dikkate değer bir noktadır.

2.1. Konstantiniyye Dergisine Dair 
Sayısal Bulgular

Konstantiniyye derginin sayısal açıdan 
analiz edilmesi, ortaya konan söylemlerin 
nasıl bir çerçevede geliştirildiğini anlamak 
açısından önemlidir. Selefi düşüncede 
ayetler ve hadisler temel iki referans nok-
tası konumundadırlar. Bu yüzden, Kons-
tantiniyye dergisinde, DAEŞ’in kullanmış 
olduğu söylemlerinde sıkça ayetlere ve 
hadislere atıf yapıldığı görülmektedir. 
DAEŞ’in hadislere ve ayetlere atıf ya-
parken, tarihsel süreçten koptuğu ve bu 
atıfların kendisini meşrulaştırmak adına 
anlamlarından kopartılarak yapıldığı, Di-
yanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınla-
nan raporda vurgulanmıştır.26

Konstantiniyye dergisinin incelenmiş olan 
yedi sayısında, seçilmiş anahtar kelimele-
rin, derginin her sayısında toplam kaç kere 
tekrar edildiği Tablo-1’de incelenmiştir. 
Seçilen anahtar kelimelerin DAEŞ’in sahip 
olduğu Selefi ideolojiyi pekiştirmekte ve 
ötekileştirme üzerine kurulu söylemlerini 
desteklemekte olduğu sonucuna varılmış-
tır.
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Tablo 1- Konstantiniyye dergisinde kullanılan anahtar kelimeler serisi - 1

Anahtar 
Kelime Sayı 1 Sayı 2 Sayı 3 Sayı 4 Sayı 5 Sayı 6 Sayı 7 Toplam Ortalama

Haram 9 21 4 29 11 15 14 103 14,71
Kâfir 29 38 79 25 70 64 118 423 60,42
Küfr / Küfür 35 38 49 56 60 66 58 362 51,71
Mürted 29 18 12 21 21 28 30 159 22,71
Müşrik 22 35 45 1 17 18 64 202 28,85
Put 18 6 1 1 4 0 1 31 4,42
Putçu / 
Putperest 5 1 1 2 5 3 0 17 2,42

Şirk 46 37 37 27 9 20 31 207 29,57
Tağut 49 36 44 67 53 36 40 325 46,42
Toplam 242 230 272 229 250 250 356 1829 ---

Tablo-1’deki değerlere baktığımızda en 
çok atıfın sırasıyla, kâfir, küfr/küfür ve 
tağut kelimelerine yapılması dikkat çeki-
cidir. Bu kelimelerin anlamlarına baktığı-
mızda, kâfir “Allah’ın varlığını ve birliğini 
inkâr eden kimse”, küfür “Allah’ın varlığı 
ve birliği gibi dinin temellerinden sayılan 
inançları inkâr etme” ve tağut da “Hak 
yoldan saptıran, bazılarınca yaratılmışlık 
üstü konumunda tutulan varlık” anlamı-

na gelmektedirler.27 DAEŞ’in sahip oldu-
ğu söylemde bu kelimelerin sıkça atıf al-
masını güvenlikleştirme, ötekileştirme ve 
düşmanlaştırma ekseninde okumak müm-
kündür. Çünkü DAEŞ’in sahip olduğu söy-
leme farklı bir perspektiften bakıldığında 
da Tablo-2’de yer alan anahtar kavramla-
rın kullanım oranı Tablo-1’de yer alan ve-
riler üzerinden ulaşılan DAEŞ’in söylem-
lerini doğrulamaktadır.

Tablo 2- Konstantiniyye dergisinde kullanılan anahtar kelimeler serisi - 2

Anahtar 
Kelime Sayı 1 Sayı 2 Sayı 3 Sayı 4 Sayı 5 Sayı 6 Sayı 7 Toplam Ortalama

Diyalog 0 0 0 0 1 1 0 2 0,28
Müzakere 0 0 0 1 0 1 2 4 0,57
Barış 0 3 0 0 1 7 3 14 2
Sulh 0 1 0 1 0 0 1 3 0,42
Savaş 59 163 92 84 144 69 162 773 110,42
Hoşgörü 0 0 0 0 0 0 1 1 0,14
Özgürlük 6 8 0 4 0 4 0 22 3,14
Adalet 1 27 2 7 9 1 0 47 6,71
Toplam 66 202 94 97 155 83 169 866 ---

Tablo-2’de yer alan kavramlara baktığı-
mızda ise Tablo-1’den farklı bir sonuca 
varmak mümkün değildir. DAEŞ terör 
örgütünün sahip olduğu radikal Selefi 

söyleme uygun şekilde hareket ettiği, söy-
lemlerinde hoşgörü, sulh ve müzakerenin 
hiç atıf almadığı görülürken; savaş keli-
mesinin her sayıda pek çok kez atıf alması 
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DAEŞ terör örgütünün söylemsel prati-
ğinde yer alan kelimelerin eylemsel prati-
ğiyle de uyuştuğunu açıkça göstermekte-
dir. Çünkü terör örgütünün Suriye ve Irak 
topraklarında yürütmüş olduğu askeri ey-

lemlerinin ötesinde yakın ve uzak düşman 
olarak tarif ettiği ülkelerdeki saldırıları da 
bu söylemsel pratiğin eyleme geçirilmiş 
hali olarak değerlendirilebilir.

Tablo 3- Konstantiniyye dergisinde ayetlerin ve hadislerin dergi başına düşen toplam 
kullanımı

Sayı 1 Sayı 2 Sayı 3 Sayı 4 Sayı 5 Sayı 6 Sayı 7 Toplam Ortalama

Ayet 
Sayısı 42 71 81 111 138 47 86 576 82,28

Hadis 
Sayısı 15 4 6 53 73 49 26 226 32,28

Tablo 4- Konstantiniyye dergisinde belli ayetlere yapılan atıf sayısı

Ayet Tevbe 111 Enfal 39 Maide 44 Nahl 36 Nisa 76
Atıf Sayısı 7 7 6 6 6

Konstantiniyye dergisinin yedi sayısı bo-
yunca en çok atıf yapılan ayet Tevbe Su-
resinin 111. ayeti ve Enfal Suresinin 39. 
ayetidir.28 Bu ayetler toplamda yedi kez atıf 
almıştır. Tevbe Suresinin 111. ayeti de ol-
mak üzere, farklı sureler içerisinde geçen 
diğer ayetler de Selefi düşünceyi savunan 
çeşitli isimlerin metinlerinde yer almıştır. 
Donald Holdbrook tarafından yapılan ça-
lışmada, incelenen pek çok Selefi metinde 

Tevbe Suresinin 111. ayetinin, Enfal Su-
resinin 39. ayetinin ve Nisa Suresinin 76. 
ayetinin de Konstantiniyye dergisinde ol-
duğu gibi pek çok kez atıf almıştır.29 Orta-
ya çıkan diğer bir sonuç ise en çok atıf ya-
pılan Sure’nin toplamda 58 kez atıf Tevbe 
Suresidir. Ardından ise Kuran-ı Kerim’in 
en uzun suresi olan Bakara Suresi gelmek-
tedir.

Tablo 5- Konstantiniyye dergisinde belli surelere yapılan atıf sayısı

Sure İsmi Tevbe Suresi Bakara Suresi Nisa Suresi Al-i İmran 
Suresi Enfal Suresi

Atıf Sayısı 58 57 54 48 35
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Ayrıca incelenen 7 dergide, İbn 
Teymiyye’nin sık sık atıf aldığı 
görülmektedir. İmam Gazali ve Ahmed 
bin Hanbel’e de atıf yapıldığı görülmesine 
rağmen, Selefi hareketler içerisinde önemli 
yer tutan Afgani, Seyyid Kutub, Abdullah 
Azzam gibi öne çıkan eser sahiplerinin 
ismi geçmemektedir. Özellikle de derginin 
6. sayısında Müslüman Kardeşlerin açık 
bir şekilde hedef alınması Afgani, Seyyid 
Kutub gibi isimlerin neden atıf almadı-
ğını da açıklamaktadır. Görüş itibariyle 
Selefi düşünce formasyonuyla benzerlik 
gösteren pek çok nokta olmasına rağmen, 
söylemsel pratiklerin ilk dönem Selefi dü-
şünce etrafında şekillendirildiği karşımıza 
çıkmaktadır.

2.2. Konstantiniyye Dergisinde Öne 
Çıkan Söylemler

Konstantiniyye dergisinde Van Dijk yönte-
minden30 hareket edilerek söylem analizi 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan söylem ana-
lizi Van Dijk yönteminde yer alan “bizim 
hakkımızda olumlu şeyleri vurgula”, “onlar 
hakkında olumsuz şeyleri vurgula”, “bi-
zim hakkımızda olumsuz şeyleri vurgu-
lama” ve “onlar hakkında olumlu şeyleri 
vurgulama” gibi dört önemli noktadan 
oluşmaktadır. DAEŞ’in kullanmış olduğu 
söylemi ortaya koymak içinse, Van Dijk 
yöntemine bağlı kalınarak DAEŞ’in kendi-
sine dair başvurduğu ‘olumlama’ ve öteki 

olarak gördüğü karşı tarafa dair yapmış ol-
duğu ‘olumsuzlama’ söylemi çerçevesinde 
iki nokta ekseninde analiz yapılmıştır. 
Aşağıda yer alan ifadeler Konstantiniy-
ye dergisinde yer almaktadır ve bizatihi 
DAEŞ tarafından dile getirilmiştir. Söy-
lemler aşağıda yer alan şekliyle kategorize 
edilmiştir.

a. İslam Devleti Propagandası 
(Olumlama)

İslam Devleti’ne dair Konstantiniyye dergi-
sinde geçen ifadelerde olumlama yapıldığı 
görülmektedir. Bu noktada DAEŞ’in bu 
olumlamasının hedefinin, İslam Devletin-
de yaşamak amacıyla ülkesini terk ederek 
sözde hicret gerçekleştiren insanların ve 
yabancı terörist savaşçıların sürekliliğini 
sağlamak olduğu düşünülebilir. 

İslam Devleti’nin propagandasına örnek 
olarak Konstantiniyye dergisinde yer alan 
aşağıdaki ifadelere göre, Amerikan rü-
yasının bile farklı insanları bir araya ge-
tirme noktasında başarısız olduğu ancak 
DAEŞ’in bunu sağlayabildiği ifade edil-
mektedir. 

Evet, çözümü İslam Devleti anladı ve bunu 
hayata geçirdi. Dünyanın değişik ülkelerinde 
meydana gelen hiçbir zulüm burada yoktur. 
En büyük adalet havariliğini yapan ABD çok 
basit olan siyah ve beyaz tendeki insanları 
bile birleştirememiştir.31
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Allah yolunda cihad burada! Burada şirk de 
yok, putlar da yok, milliyetçilik de yok, ulus-
çuluk da yok, şirkçi demokrasi de yok, küfrî 
laiklik de yok. Arap’la Acem, beyazla siyah 
arasında bir fark yok. Amerikalıyla Arap, Af-
rikalıyla Avrupalı, doğuluyla batılı burada 
kardeş oldu.32

Allah küfür diyarlarında dinlerini yaşaya-
mayan ve zulüm altında olan Müslüman-
ların zulme uğramayacakları ve dinlerini 
rahatça yaşayabilecekleri yurtlara gitmele-
rini emrederek onlara hicreti farz kılmıştır.33

İslam Devletinin olumlanmasına dair 
diğer ifadelere baktığımızda ise İslam 
Devleti’ne dair yapılan övgülerin/olum-
lamaların devam ettiği, İslam Devleti’nin 
Hz. Muhammed’in izinden gittiği, İs-
lam Devleti’ne sahip çıkılmazsa İslam 
âleminin sonunun geleceği ve sözde İslam 
Devleti olarak ifade edilen coğrafyada 
yaşayanların bidatten ve tehlikelerden 
uzak yaşadığı ifade edilmektedir.

İslam Devleti’ne gelince o; izzetin; 
Peygamberimizin yolunu bilmiş ve onun 
izinden gitmiş, rehberliğine (yoluna) sımsıkı 
sarılmıştır. İnşallah değişmeyecek de sap-
mayacak da!34

Ey Hilafetin askerleri sevinin! Allah’ın izniyle 
devletiniz kıyamete kadar baki kalacaktır. 
Çünkü onu gözeten, işlerini tedbir eden, 
yardım eden, onu destekleyen ve ona sahip 
çıkan Allah’tır.35

Ey Sünniler eğer İslam Devleti –Allah koru-
sun kırılırsa size ondan sonra Mekke de yok 
(kalmaz) Medine de!36

 Ey Müslümanlar! Eğer siz emniyet istiyor-
sanız sizi koruyan, size saldıranı engelleyen, 
muhafaza etmek istediklerinizi muhafaza 
eden, namuslarınızı ve mallarınızı koruyan 
İslam Devleti’nin gölgesi dışında size bir em-
niyet yoktur.37

Bugün Türkiye gibi tağuti rejimlerde yaşayıp 
Allah’ın bütün farzlarını yerine getirebili-
yorum diyenler maalesef yalan söylemek-
tedirler. Bu konuda Allah’tan korkup İslam 

diyarına hicret etmelerini kendilerine nasi-
hat ediyoruz.38

b. Güvenlikleştirici ve Mücadeleci Dil 
(Olumlama)

DAEŞ terör örgütünün kullanmış olduğu 
ifadelere bakıldığında, silahlı mücade-
leyi daim kılan bir güvenlikleştirici dile 
sahip olduğu görülmektedir. Bu açıdan 
hem Hıristiyan kimliğe sahip Batı ülkeleri 
hem de Müslüman kimliğe sahip bulunan 
Türkiye’nin DAEŞ’in hedef tahtasında yer 
aldığı görülmektedir.

Hatırlayın Ey Haçlılar! Hatırlayın Ey Ya-
hudiler! Bizim ümmetimizin hayat bulması 
kanladır. Kanlarımız her aktığında daha 
da güçleniriz ve kuvvetimiz artar. İçimizden 
birini öldürmeyesiniz ki illa onun kanıyla 
yerine onlarcası canlanır.39

Bizler Allah’ın izni ve inayetiyle, yeryüzünün 
tümü Allah’ın şeriatiyle yönetilene kadar 
tüm tağutlarla ve onların yolunda sava-
şanlarla savaşacağız.40

İslam devleti kendi hükmettiği topraklarda 
Allah’ın şeriatını hayata hâkim kılmış ve 
bunun dışındaki tüm şirk sistemlerine savaş 
açmıştır.41

Bir zaman putları yıkmak için İbrahim’i 
seçen Rabbimiz bugün de İslam devletinin 
mücahitlerini seçti.42

Yukarıda sözde İslam Devleti’nin ‘kan’ 
açısından vurgu yapmasının, İslam’ın 
gerçek temelleriyle örtüşmediğini belirt-
mek önemlidir. Çünkü İslam dininin en 
temelinde yer alan insan vurgusu, kandan 
ve şiddetten uzak durmaktadır. İnsanlığı 
yaşatmak üzerine kurulu olan bir dini sa-
vunduğunu dile getirenlerin kandan bes-
lenmesi, kurmuş oldukları sözde İslam 
Devleti’nin İslam dini temelleri üzerine 
kendisini inşa etmesi mümkün değildir. 
Yine bu başlık altında yer alan ifadelere 
baktığımızda, şeriatın yeryüzüne hâkim 
oluncaya kadar tüm tağutlarla mücade-
lenin süreceğinin dile getirilmesi, sürekli 
tağut olarak ifade edilen ABD’nin eski 
başkanlarından George Bush’un 11 Eylül 
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saldırıları sonrasında yaptığı ‘teröre karşı 
savaş’ açıklamasına benzemektedir.

c. Türkiye Karşıtlığı (Olumsuzlama)

Yayınlanmış olan yedi dergide Türkiye’ye 
yönelik hem hükümet hem de devlet bağ-
lamında sert söylemler bulunmaktadır. 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nı, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ni, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ı ve genel itibariyle de Türkiye 
Cumhuriyetini kâfir ve tağut olarak ad-
landırdıkları görülmektedir. Belirtilen ku-
rumlara yönelik söylemlerini ise Türkiye 
Cumhuriyeti’nin laik olmasıyla ve bu laik 
düzenin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafın-
dan meşrulaştırmasıyla temellendirmek-
tedirler. 

Osmanlı devletinin yıkılmasından sonra mi-
rasa konan ve yeni yapılanmasını ırkçılık ve 
dinsizlik üzere inşa eden Laik Türkiye Cum-
huriyeti, hükmetmeye başladığı toprak par-
çasında kendisini kabul ettirmek için uzun 
süre amansız bir şekilde şiddet uyguladı.43

Tağut Türkiye Devleti, belami teşkilatla-
rında onun aleyhinde hutbeler okutturarak 
İslam Devleti’ne zarar vermek istemektedir.44

Şeriatı kaldırıp cumhuriyeti ilan eden, 
İslamiyet’i yaşamak isteyenleri öldüren 
ve tüm ömrü İslam’ı kaldırmak ve 
Müslümanlara zarar vermekle geçen Kemal 
Atatürk gibi tağutlar bu ders kitaplarında 
kahraman ve örnek alınması gereken birer 
lider olarak anlatılıp övülmektedir.45

DAEŞ’in hedef listesinde bahsi geçen yu-
karıdaki kurumlar ve isimler, modern 
Türkiye’nin inşasında ve idamesinde oy-
nadıkları roller, korudukları ve temsil et-
tikleri değerler itibariyle geniş bir toplum-
sal zemine sahiptir. Bu kurumlar ve kişiler 
üzerinden belirtilen değerlere saldıran 
DAEŞ ise bu vesileyle kendisinin temsil 
ettiği ideolojik çizgiyi pekiştirmekte ve 
nüfuz alanını oluşturmaktadır. 

Ayrıca, DAEŞ’in, Türkiye’ye yönelik birin-
cil tehdit konumunda bulunan PKK terör 
örgütü üzerinden de Türkiye’ye yönelik 

söylemleri bulunmaktadır. İfadelerde, 
Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
tağut Kürtler olarak adlandırılan PKK’yı 
desteklediği belirtilmektedir. Bu esnada 
ise sözde İslam Devleti, Kürtlerin kurtarı-
cısı rolüne soyunarak, kendisini Kürtlerin 
Türkiye ile PKK terör örgütü arasındaki 
mücadeleden kaçarak sığınabilecekleri 
güvenlik bir liman olarak olumlamakta-
dırlar.

İslam devleti bu örgüte ve onun diğer uzan-
tılarına Suriye ve Irak’ta ciddi kayıplar ver-
dirip onları hezimete uğratırken, yeni Kürt 
devletinin mimarı Erdoğan bu sefer Türkiye 
cumhuriyetinin yıllarca savaştığı bu düşma-
nına açık açık destek verdi.46

d. PKK Terör Örgütüne Yönelik 
Söylemler (Olumsuzlama)

DAEŞ terör örgütünün kontrol ettiği top-
raklarda çatıştığı öncelikli gruplardan olan 
PKK terör örgütüne yönelik söylemlerinde 
öne çıkan temanın daha çok Kürtler üze-
rinden oluşturulmuştur. Kürtlere yönelik 
söylemlerle Türkiye’de yaşayan Kürtler 
sözde İslam Devleti çatısı altında yaşama-
ya davet edilmektedir. Tarihsel süreçlere 
referans verilerek hem Türkiye’nin hem 
de PKK terör örgütünün Kürtlere yönelik 
politikaları üzerinden, DAEŞ’in kendisini 
kurtarıcı olarak konumlandırdığı görül-
mektedir.

Kürtlere adalet ve özgürlük getireceğini iddia 
eden bunlar, Kürtlere TC’nin yapamadığı 
zulmü yaptılar.47

Başlarına gelen her olayda mağdur rolünü 
iyi yapmayı öğrenmiş bu Kürt tağutlar, kendi 
ırklarından olanlara Kürtçülük damarından 
yaklaşıyor ve karşılaştıkları her musibette 
mazlum ve mağdur kılıfına bürünerek Kürt 
katliamı ve Kürtlere düşmanlık gibi slogan-
ları bayraklaştırarak destek toplamak gay-
retindeler.48

Sembolik silah bırakma görüntüsü veren ör-
güt, aslında örgütte yetişmiş elemanlarını 
Türkiye’de yeni bir yapılanma için yolluyor-
du. Teslim olmuş havasında gelen teröristler, 
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içerde yeni bir yapılanmanın öncülüğü için 
gelmişlerdi.49

e. Demokrasi Karşıtlığı 
(Olumsuzlama)

Dini, kendi dünyevi iktidarları için meş-
rulaştıran DAEŞ vb. yapılar, zalimin zul-
müne karşı direnme ve kendini savunma 
anlamları da taşıyan cihad anlayışını kendi 
çıkarları için araçsallaştırmaktadırlar. Ra-
dikal fikirlere sahip örgütlerin kullanmış 
olduğu söylemlerin ötekileştirici yanının 
güçlü olması, örgütsel kimlik ve ideoloji 
inşası açısından önemlidir.50 İdeolojiler, 
çok sayıda insanı bir amaç uğruna bir 
araya getirme sürecinde önemli bir araç 
konumundadır. DAEŞ, tesis ettiği sözde 
İslam Devletinin düzenini güçlendirmek 
ve bu sözde devleti ön-planda tutmak için, 
aşağıda yer alan ifadelerle demokrasiye 
karşı nefretini ortaya koymaktadır. Bu nef-
ret diliyle demokrasi ya da diğer yönetim 
araçları ötekileştirilerek ve güvenlikleştiri-
lerek, mücadele edilecek bir hedef haline 
getirilmektedir.

Demokrasi de bir dindir ve bir Müslüman 
başka bir dine, ancak kendi dinini terk ederek 
girebilir. Demokrasiyi kabul edenler, İslam’ı 
ret etmiş Allah’ın dininde Allah’a ortak koş-
muştur. Allah’ın onlar için seçmiş olduğu 
dinin bir kısmından yüz çevirip, bu dinde 
hoşlarına gitmeyen kuralları değiştirerek 
başka bir dine yönelerek şirk dinine tabi 
olmuşlardır.51

Demokrasi, komünizm, sosyalizm ve diğer 
ideoloji ve sistemlerin hiçbiri İslam’la bağ-
daşmaz. Her biri ayrı birer dindir. Bir dini 
kabul eden diğer dinden çıkmıştır. İkisinin 
beraber yaşanılmasına verilen isim ise şirk 
dinidir.52

Tarihten günümüze kadar demokrasi adıyla 
öldürülen insan kadar başka hiçbir sistem 
için bu kadar kan dökülmemiştir. Özgürlük 
ve eşitlik, adalet ve hak söylemlerini ağızla-
rından düşürmeyen bu yalancıların maskesi 
düşmeye başladı.53

İslam’ın tanımış olduğu kâfir zümresi 
İbn-i Kayyım’ın da dediği gibi iki sınıftır. 

Anlaşmalı olanlar veya olmayanlar. Kâfirler 
hakkında başka taksimatlara gitmek, 
asrımızın belamlarının veya demokrasi di-
ninin ürettiği kavramlara bağlı kalmak bi-
zim dinimizin gereği değildir. Aksine bunları 
reddetmekle yükümlüyüz.54

Konstantiniyye dergisinde yer alan bu ifa-
delerde görüldüğü üzere, demokrasi ile 
İslam arasında bir ilişkinin olamayacağı 
vurgulanmaktadır. Tarih boyunca İslam’da 
esas olan şeyin adalet, barış, insan mer-
kezli anlayış, inanç özgürlüğü gibi değerler 
olduğu görülmektedir. Teoride her ne ka-
dar bu değerler günümüz dünyasında de-
mokrasiler tarafından içselleştirilmiş olsa 
da, pratikte ortaya çıkan tablo zaman za-
man bundan farklılık gösterebilmektedir.

f. İran Karşıtlığı (Olumsuzlama)

DAEŞ terör örgütünün hedefindeki İran 
ve temsil ettiği Şiilik, ‘rafiza’ şeklinde ad-
landırılmaktadırlar. Selefi söylemin tarih-
selliğinde mezhepler arasında yaşanan 
mücadelenin önemli bir yeri bulunmakta-
dır. Sahip olunan mücadele süreci İslam’ın 
ilk dönemlerine kadar dayanan uzun bir 
geçmişe sahiptir.

Aşağıda yer alan Konstantiniyye dergi-
sinden aktarılan DAEŞ terör örgütüne ait 
ifadelerde, Şii ve İran karşıtlığı açıkça gö-
rülmektedir. Sünnilere yönelik seslenişle, 
Haçlı olarak kabul edilen Batı ile Rafızi ve 
Safevi olarak adlandırılan İran arasında 
bir ittifak bulunduğu belirtilmektedir. Bu 
ittifakın Sünnilere yönelik olduğu belir-
tilerek, Sünniler için tehdit olduğu ifade 
edilmiştir.

Ey Sünniler! Bugün Haçlı-Safevi ittifakı artık 
açık olmuştur.55

Savaş Haçlı-Safevi savaşıdır. İslam’a, tevhide 
ve Sünnilere karşıdır.56

İşte İran, en büyük şeytan Amerika ile 
İslam’a ve Sünnilere karşı savaşta bölgeleri 
ve rolleri bölüşüyor.57

Konstantiniyye dergisinde yer alan bu 
ifadelere baktığımızda, Haçlı-Safevi itti-
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fakını İran ile Batı dünyası arasında yaşa-
nan nükleer anlaşma ile birlikte okumak 
mümkündür. Ayrıca, Irak’ta ve Suriye’de 
Şii merkezli politikalar vasıtasıyla ortaya 
çıkan Sünnilerin dışlanmışlığı ise DAEŞ’in 
sahip olduğu söylemi büyük ölçüde şekil-
lendirmektedir.

2.3. Konstantiniyye Dergisindeki 
Fotoğraflara Dair

İncelenen yedi sayıda da DAEŞ’in yoğun 
ve dikkat çekici bir şekilde görsellere 
başvurduğu görülmüştür. DAEŞ terör 
örgütünün iletişim stratejisinde aktif bir 
politika izliyor olması, Konstantiniyye 
dergisinde bir taraftan söylemleri aracı-
lığıyla kendisini inşa etmesini sağlarken, 
diğer yandan dergide yer alan görseller ise 
propaganda merkezli iletişimini devam et-
tirmektedir. Dergide yer alan fotoğraflara 
bakıldığında, hem dergide yer alan ifade-
leri destekleyici unsurlar hem de DAEŞ te-
rör örgütünün hedefi olarak konumlandı-
rılan değerler, kurumlar ve kişiler görseller 
arasında yer almaktadır.

Dergide korkutma ve sindirme amacıyla 
yayınlanmış fotoğraflara rastlayabildiği-
miz gibi, sözde İslam Devleti’nin kendi-
sini öne çıkarmak amacıyla kontrol ettiği 
alanlarda tutsak aldığı halka hizmet fotoğ-
rafları da yer almaktadır. Bu noktada tek 
kanallı bir görsel iletişim stratejisinden 
bahsetmek zor olacaktır. Ancak fotoğ-
rafların dergideki söylemleri destekleyici 
bir şekilde seçilmiş olduğunu belirtmek 
gerekir. Bu da bizlere DAEŞ’in iletişim 
stratejisini yürütürken profesyonel şekilde 
hareket etmeye çalıştığını göstermektedir.

Kafa kesme, uçağı düşürülen Ürdünlü 
pilotun ateşe verilmesinin, infazların vb. 
karelerinde, DAEŞ’in korkutma ve sindir-
me stratejisini dergi aracılığıyla yaymaya 
çalıştığı kolaylıkla görülebilir. Sıkça silah, 
şiddet içerikli fotoğraflara başvurulması 
ve fotoğraf karelerinin altına düşülen açık-
layıcı notlarla da DAEŞ’in korku saldığı, 
dünyanın dört bir yanında mücadele etti-
ğinin açıkça belirtildiği bir iletişim strate-
jisi izlenmektedir.
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DEĞERLENDİRME

Güvenlik alanında devletler için sadece 
eylemlerin değil, söylemlerin de nev-i şah-
sına münhasır bir önem taşımaya başla-
dığını belirtmek gerekir. Eylemsel düzey-
deki adımlar devletler tarafından dikkate 
alınırken, söylemler kimi zaman göz ardı 
edilebilmektedir. Ancak günümüzde ile-
tişim teknolojilerinde yaşanan ilerleme 
sayesinde söylem sabit bir mekâna hapsol-
maktan kurtularak mekânın ötesine geçip 
farklı coğrafyalarda kendisine taraftar bu-
labilmekte ve söylemle birlikte ortaya çı-
kan düşünceleri hâlihazırda paylaşan kişi-
lerde etkiler yaratabilmektedir. Bu yüzden, 
neden sadece eylemin değil, söylemin de 
devletlerin gündeminde kendisine yer bul-
maya başladığı daha anlaşılır olmaktadır.

DAEŞ terör örgütünün sahadaki askeri 
eylemlerinin yanı sıra söylemleri de fazla-
sıyla dikkate değerdir. Hâlihazırda kurgu-
lamış olduğu iletişim stratejisiyle 115’den 
fazla ülkesinden 30.000’den fazla yabancı 
terörist savaşçıyı Suriye-Irak hattında 
kontrol ettiği topraklara çekebilmiştir. 
Yabancı terörist savaşçılarının mobilizas-
yonu açısından Konstantiniyye dergisinde 
öne çıkan hicret kavramına bu noktada 
dikkat edilmesi gerekmektedir. Kavramın 
sahip olduğu derin ve tarihi muhteva, 
DAEŞ propagandasına maruz kalmış ki-
şilerin ülkelerini terk ederek DAEŞ’e ka-
tılmalarını kolaylaştırabilecek bir etkendir. 
Yine pek çok ülkede de radikalleşmiş ama 
terör örgütüne katılmamış kişilerin de bi-
reysel olarak hareket etmesini tetikleyerek 
eylem gerçekleştirmesi için uyandırmış 
bulunmaktadır.

İncelenen dergilerde, DAEŞ’in en temel 
amacı olan Türkiye’de yaşayan insanların 
bilgilendirilmesi ise DAEŞ kendisine yö-
nelik yaptığı olumlama propagandasıyla 
gerçekleştirildiği görülmüştür. Selefi dü-
şüncenin yoğun bir şekilde vurgulanma-
sı, DAEŞ’in bu çizgide ilerlendiğin belir-

tilmesi ve sözde İslam Devleti’nin de her 
kesimden insanın rahatlıkla yaşayabileceği 
bir yer olarak anlatıldığı ifadelerine sıkça 
rastlanmaktadır.

Gerçekleştirilen çalışmada, Konstantiniy-
ye dergisinin ilk yedi sayısını kapsayan 
örneklemde kâfir, küfr/küfür ve tağut ke-
limelerinin sıkça kullanıldığı görülmekte-
dir. Türkçe okuyuculara yönelik çıkarılan 
bu dergi, sahip olduğu yönetim sistemi 
nedeniyle en başta Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ni ötekileştirerek kendi ideolojik 
formasyonunu güçlendirmeye çalışmakta-
dır. Derginin yedi sayısında yer verdiği söy-
lemler üzerinde Van Dijk yöntemi aracılı-
ğıyla yapılan analiz sonucunda, DAEŞ’in 
kendisini olumladığı, ancak Türkiye’yi 
olumsuzladığı görülmektedir. Türk dev-
letini, TSK’yı, Diyanet İşleri Başkanlığını 
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aktör düze-
yinde, sistem düzeyinde ise demokrasiyi 
düşmanı olarak görmektedir. İncelenen 
yedi dergi boyunca sadece Türkiye ile ilgili 
değil, aynı zamanda PKK terör örgütünün, 
Müslüman Kardeşlerin, Said Nursi’nin ve 
Nur Cemaatinin yanı sıra İran’ın da hedef 
haline getirildiği sıklıkla gözlemlenmiştir. 
İncelenen sayılar boyunca ulaşılan diğer 
bir sonuç ise DAEŞ’in sahip olduğu güven-
likleştirici ve ötekileştirici dildir. Dergiler-
de cihad ve tekfir söylemine sıkça başvu-
rulması, savaş ifadesinin yoğun bir şekilde 
kullanılmış olması DAEŞ’in sahip olduğu 
güvenlikleştirici ve ötekileştirici söylemi 
doğrulamaktadır.

Konstantiniyye dergisinin çevrimiçi or-
tamda yayınlaması, Türkiye’de artan in-
ternet kullanımı dikkate alındığında, pro-
paganda açısından önemli bir etki alanı 
oluşturabilecek güce sahiptir. Bu nokta-
da başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak 
üzere, çeşitli kamu kurumlarının ve sivil 
toplum örgütlerinin koordinasyonunda 
inşa edilecek bir karşı söylem (counter-
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narrative), DAEŞ’in Konstantiniyye dergisi 
aracılığıyla Türkiye’ye yönelik yürüttüğü 
propaganda faaliyetleriyle mücadelede 
Türkiye’nin başarı şansını artıracaktır.

Sonuç olarak, Türkiye’nin karşı-söylem 
inşa etme sürecinde demokrasi ve İslam’ın 

birlikte nasıl işlediğinin etkin bir şekilde 
anlatılabilmesiyle, DAEŞ’in söylemlerine 
karşı kamuoyunun sıkça bilgilendirilme-
siyle ve etkin bir sosyal medya stratejisi 
izlenmesiyle kısa vadede olumlu sonuçlar 
almak mümkündür. Böylelikle DAEŞ’in 
propaganda gücü zayıflatılabilecektir.
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