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SUNUŞ
B

ugün Avrupa’ya kıta dışından göç etmiş, başta Müslümanlar olmak üzere, farklı din, dil ve
ırktan milyonlarca insan bulunuyor. Çeşitli gerekçelerle yaşadıkları topraklardan ayrılan bu
insanlar acaba neden buradalar? Yüzlerce yıldır milyonlarca insan neden vatanını terk ediyor? Bu göç dalgaları yalnızca ekonomik nedenlerle açıklanabilir mi? Yoksa bu süreci tetikleyen
başka etkenler mi var? Varsa, Avrupa’nın bunda payı ne kadar? Bugün de başta Afrika ve Ortadoğu olmak üzere, dünya üzerinde yaşanan kaos ortamı, yeni göç dalgalarına zemin hazırlayıcı
bir rol üstlenecek mi?
Peki, göçmenler Avrupa’da nasıl muamele görüyorlar? Her şeyden önce can ve mal güvenlikleri sağlanıyor mu? Yaşadıkları ülkelerin vatandaşı olduklarında, diğer vatandaşlarla eşit haklara
sahip oluyorlar mı? Yeterli siyasi temsile sahipler mi? Eğitim imkanlarından eşit ölçüde faydalanabiliyorlar mı? Bilgi ve becerileri ölçeğinde istihdam edilebiliyorlar mı? İnançlarını özgürce
yaşayabiliyor, düşüncelerini dile getirebiliyorlar mı? Dini ve kültürel farklılıklarını yaşamalarına
izin veriliyor mu? Sosyal, siyasal, kültürel hayatta ayrımcılığa maruz kalıyorlar mı?
UHİM olarak bu ve benzeri soruların peşine düşerek hazırladığımız rapor çalışmamız esnasında
pek çok Avrupa ülkesine ziyaretler gerçekleştirdik. Siyasiler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve göçmenlerle görüştük. Raporumuzu hazırlarken bu ziyaretlerimiz esnasında elde ettiğimiz bilgi ve belgelerden, görüşme kayıtlarımızdan ve gözlemlerimizden istifade ettik. Ayrıca
raporumuzun oluşturulmasında, konu ile ilgili olarak çeşitli kurumlar tarafından daha önce yayımlanmış uluslararası pek çok rapordan, ulusal ve uluslararası medyada yer alan haberlerden
yararlandık.
“Avrupa’da Yükselen Ayrımcılık” başlıklı raporumuzun temel hedefi nefret, islamofobi ve ırkçılık
bağlamında Avrupa’da yaşayan göçmenlerin karşı karşıya kaldığı süreçleri irdelemek ve tartışmaya açmaktır. Bugün var olan sorunların gelecekte yaşanmaması, sorunlara yol açan sebepleri
ortadan kaldırmakla mümkün olacaktır. Raporumuzun bu doğrultuda atılacak adımlara yardımcı
olmasını temenni ediyoruz.
UHİM / 2015

INTRODUCTION
T

oday, there are millions of people, particularly Muslims, with different religion, language
and race who migrated to Europe from outside the continent. Why are these people, who
left their countries due to different reasons, here? Why have millions of people been leaving
their counties since hundreds of years? Can these migration waves be explained by only
economic reasons? Or, are there other factors triggering this process? If there are, then, what
is the share of Europe in that? Will the current chaos atmosphere experienced in the world,
and especially in Africa and the Middle East, play a triggering role for new migration waves?
Well then, how are immigrants treated in Europe? Before anything else, is their security of life
and property provided? Do they get similar rights when they become citizens of the countries
that they live in? Do they have enough political representation? Can they equally benefit from
educational opportunities? Can they be hired at the rate of their knowledge and talents? Can
they freely experience their beliefs and express their thoughts? Is it allowed that they live
according to their religious and cultural differences? Are they exposed to discrimination in
social, political and cultural life?
During our work of report that we as UHİM prepared via pursuing these and similar questions,
we visited many European countries. We made interviews with politicians, civil society
organizations, academicians and immigrants. While preparing our report, we benefited from
the information, document, interview and record of observations that we gathered during out
visits. Moreover, in construction of our report, we benefited from many international reports
published before by various institutions, and from news taken place in international media
regarding the subject.
The main aim of our report is to examine and bring forward the process encountered by
immigrants living in Europe. If we would like that currently existing problems will not be
experienced in future, this is only possible via eliminating the reasons causing these problems.
We hope that our report will help the steps taken in that direction.
UHİM / 2015

1. KISA AVRUPA TARİHİ

EUROPE

a. Avrupa’nın Siyasi Tarihi

a. Political History of Europe

Avrupa tarihi Avrupa kıtasında yaşayan insanların, kültürlerin ve devletlerin tarih öncesinden başlayarak günümüze
kadarki sürecini kapsamaktadır. Herodot tarihinde Avrupa kelimesinin etimolojisi şu şekilde geçmektedir; Fenike
Kralı’nın kızı Europe, Yunan Tanrısı olan ve bir boğa kılığına giren Zeus tarafından kaçırılarak Girit adasına getirilmiştir. Avrupa tarihinin en eski yazılı kaynağının MÖ 7.
yüzyıla dayanan Homeros’a Homeros’a ait İlyada Destanı
olduğu kabul edilir.

History of Europe includes the process of people,
cultures and states in Europe starting from
prehistory to the present day. In The History of
Herodotus, etymology of Europe is explained as
follows; Europe, who was the daughter of the
King of Phoenicia, was kidnapped by Zeus which
was a Greek God posing as a bull, and taken to
Cretan island. It is accepted that the oldest written
source of history of Europe is the Saga of Iliad
written by Homeros in B.C. 7th century.

Klasik Antik dönem ise Yunan şehir devletleri, Eflatun ve
Aristo gibi önde gelen düşünürlerle Avrupa tarihinde ön
plana çıkmaktadır. Yunan şehir devletlerinin çöküşünü ise
MÖ 323 tarihinde ölen ve Aristo’nun talebesi olan Büyük
İskender’in yükselişi izlemektedir. Makedonya’dan başlayarak Hindistan’a kadar uzanan İskender tek devlet idealini gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. İskender’den sonra
Avrupa’da Roma İmparatorluğu etkin güç haline gelmiş
ve Avrupa tarihinin oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. Roma İmparatorluğu aynı zamanda Avrupa’nın paganlıktan Hristiyanlığa geçişin başladığı dönemdir. Kavimler
göçüne direnemeyen Roma İmparatorluğu’nun 5. yüzyılda siyaset arenasına çekilmesiyle 15. yüzyıla kadar devam
eden bin yıllık karanlık, kanlı savaşlarla ve iç çatışmalarla
dolu ve halkın derebeylerinin şiddetli zulümlerine maruz
kaldığı Avrupa Ortaçağı başlamıştır. Bizans İmparatorluğu olarak da bilinen Doğu Roma ise defaatle Katolik Avrupa’nın tacizine uğramasına ve özellikle 1204 senesinde
IV. Haçlı Seferleri esnasında İstanbul’un işgal edilmesi
ve yağmalanmasına maruz kalmasına rağmen İstanbul’un
Osmanlı Devleti tarafından fethine kadar ayakta kalmıştır.
6
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On the other hand, classical antiquity came into
prominence with Greek city states, and leading
thinkers such as Plato and Aristotle. Rise of
Alexander the Great followed the demise of
the Greek city states. Alexander the Great was
the pupil of Aristotle and died in B.C. 323.
He, whose reign reached India starting from
Macedonia, aimed to realize the ideal of a single
state. Roman Empire became an effective power
after Alexander the Great, and it also played
an important role in shaping the history of
Europe. The period of the Roman Empire was
also the time when transition from paganism to
Christianity started. With removal of the Roman
Empire -which could not withstand the migration
of tribes- from the political arena, Middle Ages
in Europe had started. These millennial dark
ages which were full of bloody wars and internal
conflicts, and in which people were exposed to
persecution by feudal lords continued until the
15th century. East Roman Empire, which was also
known as Byzantine Empire, could survive until
that Istanbul was conquered by Ottoman Empire
despite the fact that it was harassed by Catholic
Europe many times and especially in 1204, it was
occupied and plundered by IV. Crusades.
Since the birth of Islam in the 7th century, Middle

Tarihi Avrupa Haritası
A Historical Map of Europe

7. yüzyılda İslam’ın doğuşundan itibaren Ortaçağ, İslam
coğrafyası için bolluk, refah, adalet ve inşa dönemidir. Endülüs’ün Müslümanlar tarafından fethi ve orada kurulan
medeniyet, Avrupa’nın yükselişinde büyük rol oynamıştır.
Ancak 15. yüzyılda Müslümanları İber Yarımadası’ndan
tamamen temizlemek için işkence, sürgün ve katliamlar
gerçekleştiren İspanyollar bunu başarmış ve bu olaya yeniden fetih anlamında “Reconquista” demişlerdir. Endülüs’te barış içerisinde yaşayan diğer halklar da İspanyol
mezaliminden nasibini almıştır. Bilindiği üzere bu coğrafyadan sürülen Seferad Yahudilerine Osmanlı Devleti geniş gönüllülükle ev sahipliği yapmıştır.
Ortaçağ’ın bitişi ve Yeniçağ’ın başlangıcı kabul edilen
15. yüzyıldan itibaren Avrupalılar sömürge yarışına girişmişlerdir. Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında koloniler
kuran Avrupalı devletler buradaki insan gücünü ve hammaddeyi sömürerek ciddi bir zenginlik elde etmişlerdir.
Edinilen bu zenginlik ve Rönesans’ın getirdiği yenilikler
neticesinde Avrupa’da Reform, Aydınlanma, Sanayi İnkılabı ve Fransız Devrimi gerçekleşmiştir. Bugün Avrupa
görece zenginlik ve refahını o dönemde tesis ettiği işgal
ve sömürge imparatorluklarına borçludur. Avrupa ülkeleri kıtadan uzakta zulme devam ederken öte yandan kendi
topraklarında de iç savaş neticesinde kan dökülmüştür.
Siyasi ve mezhepsel nitelikler taşıyan Avrupa’yı kırıp geçiren Seksen Yıl ve Otuz Yıl Savaşları ancak 17. yüzyıl
ortasında 1648 senesinde Vestfalya Antlaşması ile sonlandırılabilmiştir.

Ages had been the period of wealth, prosperity,
justice and construction for Islamic geography.
The conquest of Andalusia and the civilization
constructed there by Muslims played an important
role in rise of Europe. However, the Spanish who
practiced torture, deportation and massacres in
order to clean Iberian Peninsula completely from
Muslims achieved their goal, and they called this
event as “Reconquista” meaning re-conquest.
People rather than Muslims who were living
peacefully in Andalusia also got their share of
Spanish atrocity. As it is known, Ottoman Empire
hosted the Sephardic Jews expelled from this
geography.
Since the 15th century, which is accepted as the end
of the Middle Ages and beginning of the Modern
Ages, Europeans started to be in for colonization.
European states establishing colonies in
continents of Asia, Africa and America, gained
a serious amount of wealth via exploitation of
people and raw material there. In consequence of
this wealth and novelties brought by Renaissance,
Reform, Enlightenment, Industrial Revolution
and French Revolution were actualized in Europe.
Europe owes its relative wealth and prosperity
today to the occupation and colony empires
that it established at that time. While European
states continued persecution far from their own
continent, there were bloody wars due to civil war
in the continent. Eighty Years’ War and Thirty
Years’ War which were destroying Europe, and
having political and sectarian properties could
only be ended with the Peace of Westphalia in the
middle of the 17th century, in 1648.
The First World War which broke out in 1914
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Almanya’nın siyasi birliğini kurması ve siyasi sahaya
müdahil olmasıyla beraber Avrupa içerisindeki güç dengelerinin yeniden dizayn edilmesi gerekliliği yanı sıra 19.
yüzyılda şiddetlenen ve en çok Osmanlı ve Avusturya gibi
çok uluslu geniş araziye yayılmış devletleri etkileyen milliyetçilik düşüncesinin etkileriyle 1914 senesinde patlak
veren I. Dünya Savaşı Fransa, Birleşik Krallık, İtalya gibi
ülkelerin başını çektiği “İtilaf Devletleri” tarafından kazanılmıştır. Ancak bu zafer insanlığa 15 milyon cana mal
olmuştur.
I. Dünya Savaşı’nın akabinde Avrupa’da ırkçı rejimler iktidar sahibi olmuştur. 1922 yılında Benito Mussolini’nin
İtalya’da, 1933 yılında Adolf Hitler’in Almanya’da ve
1939 yılında Francisco Franco’nun İspanya’da yönetime geçmesiyle şiddetlenen ırkçı ve saldırgan tutumlar II.
Dünya Savaşı’na giden yolun köşe taşlarını oluşturmuştur.
Nitekim 1939-1945 yılları arasında II. Dünya Savaşı insanlıktan yoksun bir vahşetle gerçekleşmiştir. 6 sene zarfında çoğunluğu kıta dışından sivil ve askerin oluşturduğu
65 milyon insan can vermiştir.
20. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşen iki dünya savaşı Avrupalı devletlerin hem kıta içerisinde hem de uluslararası
arenada tahakküm kurma savaşlarıdır. Bunca insan öldükten sonra Avrupa bir birlik kurmanın gerekliliğine kanaat
getirmiş ve bugün çatırdayan Avrupa Birliği böyle bir vasatta teşekkül etmiştir.

b. Avrupa’ya Göçün Tarihi

Fetihler ve Sömürgeler Sebebiyle Gerçekleşen Göçler
Müslümanların Avrupa’daki varlığı nevzuhur bir vaka değildir. İslam’ın Avrupa ile olan ilişkileri İslam’ın kendisi
kadar eskilere dayanmaktadır. Hz. Muhammed’in vefatını
takip eden ilk yüzyıllarda Avrupa’nın güneyi Müslüman
Emevi orduları tarafından fethedilir. Osmanlı Devleti 14.
ve 15. yüzyılda Balkanlar’ı ele geçirerek Avrupa içlerine
kadar ilerlemiştir. Viyana Kuşatması’nın Avusturya orduları tarafından başarısızlığa uğratılması ile Osmanlı’nın
Avrupa’daki ilerlemesi 1683 yılında durmuştur.
8. ve 9. yüzyıllardaki Endülüs tecrübelerini de unutmamak
gerekir. Bu dönemlerde Endülüs Müslümanları Avrupa’da
sosyal, siyasal, sanatsal ve teknik açıdan bir medeniyet inşasına girişmişlerdir. İspanya’da Müslüman varlığını yok
etmek adına “Reconquista” hamlesiyle Müslümanlar üze8
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was won by the “Allied Powers” led by countries
like France, United Kingdom and Italy. This war
broke out due to two basic reasons; first, the
necessity of re-designing the balance of power
in Europe since Germany established its political
unity and took part in political arena, second, idea
of nationalism which was intensifying in the 19th
century and affecting the states spread over wide
multi-national areas such as Ottoman and AustriaHungarian Empire. However, this ‘victory’ did
cost 15 million lives!
After the First World War, racist regimes came to
power in Europe. Racist and aggressive attitudes
which intensified by the accession of Benito
Mussolini in Italy in 1922, of Adolf Hitler in
Germany in 1933, and of Francisco Franco in
Spain in 1939, became the cornerstones of the
Second World War. In fact, the Second World
War happened with brutality lacking humanity
between 1939-1945. Within six years, 65 million
people died who were mostly composed of
civilians and soldiers from outside of Europe.
Two World Wars, which occurred in the first half
of the 20th century, were wars that European states
tried to establish dominance both in the continent
and international arena. After the death of so
many people, Europe agreed upon the necessity
of establishing a union and thus European Union,
which crackles today, was formed in such an
environment.
b. History of Migration to Europe
Migrations Due to Conquests and Colonization
The existence of Muslims in Europe is not a
newcomer event. Relations of Islam with Europe
date back to old times as the history of Islam.
During first centuries following the death of the
Prophet Muhammad, south part of Europe was
conquered by Muslim Umayyad armies. Ottoman
Empire moved as far as the inner parts of Europe
by capturing Balkans in the 14th and 15th
centuries. Along with the failure of Ottomans by
Austrian armies at the siege of Vienna, progress
of Ottomans in Europe stopped in 1683.
Experiences of Andalusia in the 8th and 9th
centuries should not be forgotten. At this period,
Andalusian Muslims in Europe attempted to
construct a civilization in terms of society, politics,
art and technic. In order to end the existence
of Muslims, Spain put signature to unusual

rinde görülmedik katliamlara imza atmış ve İspanya’dan
Müslümanları çıkartmışlardır. Bu kıyım yalnızca Müslümanlarla sınırlı kalmamış ve 1490’larda Yahudiler de benzer bir muameleye maruz kalmıştır.1
Müslümanların fetihleri neticesinde Müslüman olan yerli
halkların yanı sıra Avrupalıların az da olsa edindiği Müslüman köleler Avrupa’da Müslümanların varlığının ilk nüvelerini oluşturmaktadır.
Ekonomik Sebeplerle Gerçekleşen Göçler
Avrupa’da yaşayan Müslümanların çoğu, Avrupa’ya II.
Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik kriz ortamı dolayısıyla gelmiştir. Bu süreç 1970’ler, 80’ler ve 90’larda
devam ederek farklı bir boyuta taşınmıştır. Avrupa’daki
göçmen nüfusu Avrupa devletlerinin sömürge faaliyetleri
ve bu faaliyetler sonucunda gelişen ikili ilişkiler bağlamında değerlendirmek gerekmektedir. Örneğin Fransa’da
göçmenlerin büyük bir bölümü Fas, Cezayir ve Tunus gibi
Mağrib ülkelerinden, Hollanda’da Hindistan’dan, İngiltere
ise yine eski bir sömürge olan Pakistan ve Bangladeş’ten
gelenlerden oluşmaktadır.
Avrupa’nın niteliksiz ve ucuz işgücü ihtiyacı, birçok insanın Avrupa’nın kırsal kesimlerinden ziyade kentlerine yoğun bir şekilde hareket etmesinin önünü açmıştır. Almanya’da göçmenler Berlin, Köln, Frankfurt, Münih, Stuttgart
ve Dortmund gibi şehirlerde, Hollanda’da Amsterdam,
Rotterdam ve Utrecht’te, Fransa’da ise Alplerin etrafında
kümelenmiştir. İngiltere’de göçmenlerin çoğu Batı Midlands, Batı Yorkshire, Londra, Manchester ve Lancashire
gibi şehirlere ve bölgelere yerleşmişlerdir.
İlk gelen göçmen işçiler cinsiyet açısından baskın bir
erkek nüfusuna sahiptir ve genellikle geçici bir süre için
geri dönmek üzere niyetlerle gerçekleşen göçlerin en
temel saiki ekonomik kaygılardır. Örneğin Almanya’da
Gastarbeiter (göçmen işçi) programına bakıldığında Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya, Tunus, Yugoslavya ve
ağırlıklı olarak Türkiye’den gelen işçilerin önce iki yıllığına çalışmaya geldikleri görülürken daha sonra bu iki
yıllık niyet uzun vadeli kalıcı bir vatandaşlık politikasına
dönüşmüştür.2
1
2

Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Arkadaş Yayınları, Ankara 2014.
Eurostat, Migrants in Europe: A statistical portrait of the first and second generation, Publications Office of European Union, Paris 2011,
s. 14.

massacres on Muslims via “Reconquista”, and
expelled them from Spain. This slaughter was not
limited to Muslims, because Jews were exposed
to a similar treatment in 1940s.1
Besides local people who became Muslim in result
of the conquests of Muslims, Muslim slaves,
despite they were few in numbers, composed the
first cores of the existence of Muslims in Europe.
Migrations Due to Economic Reasons
Most of the Muslims living in Europe came to
Europe after the Second World War, because of
the occasion of economic crisis. This process
continued throughout 70s, 80s, 90s, and
acquired a different dimension. It is necessary
to evaluate the immigrant population in Europe
in the context of colonial activities and bilateral
relations developed in result of these activities.
For instance; a large portion of immigrants in
France is from Maghreb countries like Morocco,
Algeria, and Tunisia; in the Netherlands it is from
India; and in England, it is from old colonies like
Pakistan and Bangladesh.
Unqualified and cheap labor requirement of
Europe pawed the way for the intense movement
of many people to cities instead of the countryside
of Europe. Immigrants in Germany come together
in cities like Berlin, Cologne, Frankfurt, Munich,
Stuttgart and Dortmund; in the Netherlands they
come together in Amsterdam, and Utrecht; in
France they come together around the Alps. In
England, many immigrants are settled in cities
and regions like West Midlands, West Yorkshire,
London, Manchester and Lancashire.
The first migrant workers were mostly dominated
by male, and the basic reason of these migrations,
which generally took place with intentions of
returning back in short period of time, was
economic concerns. For instance; if Gastarbeiter
(migrant worker) programme in Germany is taken
into account, it can be seen that workers coming
from Greece, Italy, Portugal, Spain, Tunisia,
Yugoslavia and mainly from Turkey came first for
two years of work and later on this intention was
transformed into long-term permanent citizenship
policy.2
1
2

Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu (Birth of
Modern Turkey), Arkadaş Yayınları, Ankara, 2014.
Eurostat, Migrants in Europe: A statistical portrait of
the first and second generation, Publications Office of
European Union, Paris, 2011, p. 14.
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1970’lerin ortalarına gelindiğinde göçlerin büyüklüğü ile
bağlantılı ekonomik durağanlığın yaşanması sebebiyle
Avrupa’ya göçmen işçi alımına kısıtlamalar getirilmiştir.
Bu noktaya kadar göçmenler Avrupalılar tarafından “Çalışan Genç Erkek Nüfus” olarak algılanmış fakat daha sonra ailelerin de göçmenlerin yanına gelmesiyle süreç farklı
bir boyut kazanmıştır. Dikkatler artık toplumsal altyapının
sağlıklı ve uyumlu yürümesine çevrilmiştir; çünkü artık
yerleşik bir göçmen nüfusu ve bu nüfusun kuşaklar boyunca sürdüreceği kültürel kimliği meselesi baş göstermeye
başlamıştır.

In the middle of 1970s, restrictions were introduced
for migrant workers for coming to Europe due to
economic stagnation related with magnitude of
migrations. Up to this point, immigrants were
perceived as “Working Young Male Population”
by Europeans, however later on, the process
acquired a different dimension via coming of the
families of these workers. Attentions were shifted
towards continuation of social infrastructure as
healthy and coherent. Because, issues of a settled
immigrant population and cultural identity of
this population which would be kept through
generations started to appear.

1980’lere gelindiğinde Müslümanlar sığınma talebi ve
mültecilik yoluyla Lübnan, Irak, İran ve Afganistan’dan
Kuzey Avrupa’ya göç etmeye başlamıştır. 1990’larda ise
göçmenlerin birçoğunu Yugoslavya’nın kalıntılarından ve
Somali’den gelen mülteciler oluşturmaktadır.3 Özellikle
Soğuk Savaş sonrası Doğu Avrupa’daki sosyalist bloktan
Batı Avrupa’ya yoğun işçi göçü başlamıştır.

In 1980s, Muslims started to migrate from
Lebanon, Iraq, Iran and Afghanistan to North
Europe by asylum request and being refugees.
In 1990s, many of the immigrants were from exYugoslavia or they were refugees from Somalia.3
Especially after the Cold War period, an intense
labor migration started from socialist block in
East Europe to West Europe.

Uluslararası Af Örgütü’nün 2010 yılında yayımlamış olduğu rapor verilerine göre Avrupa’nın herhangi bir bölgesinde ya da Kuzey Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanların oranı toplam nüfusun %10’undan daha az
gözükmektedir. Müslümanların toplam nüfusu Belçika’da
%6, Fransa’da %7.5, Hollanda’da %5.5, İspanya’da %2.3,
İsviçre’de %5.7, Almanya’da %5 ve İngiltere’de %4.6’dır.
Bu ülkelerden bazıları kayda değer bir oranda Müslüman
nüfusuna kendi vatandaşlık statüsünü vermiştir. Fransa’da yaşayan yaklaşık 2 milyon kişi Fransız vatandaşlığına sahiptir ve Belçika’da yaşayan Müslümanların
%55’i Belçika vatandaşlık hakkına sahiptirler. Bunun yanında İsviçre’de yaşayan çok küçük bir azınlık grup olan
Müslümanların %1’inden daha azı İsviçre vatandaşlık
statüsüne sahiptirler. Avrupa’daki Müslüman nüfusu
geçmişte yaşanandan daha az bir hızla sürekli artmaktadır.
2030’a gelindiğinde; Fransa, Belçika ve İsveç’te yaşayan
Müslümanların toplam nüfusunun %10’unu, İsviçre,
Hollanda ve İngiltere’de %8’ini, Almanya’da %7’sini
ve İspanya’da %4’ünden azını oluşturacağı tahmin
edilmektedir.

According to the reported data published by
Amnesty International in 2010, the ratio of
Muslims living in any region of Europe or in
Northern European countries is less than 10% of
total population. For instance; total population of
Muslims in Belgium was 6%, in France it was
7.5%, in the Netherlands it was 5.5%, in Spain it
was 2.3%, in Switzerland it was 5.7%, in Germany
it was 5% and in England it was 4.6%. Some of
these countries gave citizenship to significant
amount of Muslims. In France, around 2 million
people have citizenship, meanwhile in Belgium
55% of Muslims have citizenship. On the other
hand, in Switzerland, less than 1% of Muslims
who are a small minority group have citizenship.
Muslim population in Europe constantly increases
though with less speed than before. In 2030, it
is estimated that, Muslims in France, Belgium
and Sweden will be 10% of total population; in
Switzerland, the Netherlands and England they
will be 8% of total population; in Germany they
will be 7%; and in Spain they will be less than 4%
of total population.

Batı ve Kuzey Avrupa’da göçmen bir arka plana sahip
Müslümanlar etnik köken itibariyle de çeşitlidir. Örneğin,
Fransa’daki en büyük Müslüman grup Cezayir, Tunus,
Fas ve Sahra altı Afrikalı Müslümanlardan; Almanya’da

Muslims who have immigrant background in
West and North Europe are also different in terms
of ethnic origin. For instance; the biggest Muslim
group in France is from Algeria, Tunisia, Morocco
and Sub-Saharan Africa; in Germany it is from
Turkey; and in Belgium and the Netherlands it is
again from Turkey and Morocco. In England, a

3

3

EUMC, Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia, 2006a, s. 22-23.
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EUMC, Muslims in the European Union: Discrimination
and Islamophobia, 2006a, p. 22-23.
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Türkiye; Belçika ve Hollanda’da ise en büyük oranı yine
Türkiye ve Fas kökenli Müslümanlar oluşturmaktadır. İngiltere’de ise küçük bir oranı Kuzey Afrikalı Müslümanlar
ancak daha büyük çoğunluğu ise Hindistan, Pakistan ve
Bangladeş kökenli Müslümanlar oluşturmaktadır. İsviçre’de yaşayan Müslümanların kayda değer çoğunluğunu
Yugoslavya döneminden kalma Müslümanlar oluştururken, Katalan İspanya’da yaşayan Müslümanların büyük
bir çoğunluğu Mali, Senegal, Pakistan, Cezayir ve Fas kökenlidir. İsveç, Danimarka ve Norveç’te ise Irak ve İran
kökenli Müslümanlar yoğunluktadır.4
Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof. Hatem Bazian kendisiyle gerçekleştirdiğimiz röportajda Avrupa’ya kıta dışından gelen milyonlarca insanın burada varoluş sebebini şu
gerekçelerle açıklamaktadır:
“Asya ve Afrikalıların çoğunluğu iş ve ekonomik fırsat
arayışı içinde Avrupa’ya göç etti. Avrupa’ya göç kapısı
sömürge döneminde açılmış ve günümüze kadar devam
etmiştir. Bu göçün temel nedeni kendi anavatanlarındaki aşırı yoksulluk ve ekonomik başarısızlıklardı. Kaldı ki
anavatanları da yapısal post-kolonyal kontrol ve hammadde, ucuz işgücü, esir pazarları için bir kaynak olarak
kolonilerin kullanımına tabi olmaya devam etmektedir.
Ayrıca, sömürge döneminde oluşturulan ve post-kolonyal
dönemde muhafaza edilen sınırlar dolayısıyla bu devletlerde çoğunluk ve azınlıklar arasında süregelen istikrar4

Amnesty International, Choice and Prejudges: Discrimination Against
Muslims in Europe, Londra 2012, s. 10-11.

small portion of Muslims is from North Africa,
whereas, majority of them is from India, Pakistan
and Bangladesh. A significant amount of Muslims
in Switzerland is from ex-Yugoslavia, meanwhile,
great majority of Muslims living in Catalan
Spain is from Mali, Senegal, Pakistan, Algeria
and Morocco. In Sweden, Denmark and Norway,
Muslims from Iraq and Iran are the majority.4
During the interview that we made with Prof.
Hatem Bazian from California University, he
explained the reasons of the existence of millions
of people who came from outside the continent to
Europe as follows:
“Many Asians and Africans migrated to Europe
in search for work and economic opportunity.
Migration door to Europe was opened during the
colonial period and it stayed open until today.
The main reason of this migration was intense
poorness and economic failures in homelands
of the immigrants. Moreover, their homelands
continue to be dependent on structural postcolonial control and utilization by colonies as
source for raw material, cheap labor force and
captive markets. Furthermore, due to borders
established during colonial period and kept in
post-colonial period, instability and conflicts
lasting between majority and minority groups in
these countries gave opportunity for interference
to old colonial powers which are also the primary
sources of weapons sold to the regimes in these
4

Amnesty International, Choice and Prejudges:
Discrimination Against Muslims in Europe, London,
2012, p. 10-11.
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sızlık ve çatışmalar bu devletlere kurulan rejimlere silah
satımının da birincil kaynağı olan eski kolonyal güçlere
müdahale fırsatına dönüşmektedir. Sömürgeci güçlerin
askerlerini çıkardıktan sonra gelecekte de bu topraklarda
dolaylı kontrol sağlamak amacıyla Güney’de gelecekteki
siyasi, ekonomik, eğitim, sosyal ve dini beraberliği bozmak için gerekli yapısal adımları atmış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizden sık sık sömürgeciliğin bittiği
ve unutmamız gerektiği istenir ama gerçekte sömürgecilik
hiç bir zaman bitmedi ve gölgeleri, özellikle ekonomik ve
politik yapısında tüm Güney üzerinde yaşamaya devam etmektedir.”5
Savaş ve İç Karışıklıklar Sebebiyle Gerçekleşen Göçler
11 Eylül hadisesinden sonra Avrupa’nın ilan ettiği “terörizmle savaş” politikası Avrupa’ya yapılan göçleri yakından etkilemiştir. Laiklik ilkesinden ödün vermek pahasına
insanları dini kimlikleri üzerinden tanımlayan ve muamele
eden Avrupa’ya göç, 11 Eylül sonrasında ABD öncülüğünde başlatılan Afganistan ve Irak işgalleri sürecinde de
hızlanarak devam etmiştir. Geçtiğimiz yıllarda Ortadoğu
coğrafyasında estirilen demokrasi ve özgürlük rüzgarı ile
gelen “Arap Baharı” sürecinin fitilini ateşlediği kaos ortamı da göçü tetiklemiştir. Suriye ve Irak’taki iç karışıklıkların yanı sıra Afganistan ve Somali gibi istikrarsızlaştırılan ülkelerin Müslüman nüfusu son dönem göçlerin temel
sebebini oluşturmaktadır. 2013 yılına kıyasla %24’lük bir
artışla 2014 yılında 260.000 iltica talebi kayıtlara geçmiştir.6

5
6

12

Prof. Hatem Bazian ile Paris’te gerçekleştirilen 12.12.2013 tarihli görüşme.
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countries. We can easily say that after removing
their soldiers, colonialist powers took structural
steps in order to ruin political, economic,
educational, social and religious cooperation in
South in future. Thus, they can establish indirect
control on these lands in future. It is often asked
from us to say that colonization is ended and we
should forget it, but in reality, colonization has
never ended, and its shadows continue to survive
on South, especially in its economic and political
structure.”5
Migrations Due to War and Internal Conflicts
The policy of “war against terrorism” announced
by Europe after September 11 affected migrations
to Europe closely. Migration to Europe, which
identifies people according to their religious
identities and behaves them accordingly at the
expense of the principle of secularism, continued
even further during the process of occupations of
Afghanistan and Iraq started under the leadership
of the U.S. Chaotic atmosphere, whose fuse was
lighted by process of the “Arab Spring” which
came with the wind of democracy and freedom
blown in the Middle East, also triggered the
migration. Besides internal conflicts in Syria
and Iraq, Muslim population of countries like
Afghanistan and Somalia which are destabilized
are the main reasons of recent migrations.
Compared to 2013, with an increase of 24%,
260.000 asylum request was registered in 2014.6

5
6

Interview with Prof. Hatem Bazian made in Paris on
12.12.2013.
http://www.unhcr.org/pages/4a02d9346.html

2. NEFRET, İSLAMOFOBİ ve
IRKÇILIK

2. HATRED, ISLAMOPHOBIA
and RACISM

a. Irkçılık

a. Racism

Irkçılığın Anatomisi ve Avrupa’da Irkçılığın Tarihi
Avrupa tarihinin ayrılmaz bir parçası olan “ırkçılığı” anlamak için Avrupa’nın sömürge faaliyetlerine bakmak
konunun anlaşılması açısından elzemdir. “Irkçılık” kavramının Avrupa’nın sömürgecilik faaliyetleriyle doğrudan
bir ilişkisi vardır. Bunun yanında “ırkçılık” olgusunun
sistematik bir ideolojiye ve ölüm saçan bir makineye dönüştürülmesi Avrupa’nın 20. yüzyılın ilk yarısında kendi
ürettiği “faşizm” ve “Nazizm” deneyimleriyle de doğrudan bağlantılıdır.
Irkçılığı daha iyi anlayabilmek için, bu kavramın Avrupa’daki dilbilimsel kullanımına da bakılmalıdır. İngilizcede “ırk” kelimesi İngilizceyi anadili olarak konuşan
gruplar arasındaki ekstra farklılıkları belirtmek için kullanılırken Orta Avrupa’da Almancanın konuşulduğu yerlerde fiziksel farklılıkları belirtmede kullanılmaktadır. Irk,
ırkçı ve buna benzer terimler 20. yüzyılın ikinci çeyreğine
damgasını vuran Nazizm’le doğrudan bağlantılıdır. Almanya’da fiziksel farklılıkları belirtmek için kullanılan
“ırk” kavramı İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tedavülden
kalkmış; fakat İngilizcede “ırk” kavramı bu sefer Bağımsızlık Savaşları sırasında İngiliz Kraliyet Topluluklarından
İngiltere’ye göç edenleri tarif etmek için yeniden kullanıma girmiştir. Birçok durumda “ırk” kavramının İngilizcede en uygun karşılığı “etnisite” olmuştur.
İskandinav ülkelerinde gündelik dilin bir parçası olan ırk ve
ırkçılık kavramları Nazi dönemini, 1960’lar ABD’sindeki
siyah-beyaz çatışmalarını ve Güney Afrikalılara yönelik
ayrımcılığı çağrıştırdığı için olumsuz bir anlam ile
yüklüdür.

Anatomy of Racism and History of Racism in
Europe
It is necessary to search through colonial activities
of Europe in order to understand “racism” which
is integral part of the history of Europe. Concept
of “racism” has a direct connection with colonial
activities of Europe. Besides that, transformation
of the concept of “racism” into a systematic
ideology and a murderous machine has also direct
connection with experiences like “fascism” and
“Nazism” produced by Europe itself in the first
half of the 20th century.
It is also necessary to search through the linguistic
use of this concept in Europe in order to understand
it better. Meanwhile the word of “race” in English
is used in remarking extra differences among the
groups whose mother tongue is English, it is used
in specifying physical differences in the Middle
Europe where German is spoken. Terms such as
race, racism and such, are directly connected with
Nazism which put its mark on the second quarter
of the 20th century. The concept of “race” used
in specifying physical differences in Germany
was taken out of circulation after the Second
World War, however, the concept of “race” in
English came into use again in order to describe
the immigrants who came to England from the
Commonwealth during Independence Wars. In
many occasions, the most appropriate meaning of
“race” in English has been “ethnicity”.
Concepts of race and racism which are part of
ordinary language in Scandinavian countries have
negative meanings since they evoke Nazi-era, the
conflicts between black and white in the U.S. in
INCREASING DISCRIMINATION IN EUROPE ISLAMOPHOBIA
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Collectif Contre l’islamophobie en France (Fransa İslamofobiyle Mücadele Kollektifi) Sözcüsü Marwan Muhammed’e göre sömürgecilik sonrası dönemde Avrupa
iki çeşit milliyetçilik kurgusu üretmiştir. Birincisi, insan
ırklarının farklı fiziksel ve zihinsel seviyelerini ön plana
çıkaran milliyetçilik anlayışıdır. Yerli sömürge nüfusunu
“tam insan” olarak görmeyen bu bakış açısı sömürgeleştirme projesini meşrulaştırmaya yönelik bir çabadır. Yerli
nüfusun insani olan her şeyinin elinden alınması ve onlara eşitsiz bir muamelenin yapılması beraberinde işgalci
yağmayı getirmiştir. İkinci milliyetçi kurgu ise “uygarlaştırma/medenileştirme” efsanesidir. Bu efsane, hedefteki
milletin ya da grubun reforma ihtiyacı olduğunu ve bunu
gerçekleştirmek için de yardıma ihtiyacı olduğunu fısıldar. Bu kurgunun ana fikrini ise, “Bizim gibi olabilmen
için sana yardım edeceğiz!” söylemi oluşturur. Bu yardım
çabaları sıklıkla “Afrikalıları kalkındırma”, “yerel nüfusu
özgürleştirme”, “halkları efsane ve bâtıl inançlardan kurtarma” gibi söylemlerden halkı Müslüman olan ülkelerde
“kadınları özgürleştirme” söylemine kadar geniş bir yelpazede kendisini belli etmektedir. Milliyetçiliğin bu her
iki kategorisi de bugün farklı yollarla kendisini açıkça ilan
etmektedir ve birinci kategori düşük bir uygarlık düzeyine
sahip Asya ve Afrika kökenli insanları geldikleri yere gönderme inancını taşıyan aşırı milliyetçilerin bir argümanı
olarak kullanılmaktadır. İkincisi ise Avrupa’da daha yaygındır ve örnek olarak Irak İşgali’ni hukukî bir gerekçeye dayandırmak ve “başörtüsü yasağı”nı doğrulamak için
kullanılmıştır Marwan Muhammed’in birinci kategoride
sunduğu milliyetçi algı daha çok fiziksel/tensel farklılıkları ön plana çıkaran “ırkçılık” kavramıyla bağlantılıdır.7
Albert Memmi’nin de vurguladığı gibi, ırkçılık ideolojisi
kendisini merkeze koyan ırkın avantajlarını ön plana çıkartırken ötekinin zararlarını/zaaflarını/eksikliğini vurgulayan, farklılıkların değerlendirilmesi üzerine kurulu bir
ideolojidir. Ona göre ırkçılık imtiyazların doğrulanması
ve kurbana karşı birikmiş bir öfke patlamasıdır.8
Bazı düşünürlere göre ise doğuştan zorunlu olarak gelen
kan ve renk ayrımına dayanan metaforik bir farklılıktır.
Diğer bir grup düşünüre göre ise “ırk” kavramı değişime
kapalı bir kutudur. Irk hakkında en çok kabul gören ortak
görüş ise fiziksel farklılıklar ile tahmin edilen grup özel7
8
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1960s, and discrimination against South Africans.
According to the spokesman of Collectif Contre
l’islamophobie en France (Collective Against
Islamophobia in France, CCIF), Marwan
Muhammad, Europe produced two types of
nationalism during post-colonial period. First,
nationalism which brings different physical and
intellectual levels of human races into the forefront.
This point of view which does not appreciate the
local population of colonies as “fully human” is
an attempt towards legitimization of the project
of colonization. Bereaving of everything which
belongs to local population and behaving them
unequally led to occupational plunder. The second
type of nationalism is the myth of “domestication”.
This myth whispers that the nation or group on
target needs reform, and thus help in order to
actualize it. The main idea of this setup is the
expression of “We will help you to become as
one of us!” Such attempts of help generally come
through in a wide range of expressions from
“reconstruction of Africans”, “liberalization of
local population”, “saving people from myths
and superstitions” to “liberalization of women”
in countries with Muslim population. Both types
of nationalism openly declare themselves today in
different ways: the first category of nationalism
is used as an argument by ultra nationalists who
have the opinion of sending people with Asian
and African origins with low level of civilization
back to their own countries. The second category
is more common in Europe, and as an example, it
was used in order to base the occupation of Iraq
on legal grounds and to validate the “scarf ban”.
The first category of nationalism mentioned by
Marwan Muhammad is connected with concept
of “racism” which rather features physical
differences.7
As also Albert Memmi emphasizes, while the
ideology of racism features advantages of the
race putting itself in the centre, it is based upon
the judgement of differences stressing the harms/
weaknesses/lacks of ‘the other’. According to
him, racism is the verification of privileges and
explosion of anger accumulated against victim.8
On the other hand, according to some thinkers,
it is a metaphorical difference depending
on distinction of blood and colour coming
7
8

Marwan Muhammad, Islamophobia: A Deep Rooted
Phenomenon, Volume 4, Edition 7, Arches Quarterly,
Winter, 2010.
Albert Memmi, Rassismus Europaische Verlagsanstalt,
Hamburg, 1992.

Avrupa Birliği Bayrağı
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likleri arasında belirleyici bir bağın olduğu görüşüdür.
Wodak ve Reisigl; ırkçılığın, gruplar arasında yarışma ve
üstün gelmenin var olan birkaç yolunu içerdiğini ve bu
yüzden ırk kavramının birleştirici bir ideolojik kompozisyon olarak görülmesi gerektiğini söylemişlerdir. Gruplar,
birbirleri üzerindeki ayrıcalık ve imtiyazlarını devam ettirip birbirlerine üstün gelmek için doktrinleri, dinsel inançları ve yerleşik kalıpları kullanırlar. Bu yüzden ırkçılık
amacına ulaşmak için mevcut tüm imkânları kullanır.9
2009 Kasım ayında Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Avrupa Barometresi anket sonuçlarına göre,
AB ülkelerinde yaklaşık her 6 kişiden 1’i ayrımcı muameleye maruz kaldığını ve aşağılandığını belirtmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan anket sonuçları
%61’lik bir oranla en yaygın ayrımcılığın “etnik kökenli”
olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir. Avrupalıların
üçte birinden daha fazlası cinsiyet, din ve inanç temelli
ayrımcılığın daha fazla olduğunu düşünmektedirler. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA), AB genelindeki
etnik azınlıkların ve göçmen grupların 2009 yılında maruz
kaldığı ırkçı ve ayrımcı tecrübeleri yayımlamıştır. Sonuçlar, yöneticilerin ve siyasilerin ayrımcılık, aşağılama ve
ırkçı motivasyona dayalı şiddet karşısında yeterli koruma
önlemleri ve tedbirleri almadığına dair güçlü bir inanç olduğunu göstermiş ve etnik azınlıklar ile göçmenler hakkındaki kesin bir iflası ve çöküşü gözler önüne sermiştir.
Belki de bu yüzden ırkçı suçlar ve ayrımcılıklar resmi
9

R. Wodak & M Reisigl, Discourse and Racism: European Perspectives, Annual Review of Anthropology Volume 28, 1999, 175-200.

necessarily by birth. According to other group
of thinkers, concept of “race” is a box closed
to change. The most accepted view regarding
race is that there is a determining connection
between physical differences and estimated group
properties. Wodak and Reisigl have argued that
racism includes some ways of competition and
overcoming among groups, and thus, the concept
of race should be seen as a unifying ideological
composition. The groups use doctrines, religious
beliefs and settled tools in order to continue their
privilege and concession over each other, and to
triumph over one another. Therefore, racism uses
all existing opportunities in attaining its aim.9
According to results of the survey of
Eurobarometer published by the European
Commission in November 2009, around 1 out of
every 6 people in EU countries stated that she/
he had experienced discriminatory treatment
and belittled. The survey results openly display
that the most common discrimination is the
one depending on “ethnical origins” with 61%.
More than one third of Europeans think that
discrimination based on gender, religion and faith
is more common. European Union Agency for
Fundamental Rights (FRA) has published racist
and discriminatory experiences that ethnical
minorities and immigrant groups all across EU
were exposed in 2009. The results show that there
is a strong belief that administrators and politicians
do not take enough preventive measures against
9
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kayıtlardan ziyade gündelik yaşamda daha yoğun pratize
edilmektedir.
Ulusal Kimlik
Ulusal kimliği “kaba ırkçılığın” sistematize edilmiş kurumsal hali olarak görmek bu kimliğin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Irkçılık hem “ulusal kimliğin” temeli hem
de onun pratik hayattaki bir sonucudur. Fransız Devrimi’yle başlayan ve çok farklı özelliklere sahip insanların
“dil/tarih/coğrafya” yönünden üç boyutlu kurgusundan
oluşan “ortak kimliğe” “ulusal kimlik” denir.
Antony D. Smith’e göre, “ulusal kimlik” etnik, kültürel,
bölgesel, ekonomik, hukuki ve siyasi ögelerin karşılıklı
bileşkesinden oluşan bir bütündür.10 John Keane’ye göre
ise, “Ulusal kimlik, birbiriyle fiziksel herhangi bir teması
olmamasına rağmen konuşmuş olduğu ortak dil, üzerinde yaşamış olduğu ortak coğrafi bölge, paylaşmış olduğu
ortak kültürel pratikler ve geçmişe dönük ortak hafıza sayesinde birbirlerini bağlı hissettikleri kolektif kimliktir.”11
“Ulusal kimlik”, ulusalcılığın siyasi ve ideolojik bir
yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Ulusalcılık bir
ideoloji ve hareket olarak 19. yüzyılda kitle politikaları
bağlamında kurgulanmış modern tarihin bir parçasıdır.
Ünlü İtalyan politikacı Mazzini’nin “İtalya’yı yarattık
şimdi sıra İtalyan vatandaşını yaratmakta” sözü de bu tezi
destekler niteliktedir. Keane’ye göre, ulusalcılık, “Sadece
ötekinden korkmak değil, aynı zamanda ötekini aşağılık
bir çöp yığını olarak zihinde kurgulamaktır.” Bu yüzden
etnik temelli ulusal kimliğin zenofobya/yabancı düşmanlığı ile aralarında yakın bir ilişki bulunmaktadır.
Irkçılığın “Biz” ve “Öteki” Kategorizasyonu
“Biz” ve “öteki” algısı, farklılıkları dışa vurarak onları sürekli canlı tutan bir algıdır. Ulus merkezli bir örnek
vermek gerekirse; “Biz” yani “Almanlar”, yani ilk yerleşimciler ile “Ötekiler” yani “sonradan gelenler” ve buraya ait olmayan Çingeneler, Romanlar, Türkler, Araplar...
Göçmenleri misafir olarak görmeyip dolayısı ile onlara
kaba ve hukuk dışı davranarak onların farklılıklarını reddeden Almanların ev sahipliği inancına gönderme yapan
10
11
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discrimination, humiliation and violence based on
racist motivation. Furthermore, the results reveal
a certain failure and fall about ethnic minorities
and immigrants. Maybe because of this, racist
crimes and discriminations are practised intenser
in daily life than official records.
National Identity
To see national identity as systematized version of
“coarse racism” would make easier to understand
it. Racism is both the base of “national identity”
and the result of it in practical life. The “common
identity” which started with French Revolution
and composed of three dimensional setup in terms
of “language/history/geography” of people who
have very different properties is called “national
identity”.
According to Anthony D. Smith, “national
identity” is a unity comprised of reciprocal
product of ethnic, regional, economic, juridical
and political elements.10 According to John
Keane, “National identity is a collective identity
that people feel connected to each other by
means of common language they speak, common
geographical region they live in, common cultural
practices they share and common retroactive
memory despite they do not have any physical
contact with each other.”11
“National identity” appears as a political and
ideological reflection of nationalism. Nationalism
as an ideology and movement is part of modern
history fictionalised in context of mass politics in
the 19th century. The following words of famous
Italian politician Mazzini support this thesis:
“We created Italy; now it is time to create Italian
citizens.” According to Keane, nationalism “...
not only to be scared from the other, but at the
same time, it is to fictionalize the other as an
unworthy trash dump in mind.” Thus, ethnicbased national identity has close connection with
xenophobia.
“We” and “The Other” Categorization of Racism
Perception of “we” and “the other” is a perception
which keeps differences continually alive by
externalizing them. If we give an example in
10
11
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bu yaklaşım “Almanların” ırkçı olmasına sebebiyet vermektedir.
“Biz” ve “öteki” algısının altında yatan en önemli sebeplerden bir tanesi de “sosyal grup/sosyal kimlik ve sosyal
kategori” olgularının inşa ettiği hayali bariyerlerdir. Henry
Tajfel’in sosyal kimlik teorisi, zenofobyayı/yabancı düşmanlığını bireyin içinde bulunduğu dünyayı kategorize
etmesinin bir yansıması olarak değerlendirmektedir.12
Sosyal kimlik bireyin aidiyet duyduğu sosyal gruba yönelik “benlik bilinci” olarak da okunabilir. Bu yüzden zenofobya/yabancı düşmanlığı bireyin kendi sosyal grubuna
duyduğu pozitif duygular olarak görülmelidir.
Irkçılığın dayandığı diğer bir algı türü de, üstünlük ve
aşağılık örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tez; teknik, askerî ve ekonomik açıdan güçlü Avrupalının “üstün/
gelişmiş insan” diğer toplulukların ise “aşağılık/az gelişmiş insan” mitine dayanmaktadır. Kökleri tarihin derin
sayfalarında olan bu tezin en somut yansıması ise “beyaz adam/siyah adam” olmuştur. 1950’lerin ABD’sinde
gündelik yaşamın her alanında “beyaz adam/siyah adam”
farklılığı üzerinden her fırsatta aşağılanan ten rengi beyaz
olmayan insanların durumu tarihsel hafızalarda canlı bir
şekilde durmaktadır.
Avrupa’da Bugünkü Durum
Son yıllarda Avrupa’da tırmanışa geçen ırkçı görüşler giderek tehlikeli bir boyut kazanmaktadır. Yapılan araştırmalar da bu gerçeği teyid eder niteliktedir. Almanya’daki
Sosyal Demokrat Parti’ye yakınlığıyla bilinen FriedrichEbert Vakfı tarafından yapılan ‘Merkez’in Dönüşümü’
başlıklı araştırmaya göre, aşırı sağcı görüşleri savunan Almanların oranı 2012 yılı sonunda iki sene öncesine göre
%8,2’den %9’a yükselmiştir.
Yabancı ve göçmen karşıtlığı, işsizliğin yüksek olduğu
Almanya’nın doğu eyaletlerinde daha yaygın olarak görülmektedir. 2010’da aşırı sağcı görüşleri savunanların oranı
%10,5 iken 2012 yılında bu oran %16’ya yükselmiştir.
Alman kamuoyunun %36’sı, “Yabancılar, yalnızca sosyal
devlet sistemimizi istismar etmek için buraya geliyorlar”
düşüncesini onaylamaktadır. Bu görüşte olanların oranı
doğu eyaletlerinde %53,9’u bulurken, Batı eyaletlerinde
bu oran %31,4’tür.
12
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terms of nationality; “We” means “Germans” who
are also the first settlers, whereas, “The Others”
mean “late comers” who are not belonging here
such as Gypsies, The Romanies, Turks, Arabs,
and so on. Such an attitude, which refers to the
belief of home ownership of Germans refusing
differences of immigrants by not seeing them as
guests and thus behaving them rude and unlawful,
causes “Germans” to be racist.
One of the most important reasons underlying the
perception of “We” and “The Other” is imaginary
barriers built by the facts of “social group/social
identity and social category”. Social identity
theory of Henry Tajfel appraises xenophobia as a
reflection of the categorization of the world by a
person.12 Social identity can also be read as “sense
of self” of a person aimed at the social group that
she/he has sense of belonging for. Therefore,
xenophobia should be seen as positive feelings of
a person for her/his own social group.
Another type of perception that racism is based
upon appears as examples of superiority and
inferiority. This thesis depends on the myth that
Europeans who are technically, militarily and
economically powerful are “superior/developed”
meanwhile the other communities are “inferior/
underdeveloped”. The most concrete reflection of
this thesis whose roots are in deep pages of history
has been “white vs. black man”. The situation of
non-white people who were humiliated at each
opportunity on the basis of the difference between
“white and black man” in every area of daily life
in the U.S. in 1950s stands alive in historical
memories.
Current Situation in Europe
Racist ideas which started to increase in recent
years in Europe gradually acquire a dangerous
dimension. Researches conducted in that regard
seem to confirm this reality. According to the
research titled ‘Transformation of the Center’
conducted by Friedrich-Ebert Foundation, which
is known to be close to Social Democratic Party
in Germany, the ratio of Germans who support
extreme right-wing opinions as of 2012 increased
from 8.2% to 9% within two years.
Opposition to foreigners and immigrants is more
common in east provinces of Germany where
unemployment is high. While the percentage of
people who were supporting radical right wing
ideas was 10.5% in 2010, it became 16% in 2012.
12
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Araştırmayı yapan biliminsanları Elmar Brähler ve Oliver
Decker, aşırı sağ tehlikesinin sadece Neonazi gruplarla sınırlı olmadığını, günlük yaşamın her alanında aşırı sağcı
fikirlerin izlerinin görülebildiğini belirtirken, “Bu, toplumun merkezinin bir sorunudur” görüşünü kaydetmişlerdir.
Uzmanlar, yabancı düşmanlığının eğitimsiz kişilerde daha
yaygın olduğuna işaret ederken, aşırı sağla mücadelede
eğitimin kilit rol oynadığı vurgulamışlardır.13
***
IGMG Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü, UHİM heyeti ile yapılan görüşmede Avrupa ve Almanya’da ırkçılığın geldiği
noktayı şöyle özetlemiştir:
“Irkçılığı politika olarak benimseyen, İslamofobik politikalarıyla bilinen partiler Avrupa’nın pek çok ülkesinde iktidar ya da iktidar ortağı oldular. İsveç, Norveç,
Danimarka, İsviçre bunlardan birkaçı. Yani bu anlayış
çok yaygın olarak kendisine zemin buluyor. Almanya’nın
Eski Merkez Bankası Müdürü Thilo Sarrazin Türklere hakaretlerle dolu bir kitap yazdı, 2 milyon sattı. Daha da
vahimi toplumun üçte ikisi Sarrazin’in yazdıklarının doğru olduğunu düşünüyor. Sarrazin parti kursaydı %18-25
bandında bir oy oranına sahip olacaktı. Yani bu söylem
toplumun merkezine oturmuş durumda.”14
***
California Üniversitesi Berkeley’den Prof. Hatem Bazian
Avrupa’da ırkçılık ve ayrımcılığın nedenlerini şöyle sıralamaktadır:
“Ayrımcılık ve ırkçılığın nedenleri çoktur ama biz Avrupa’nın bazı kesimlerinin dünyanın güney kısmında yaşayan herkes için ayrılmış ama aynı zamanda da sistematik
bir şekilde Yahudiler ve Müslümanları da kapsayan bir
alt-insan kategorisini içeren ideolojik bir biçimde inşa
edilmiş bir ırk teorisi geliştirmiştir diyebiliriz. Bir diğer
nedeni ise Avrupa dışındaki toprakların kaynaklarının
sömürülmesini rasyonalize etmek için farklılıkları ve ırkçılığı kullanan sömürge kalıntısı bir anlayışla ilintilidir.
Sömürge kalıntısı hala işler vaziyettedir ve vesayet otoritesi ya da “Beyaz Adamın Görevi” algısı belli bir düzeyde Avrupa’da ötekinin (Müslümanlar ve diğerleri) nasıl
görüldüğünü ve muamele göreceğini belirler durumdadır.
13
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36% of German public opinion confirms the
statement that “Foreigners come here only to
exploit our welfare state system.” While the
percentage of people who have the same opinion
can
Scientists Elmar Brähler and Oliver Decker who
conducted the research say that the danger of
radical right wing is not limited with neo-Nazi
groups but the marks of radical right wing ideas
can be seen in every area of daily life. They add
that “This is the problem of the centre.” The
experts point that xenophobia is more common
among uneducated people, thus, they stress that
education plays a key role in struggling with
radical right wing.13
***
During the meeting with the committee of UHİM,
Secretary General of IGMG, Oğuz Üçüncü
summarized the point where racism in Germany
has reached:
“Political parties adopting racism as a politics,
and are known for their Islamophobic policies
became either government or government partner
in many European countries. Sweden, Norway,
Denmark, Switzerland are just few of them. In
other words, this understanding finds ground
to itself very commonly. The former head of the
Central Bank of Germany, Thilo Sarrazin, wrote
a book which is full of insults for Turkish people
and the book sold 2 million copies. Which is worse
is that two third of the society thinks that what
Sarrazin wrote is correct. If Sarrazin established
a political party, he would have voting rate in the
band of 18-25%. Shortly, this discourse seems
located on the center of the society.”14
***
Prof. Hatem Bazian from California University
Berkeley lists the reasons of racism and
discrimination in Europe as follows:
“Reasons of discrimination and racism are
many but we can say that some parts of Europe
have developed a theory of race constructed
ideologically and which contains a sub-human
category systematically comprising Jews and
Muslims besides being parted for everyone who
lives in south part of the world. Another reason
is related to an understanding which is remnant
13
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ZARA yöneticisi Claudia Schafer ile gerçekleştirilen görüşme (Viyana/Avusturya)
Interview with ZARA manager Claudia Schafer ( Vienna/Austria)

Üçüncü bir neden de medeniyetler çatışması yaklaşımını
savunan ve beyazların nüfusunun gittikçe azalması krizine ek olarak Müslümanlar ve azınlıkları tehdit olarak
algılayan bir toplumsal grupla ilişkilidir. Müslümanlar,
Asyalılar ve Siyahiler, “Beyaz” ve Hristiyan Avrupa’nın
sonunu getirecek birer tehdit olarak görülmektedir. Dördüncü neden olarak kompleks askeri sanayi çevreleri de
bu tehdit algısını eski kolonilere ve Arap ve Müslüman
dünyasına askeri müdahaleleri rasyonalize etmek ve militarizm için itici bir güç olarak kullanmasını zikredebiliriz.
Beşinci neden İkinci Dünya Savaşı ile popülerliğini yitiren sağcı partilerin ekonomik kriz ve iş imkanlarının azalmasında artan nüfusları nedeniyle Avrupa’daki göçmen
Müslümanlar ve azınlıkları suçlamak suretiyle saldırarak
yeniden meşruiyet kazanmak için bunu yeni bir yol olarak
görmesidir. Böylelikle ayrımcılık ve ırkçılık sağcı partiler
tarafından ekonomik krizi oya tahvil etmekte kullanılan
bir araç olduğu gibi krizin asıl sebebi olan kişileri örtbas
edecek bir şekilde tartışmayı yeniden şekillendirmekte de
kullanılmış olmaktadır.”15
***
UHİM heyetimiz Avusturya temasları çerçevesinde, ırkçılığa karşı mücadele eden sivil toplum kuruluşu Zivilcourage
und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA) ile bir görüşme
gerçekleştirmiştir. 26 Haziran 2014 tarihinde ZARA’nın
Viyana’da bulunan genel merkezinde gerçekleştirilen
15
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of colonial period and which uses differences and
racism in order to rationalize the exploitation of
sources of the lands outside Europe. Remnant of
colonial period is still working and the authority of
tutelage or perception of the “Duty of White Man”
defines at certain level how the other (Muslims and
others) is seen in Europe and how they should be
treated. A third reason is related to a social group
supporting the idea of the clash of civilizations,
and perceiving Muslims and minorities as threats
in addition to the crisis that population of white
people is gradually decreasing. Muslims, Asians
and Black people are seen as threats who would
bring the end of “White” and Christian Europe.
We can mention the use of this perception of
threat by complex military industries in order to
rationalize military interventions to old colonies,
and Arab and Muslim worlds as a driving force
for militarism as the fourth reason. The fifth
reason is that right wing parties, which lost
their popularity with Second World War, attack
by blaming immigrant Muslims and minorities
in Europe for their increasing population as
reasons of economic crisis and decrease in job
opportunities. By this, such parties try to regain
legitimacy. Thus, discrimination and racism
become a tool which is used by right wing parties
in order to turn economic crisis into vote. They
are also used to reshape the discussions in the
manner of covering-up people who are the real
reasons of the crisis.”15
***
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görüşmede kurum yöneticilerinden Claudia Schafer,
heyetimize ülkedeki ırkçılık ile ilgili olarak şu bilgileri
vermiştir:
“Avusturya’nın geçmişinde böyle aleni bir suçlanma ve
mahkumiyet olmadığı için ırkçılık ve ayırımcılık sanki
normal gibi görülebiliyor. Nazi suçlaması ve yüzleşmesi
Avusturya’da Almanya’dan daha geç 1980’lerde olmuştur. Hatta sempati toplayan bir yönü de var. Örneğin ırkçı
siyasî söylemlere sahip parti %25’ler gibi oy alabiliyor.
Ve diğer partiler de toplumdaki bu eğilimi görünce ırkçı söylemlere meylediyorlar veya bu tür söylemlere karşı
durmuyor ve tepki vermiyorlar. Asıl olarak toplumda böyle bir damar olması problem teşkil etmektedir. Avusturya toplumunda birlikte yaşama ve hoşgörü eksikliği var.
Farklılıklara karşı alışık olmaması, daha homojen bir
toplum olması, imparatorluk zamanındaki kötü ve acı bir
tecrübeye sahip olması sebep olarak sayılabilir. Ana akım
siyasal partiler ırkçı olmasa bile sessiz kalarak örtülü biçimde destek vermiş oluyorlar.”16
Viyana’da düzenlediğimiz workshopta söz alan Osnabrück
Üniversitesi’nden Moussa Al-Hassan Diaw, şunları
söylemiştir:
“Siyasi arenada Sosyal Demokrat Parti ve Hristiyan Demokrat Parti’nin siyasi kalite ve üretkenliği kaybolduğu
için ırkçı partilerin önü açılmış oluyor. Ve bu söylemler
diğer partilerden bıkmış olan arayış içindeki halkı ırkçı
söylemelere itiyor. Bu söylemlere sahip parti de bunu iyi
kullanıyor. Sorunlara yönelik net ve millî söylemler ve
yanlış da olsa çözümler geliştirip anlatıyorlar. Oyu arttığı
için de diğer partiler bu söylemler oy topluyor, halk bunları tasvip ediyor diye düşünüyor ve tepki göstermeyerek
siyasi hesap yapıyorlar. Bu söylemleri tasvip etmeseler de
siyasi kaygıdan dolayı karşı çıkamıyorlar.”17
***
Almanya Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet
Bakanı Aydan Özoğuz, ülkede özellikle okullarda, üniversitelerde ve iş piyasasında ayrımcılık olduğunu belirterek,
bunun ciddiye alınması gerektiğini söylemiştir. Özoğuz,
Stiftung Bildung Eğitim Vakfı tarafından Beuth Yüksekokulu’nda düzenlenen toplantıda, ülkede doğan her üç
çocuğun göçmen kökenli olduğuna işaret ederek, “Biz bir
16
17
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Our committee of UHİM has met with civil society
organization named Zivilcourage und AntiRassismus-Arbeit (ZARA) as part of its contacts
within the scope of Austria. ZARA fights against
racism. During the interview made at the general
center of ZARA in Vienna, on 26 june 2014,
Claudia Schäfer, head of public relations and
managing director of ZARA, gave the following
information regarding racism in the country:
“Since there is no such open accusation and
conviction in history of Austria, racism and
discrimination can be seen normal. Accusation
and confrontation of being ‘Nazi’ happened later
in Austria than in Germany, in 1980s. Even, this
has a side which attracts sympathy. For instance;
a party which has racist discourse can receive
vote around 25%. And, other parties tempt to
racist discourse as well when they see such a
tendency or they do not take a stand against such
discourse and do not react. In reality, the existence
of such a core in society poses a problem. There
is lack of coexistence and tolerance in the
society of Austria. Reasons of this can be listed
as being unaccustomed to differences, being a
more homogenous society, and bad and sorrow
experience from imperial times. Mainstream
political parties become as if they are implicitly
supporting racism even though they are not
racist.”16
Moussa Al-Hassan Diaw from Osnabrück
University said the followings at our workshop in
Vienna:
“Since political quality and productivity of Social
Democratic Party and Christian Democratic Party
vanished in political arena, the way has become
open for racist parties. And, racist discourse
propel people, who are tired of other parties and
searching for novelties, into such discourse. The
party which has such a discourse also uses it well.
They develop clear and national discourse aimed
at problems, and they also develop solutions
though they are wrong. This is what they tell.
Since their votes are increasing, the other parties
think that ‘such discourse receives vote, people
approves them’, and thus they make political
account via not responding such discourse. Even
though they are not approving this discourse, they
can not object due to political concern.”17
***
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Interview made at the General Centre of ZARA on
26.06.2014.

17

Meeting held on 26.06.2014.

göç toplumuyuz. Bizim toplum uzun süre göçün ne olduğunu anlamadı” demiştir.
Uzun bir zaman öğrencilerin değişik derecelere göre okullarda ayrıştırıldığını hatırlatan Özoğuz, bu eğitim sisteminin revize edildiğini kaydetmiş, ailenin eğitim sisteminin
yapısını bilmediğini, bu boşluğun kapatılması gerektiğini
vurgulamıştır. Birbirine yardım ederek çok şeyin yapılabileceğini söyleyen Özoğuz, uyum alanında her şeyin iyi
olmadığı, bunu uzmanlar tarafından hazırlanan raporun
ortaya koyduğuna işaret etmiş, raporun birçok olumlu konuların yanında, belirli grupların ayrımcılık tecrübesine
sahip olduklarını saptadığını kaydetmiştir.
“Ayrımcılık özellikle okullarda, üniversitelerde ve iş piyasasında oluyor. Bunu ciddiye almak lazım” ifadesini kullanan Özoğuz, raporda bir işyeri için müracaatta bulunan
göçmen gençlerin isimlerinden dolayı mülakata çağrılmadığının örnek verildiğini bildirmiştir. Özoğuz, sadece kişinin isminin birisinin davet edilip edilmemesi için yeterli
olmaması gerektiğini belirtmiştir.18
***
Fransız toplumunda ırkçı ve yabancı düşmanı fikirlerin
son yıllarda yükselişte olduğu, bir devlet kurumu olan
İnsan Hakları Ulusal Danışma Komisyonu (CNCDH) tarafından yayımlanan raporla adeta tescillenmiştir. Rapora göre, günümüz Fransa’sında nüfusun %84’ü ırkçılığın
“yaygınlaştığını” düşünmektedir. İstatistikler 2013 yılı sonunda Fransızların %35’inin kendisini “ırkçı” veya “biraz
ırkçı” olarak tanımladığını göstermektedir. Oysa bu oran
2012 yılında %29 olarak kaydedilmiştir. Daha da vahimi,
her 10 Fransız’dan 6’sı (%61) “bazı davranışların” ırkçı
eylemleri “meşru kılabileceğini” söylemektedir. Bu oran
kendisini “sağcı” olarak tanımlayan arasında %73’e kadar
çıkmaktadır. Rapordaki verilere göre, Fransızların %74’ü
“Fransa’da aşırı sayıda göçmen var” deyişiyle hemfikir
olduğunu ifade etmektedir. %60’ı da aşırı göçmenleri ima
ederek “Bugün artık insan Fransa’da kendisini evinde
hissetmiyor” demektedir.

The Commissioner for Immigration, Refugees
and Integration in Germany, Aydan Özoğuz, has
said that there is discrimination in the country,
especially at schools, universities and labor
market, thus, it should be taken serious. During
the meeting organized at Beuth Hochschule by
Stiftung Bildung, Özoğuz has said the followings
by pointing to the fact that one out of every
three children born in the country has immigrant
background: “We are a society of migration. Our
society did not understand what migration is for
a long time.”
Özoğuz, who reminded that students were
separated according to different degrees at
schools for a long time, has noted that this
education system was revised but families do
not know the structure of the system and thus,
as she stressed, this vacuum should be filled.
Özoğuz, who also said that many things can be
achieved by helping each other, has pointed that
not everything is good in terms of integration
which is also supported by the report prepared
by experts. Additionally, she has noted that the
report detected besides many positive things that
certain groups have experience of discrimination.
Özoğuz, who directly said that “Discrimination
is especially at schools, universities and labor
market. We should take it seriously”, informed us
that the report gives young immigrants, who were
not called for interview because of their names, as
examples. Özoğuz has remarked that one’s name
should not be enough for someone to be called for
an interview.18
***

CNCDH son yıllarda Fransa’daki ırkçılık eğilimi hakkında araştırmalar yapıp istatistikler yayımlamaktadır. 2013
verilerini yansıtan raporda uzmanları şaşırtan iki önemli
ayrıntı göze çarpmaktadır. Bunların başında ırkçılık fenomeninin eskiden olduğu gibi sadece kendisini “sağcı” olarak tanımlayanlarla sınırlı kalmayıp, “solcu” ve “laik” ola-

The fact that racist and xenophobic ideas have
been on the rise in recent years in French society
was registered via a report published by a public
institution, National Consultative Commission
on Human Rights (CNCDH). According to the
report, 84% of population thinks that racism is
“more common” in today’s France. Statistics
show that 35% of French people identify
themselves as “racist” or “a little bit racist” at
the end of 2013. However, this rate was 29%
in 2012. The worse thing is, 6 out of every 10
French people (61%) argue that “some behaviors”
can “legitimize” racist acts. This rate increases to
73% among people who identify themselves as
“rightist”. According to the reported data, 74% of
Frenchmen agreed on the statement that “There
are excessive amount of immigrants in France.”
On the other hand, 60% of Frenchmen argue by

18
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rak tanımlayanlarda da gözlemlenmesidir. İkinci önemli
gözlem ise “biyolojik ırkçılık” olarak tanımlanan, “Fransız ırkını diğer ırklardan üstün görme” şeklinde açıklanabilecek ırkçılığın yükselişte olmasıdır. Araştırmaya göre
bugün Fransızların %14’ü kendisini açıkça bu kategoride
sınıflandırmaktadır. CNCDH uzmanları bu yüksek orana
rağmen biyolojik ırkçılık olgusunun eskilere kıyasla Fransız toplumunda daha az yaygın olduğu görüşündedirler.
Irkçılık fenomeninin başlıca kurbanları ise Müslümanlar,
Kuzey Afrikalılar ve Romanlardır. Bu grupları siyahlar ve
Yahudiler izlemektedir. Toplumun %48’i başlıca kurban
olarak “Kuzey Afrikalılar ve Müslümanlar” derken, %38’i
kim olduğunu belirtmeden “yabancılar”, %27 ise “Afrikalılar ve siyahlar” demektedir. İstatistikler Fransa’da
ırkçılığın başlıca kurbanlarının “Fransızlar” olduğunu düşünenlerin de bulunduğunu, bunların oranının %13 olduğunu göstermektedir.
Araştırmada Müslümanların ve İslam’ın bozulan imajının nedenlerine de değinilmektedir. Peçeli çarşaf, türban,
Hz. Muhammed karikatürleri krizi, kurban bayramı, cami
inşaatları, Müslümanlarda domuz eti ve alkol yasağı ve
oruç konularındaki siyasileşen tartışmaların toplumdaki
İslam ve Müslüman algısını derinden etkilediği görülmektedir. Fransızların %94’ü peçeli çarşafın Fransız toplumunda yaşama konusunda “sorun oluşturduğunu” düşünmektedir. Bu oran türban için %80, Hz. Muhammed
karikatürleri için %49, kurban bayramı için %46, namaz
için %45, domuz eti ve alkol yasağı için %35 olarak aktarılmaktadır. Fransızların %54’ü cami inşaatlarının “kolaylaştırılmamasını” istemektedir. İslam ve Müslümanların
görünürlüğündeki artış Fransızların genel olarak laiklik
ilkesine bağlılıklarındaki artışı da beraberinde getirmektedir. Laiklik ilkesi hakkında olumlu görüş belirtenlerin
oranı 2013 yılında bir önceki yıla oranla 10 puan artarak
%78 olarak kaydedilmiştir.
CNCDH, kaygı verici biçimde artmakta olan ırkçılık ve
yabancı düşmanlığını büyük ölçüde ekonomik kriz, işini
kaybetme veya yabancıya kaptırma korkusu, toplumsal
dayanışma ve sosyal güvenlik sisteminin zayıflaması gibi
nedenlere bağlamaktadır. Bazı siyasi liderlerin ırkçı söylemlerinin de bu korkuları körüklediğine işaret edilmektedir.19

19
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implying immigrants that “Today, one cannot feel
oneself at home anymore.”
CNCDH conducts researches and publishes
statistics regarding racist tendency in recent years
in France. In the report representing data from
2013, there are two details surprised the experts:
First, phenomenon of racism is not limited with
people who identify themselves as “rightist”
as it was before, but, it can also be observed at
people who identify themselves as “leftist” and
“secularist”. Second, what is called “biological
racism” which can mean “seeing French race
superior to others” is on the rise. According
to the research, 14% of French people openly
classify themselves in this category. Experts of
CNCDH have the opinion that despite this high
rate, biological racism is less common in French
society compared to earlier times.
Primary victims of the phenomenon of racism
are Muslims, North Africans and the Romanies.
Black people and Jews are following them.
48% of the society says that primary victims are
“North Africans and Muslims”; 38% says just
“foreigners”, meanwhile, 27% says “Africans and
black people”. Statistics show that there are also
people who think that primary victims of racism
in France are “Frenchmen” and their ratio is 13%.
Reasons of degeneration of the image of Muslims
and Islam are also mentioned in the research. It
is seen that politicized discussions regarding
burqa with veil, headscarf, crisis of the cartoons
of the Prophet, the feast of sacrifice, construction
of mosques, pork and alcohol ban in Islam and
fasting deeply affect the perception about Islam
and Muslims in the society. 94% of French people
think that burqa with veil “creates a problem” in
terms of living in the French society. This rate is
80% for headscarf, 49% for the cartoons of the
Prophet, 46% for the feast of sacrifice, 45% for
praying, and 35% for pork and alcohol ban. 54%
of the French people want “not favoring” the
construction of mosques. Increase in visibility
of Islam and Muslims brings along increase in
commitment of Frenchmen to the principle of
secularism in general. The ratio of the people
who had positive ideas regarding the principle of
secularism was recorded 78% in 2013 with 10%
increase compared to the previous year.
CNCDH attributes ominously increasing racism
and xenophobia largely to economic crisis, fear of
loosing job or of entrapment of job to a foreigner,
weakening in social solidarity and security

Danimarka’da İslam Karşıtı Gösteri
Anti-Islamic Demonstation in Denmark

system. It is pointed that racist expressions of
some politicians also instigate these fears.19

b. İslamofobi

Kavramsal Çerçeve
“İslamofobi”, özellikle 11 Eylül’den sonra başta ABD
olmak üzere Avrupa’da artan İslam ve Müslüman karşıtı
tepkilerin/tutumların birleştiği ortak paydayı temsil etmek
üzere yaygın bir şekilde kullanımda olan bir kavramdır.
John L. Esposito Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan bir
röportajında İslamofobiyi şöyle tanımlamaktadır:
“Kanaatimce temel anlamda İslamofobi, Müslümanların
din hürriyetini, sivil özgürlüklerini ve insan haklarını ihlal
eden ve sıklıkla da ayrımcılığa, önyargılara ve nefret suçlarına ya yol açan, ya da bunların oluşmasını tahrik eden
söz ve eylemlerdir.”20
***
Prof. Hatem Bazian İslamofobi kavramına dair şu görüşleri paylaşmıştır:
“İslamofobi’yı şu şekilde tanımlıyorum: İslamofobi mevcut Avrupa-mezkezli, post-kolonyal ve oryantalist global
güç yapısı tarafından geliştirilen yapay bir korku ya da
önyargıdır. İslamofobi gerçek ya da algılanan Müslüman
tehdidine yöneltilerek bir yandan mevcut ekonomik, politik,
sosyal ve kültürel ilişkilerdeki eşitsizliklerin korunması ve
ilerletilmesi diğer yandan da hedef kitlelerde (Müslüman
20

http://www.yenisafak.com.tr/roportaj/obama-da-islamofobiyi-guclendirdi-568827

b. Islamophobia

Conceptual Framework
“Islamophobia” is a widely used concept in order
to represent the common ground that anti-Islamic
and anti-Muslim reactions, which increased
especially after September 11 in Europe and
particularly in the U.S., agree on. Prof. Hatem
Bazian shared the following ideas regarding the
concept of Islamophobia:
John L. Esposito describes Islamophobia as the
following during an interview made with him by
Yeni Safak newspaper:
“According to me, in basic meaning, Islamophobia is all kinds of expressions and acts either causing or provoking discrimination, prejudices and
hate crimes, and violating freedom of religion, civil freedom and human rights of Muslims.”20
***
“I define Islamophobia as follows: It is an
artificial fear or prejudice developed by the
existent European-based, post-colonialist and
orientalist global power structure. On one hand,
19
20
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ya da değil) ‘medeniyet rehabilitasyonunu’ sağlayacak bir
araç olarak şiddet kullanımını raysonalize etmek amaçlanır. İslamofobi kaynak dağılımındaki eşitsizlikleri muhafaza edip daha ileriye taşıyan bir global ırk yapısını tekrar
ortaya koyar ve teyit eder.
Gördüğünüz gibi yaptığım tanım meselenin kompleks yapısını dikkate almaya dönüktür ve İslamofobiyi sadece basit bir İslam ve Müslüman hoşnutsuzluğuyla açıklamaktan
kaçınır. Her ne kadar Müslüman ya da İslam nefreti problemin bir kısmını oluştursa da bu nefret kendisine iliştirilmiş daha önemli amaçlarla bir aradadır. Hiçbir terim mükemmel değildir ve bu İslamofobi terimi için de geçerlidir.
İslamofobiyi çok değişik şekillerde açıklayabiliriz, ancak
bir terimin mükemmel olmaması ifade ettiği manayı ortadan kaldıran ya da önemini azaltan bir unsur olmaktan
uzaktır. Terim üzerindeki mevcut tartışma pür akademiktir
ve bana göre zaman ve kaynak israfından ibarettir. Terim
ifade ettiği manayı taşımaktadır ve bu terim etrafında global düzeyde oldukça zengin bir literatür de şimdiden zaten
oluşmuştur.”21
***
Birmingham Üniversitesi Sosyal Politikalar Okulu Öğretim Üyesi Chris Allen İslamofobi kavramı hakkında şunları söylemektedir:
“İslamofobi kavramı İslam ve Müslümanlarla ilgili ne
düşünüldüğü, ne yazıldığı ve ne konuşulduğu bağlamında
kavramsallaştırılmalıdır. Yoksa çok geniş anlamda ortada
olmayan düşmanlıklara şüpheli bir yaklaşım yoluyla bir
anlamlandırma ve açıklamaya gidilmiş olur ki, bu da kavramın dar bir perspektife sıkıştırılması olur. İslamofobi
İslam ve Müslümanlara dair doğru ya da gerçek olsun
tüm düşüncelerin ve hareketlerin toplamına karşılık gelmektedir.”22
Edward Milton ise İslamofobi kavramını haçlı seferleri ile
başlayan tarihsel bir süreklilik bağlamında değerlendirmekte ve bu sürekliliğin bugün de devam ettiğini vurgulamaktadır.23
***

preservation and promotion of inequalities
existing in economic, political, social and cultural
relations, and on the other hand, rationalization
of the use of violence as a tool in providing the
‘rehabilitation of civilization’ at targeted mass
(whether Muslim or not) is aimed by projecting
Islamophobia at real or perceived Muslim
threat. Islamophobia reproduces and confirms a
global race structure which keeps and promotes
inequalities in resource allocation.
As you notice, my definition gives on to consider
the complex structure of the issue and it avoids
from defining Islamophobia just with displeasure
for Islam and Muslims. Even though hatred
against Islam and Muslims constructs a part of
the problem, this hatred is together with more
important reasons attached to itself. No term is
perfect and Islamophobia is not an exception
in that regard. We can define Islamophobia
in different ways, but imperfection of a term
is far from being an element which removes its
meaning or decreases its importance. The existent
discussion on the term is purely academic, and in
my opinion, it is waste of time and source. The
term contains the meaning it expresses and a rich
literature at global level has already been formed
around this term.”21
***
Research fellow Chris Allen from School of
Social Policy at Birmingham University says the
followings regarding the concept of Islamophobia:
“The concept of Islamophobia should be
conceptualized in context of what is thought,
written, and talked about Islam and Muslims.
Otherwise, it would be interpretation and
explanation by means of a suspicious approach to
non-existing hostilities in a very wide sense, and
it would be pushing the concept into a narrow
perspective. Islamophobia corresponds to totality
of all thoughts and behaviors about Islam and
Muslims, whether they are correct or not.”22
Milton-Edwards assesses the concept of
Islamophobia in context of a historical continuity
starting from the crusades, and he points that this
continuity still continues.23
***

Strasbourg Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Samim Ak21
22
23
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Prof. Hatem Bazian ile Paris’te gerçekleştirilen 12.12.2013 tarihli görüşme.
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Beverley Milton-Edwards, Researching the Radical: the Quest for a
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Party Parliamentary Group on Islamophobia, University
of Birmingham, 2011.
Beverley Milton-Edwards, Researching the Radical:
The Quest for a New Perspective, Interpreting Islam, ed.
Donnan, Hastings, London, 2002, p. 33.

gönül ise İslamofobi hakkında Deutsch Welle’ye verdiği
röportajda şunları söylemektedir:
“İslamofobi kavramı, aslında eski bir kavram. Kökleri
Fransa’nın sömürge bölgelerindeki politikalarını eleştiren, dönemin sömürge karşıtlarına kadar iniyor. Ancak
günümüzde kullanılması, 11 Eylül 2001’den itibaren hız
kazanıyor. Benim açımdan İslamofobi, İslam’dan korkmak ve onu eleştirmek. Bu haliyle bir sorun görmüyorum.
Herhangi bir düşünce sistemi eleştirilebilir. Herhangi
bir dogmatik sisteme kutsallık ve dokunulmazlık atfetmiyorum. Ancak iki nüans eklemek gerek. Bu tarz düşünce
İslam’ın çoğulluğunu ve İslam’a ait olmanın çeşitliliğini
reddedip doğal olarak hayali ve tek tip bir “İslam” kavramı inşa ediyor. Bu tehlikeli ve yanlış. İkincisi İslamofobi,
Müslüman sosyal grubuna ait olan bireylere yönelik nefret
söylemine ve günlük hayatta ayrımcılığa yol açıyorsa
bu da ırkçılıktır. Aradaki çizgi çok ince. İslam’ın bazı
yorumlarında kadının hukuki statüsünü eleştirmek başka,
Müslüman olduğunu çağrıştıran bir isme sahip bir bireye
iş vermemek başka” demektedir.
***
Bazı düşünürler ve sivil toplum örgütleri İslamofobiyi, İslam’a ve Müslümanlara karşı ayrımcılık, önyargı ve kalıplaşmış söylemlerin dışavurumu şeklinde tanımlamaktadır.
Buna karşın Uluslararası Af Örgütü ise olaya insan haklarının bir unsuru olan düşünce ve ifade özgürlüğü noktasından yaklaşarak “İslam’ın eleştirisi” ile “gündelik yaşamda
Müslümanları etkileyen, İslam’a ve Müslümanlara karşı
kalıplaşmış önyargı ve söylemlerin” birbirinden ayırt edilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu yüzden Uluslararası Af
Örgütü “İslamofobi” söyleminden ziyade “Müslümanlara
karşı ayrımcılık” ve “İslam’a ve Müslümanlara karşı kalıplaşmış söylem ve bakış açısı” ifadelerini kullanmayı
tercih etmektedir.24
Kavramla ilgili genel tartışmalara bakıldığında, “İslamofobi” kavramının kelime anlamı itibari bir korkuyu ifade
ettiği, ancak dünyada ve Avrupa’da yaşanan olaylara bakıldığında, İslamofobi kavramının İslam korkusundan ziyade İslam düşmanlığına tekabül ettiği görülmektedir.
İslamofobinin Yükselişinde Bir Kırılma Noktası Olarak
“11 Eylül Olayı”

Prof. Samim Akgönül from Strasbourg University
says the followings in an interview made by
Deutsche Welle:
“The concept of Islamophobia is actually an old
concept. Its roots date back to anti-colonial ideas
criticizing the politics of France in colonial areas.
But, its use in today’s world accelerates after
September 11, 2001. In my opinion, Islamophobia
is fearing from Islam and to criticize it. I do not
see any problem in that. Any thought system can
be criticized. I do not attach sanctity and immunity
to any dogmatic system. However, two nuances
should be added: This type of thought refuses
plurality of Islam and diversity of belonging to
Islam, and naturally, it constructs an imaginary
and monotype concept of “Islam”. This is
dangerous and wrong. Secondly, if Islamophobia
causes hate speech against individuals belonging
to Muslims’ social group, and discrimination in
daily life, then it is racism. The line in between is
very thin. Criticizing the juridical status of women
in some interpretations of Islam is different than
not offering job to an individual who has a name
indicating that she/he is Muslim.”
Some thinkers and civil society organizations
define Islamophobia as manifestation of
discrimination, prejudice and rigid discourse
against Islam and Muslims. In spite of that,
Amnesty International approaches the issue from
the point of freedom of thought and speech, which
is an element of human rights, and they believe
that “criticism of Islam” should be separated from
“rigid prejudice and expressions against Islam
and Muslims affecting them in daily life”. Thus,
Amnesty International prefers to use expressions
like “discrimination against Muslims” and “rigid
discourse and point of view against Islam and
Muslims” instead of “Islamophobia.24
When general discussions related to the concept
are searched, it is seen that meaning of the concept
of “Islamophobia” states a relative fear. But,
when events in the world and in Europe are taken
into account, it can be seen that Islamophobia
corresponds to hostility to Islam rather than fear
of Islam.

11 Eylül olaylarından hemen sonra ekranların karşısına
geçen ABD Eski Başkanı George W. Bush tarihsel refleksler ışığında Batı’nın İslam’a karşı kutsal misyonu olan
“Haçlı Seferlerini” başlatmıştır. Gerek siyasiler, gerek
medya uzmanları, gerek akademisyenler ve STK temsil-

“September 11” as a Breaking Point in Rise of
Islamophobia
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cileri bu saldırıya cevap verilmesi noktasında kamuoyunu
hazır hale getirmek için büyük çaba sarf etmiştir. Medyadaki yoğun ileti bombardımanı bu noktada önemli bir
rol oynamıştır. Bu yaklaşım biçimi sadece ABD’de değil,
saldırıları İslam’ın Batı değerlerine karşı verdiği bir savaş
olarak yorumlayan Avrupa’da da benimsenmiştir. Şu
örnekler Avrupa basınının 11 Eylül sonrasındaki tavrını
ortaya koymaktadır:
The Guardian’dan Julie Birchill:
“Belki de bana –Pis Irkçı- diyebilirsiniz; ama diğer dinleri tehdit eden İslam’dan şüphe etmemiz için gerçekten elimizde bazı gerekçeler var. Diğer dinlerin tarihi insanlığı
karanlığa sürükleyen hoşgörüsüzlüklerle dolu ise İslam’ın
da bundan bir farkı yoktur.”
Sunday Times’tan Melanie Phillips:
“Burada doğup büyüyen kendine yabancılaşmış birçok
Müslüman genç, kendilerini ayakta tutan toplumun temeline dinamit koyma fırsat ve imkanlarını beklemektedir.
Bizler şu an şaşkın bir şekilde bu dipsiz kuyuya bakmaktayız.”
Financial Times’tan Samuel Brittan:
“Militan İslam; yaşam, barış, bilim ve akıldan ziyade ölmeyi seçerek, sadece ABD’nin değil Avrupa aydınlanmasının da değerler sistemini tehdit etmektedir. Bu durum
mantıktan ziyade körlüğün ve bağnaz bir inancın tekrar
tekrar savunusudur.”25
Olayların hemen ardından Afganistan’ın, iki yıl kadar sonra da Irak’ın işgal edilmesi, Soğuk Savaş sonrasında dönemde “ontolojik bunalım” yaşayan NATO’nun “terörle
savaş” mitiyle İslam coğrafyasına odaklanması, ABD ve
Avrupa’da siyasilerin ve medyanın “Müslüman=terörist”
algısını oluşturma yönündeki çabaları, tüm Avrupa’da
İslam ve Müslüman karşıtı söylem ve eylemlerin yolunu
açmıştır.
Prof. Hatem Bazian, İslamofobinin 11 Eylül olayları sonrasında giderek yaygınlaşan İslamofobik politikaların
meyvesini vermeye başladığını dile getirmektedir:
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appeared on TV just after the event, started “The
Crusades” which is the holy mission of the West
against Islam in the light of historical reflexes.
Politicians, media experts, academicians and
representatives of civil society organizations made
a big effort in order to make the public opinion
ready concerning to respond to this attack. Intense
bombardment of messages in media played an
important role at this point. Such an approach was
not only adopted in the U.S., but also in Europe
where the attacks were interpreted as war started
by Islam against Western values. The following
examples present the attitude of European press
after September 11:
Julie Burchill from The Guardian:
“Maybe you can call me as “nasty racist” but we
have real reasons in our hands for questioning
Islam which threatens the other religions. If the
history of other religions are full of intolerances
leading humanity to darkness, Islam has no
difference in that regard.”
Melanie Phillips from Sunday Times:
“Many young Muslims, who were born and raised
here, wait an opportunity and possibility for
blasting the base of this society which keeps them
alive. Now, we amazedly look into a bottomless
pit.”
Samuel Brittan from Financial Times:
“Militant Islam threatens not only the U.S. ones,
but also the value system of the enlightenment of
Europe by selecting death instead of life, peace,
science and mind. This situation is a blindness
and repeated defense of a fanatical belief rather
than logic.”25
Occupation of Afghanistan right after the events
and of Iraq almost two years later, concentration
of NATO which was in an “ontological crisis”
after the Cold War on Islamic geography by means
of the myth of “war against terrorism”, efforts
of politicians and media in the U.S. and Europe
towards creating a perception of “Muslim is equal
to terrorist” pawed the way for anti-Islamic and
anti-Muslim discourse and acts.

“Günümüzde, özellikle 11 Eylül sonrasında artan bir şekilde, Amerika’da, Avrupa’nın bazı bölümlerinde ve dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Müslümanlar şeytan-

Prof. Hatem Bazian expresses that Islamophobia
started to produce the fruits of Islamophobic
policies which gradually became more common
after September 11:
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Robin Richardson, Islamophobia: Issues, Challenges and
Action, Michigan University, 2004.

11 Eylül Saldırıları
September 11 Incident

laştırılmış ve hukuki, sosyal ve siyasi ayrımcılıklara maruz
bırakılan global bir ‘öteki’ haline dönüştürülmüştür. En
üst düzey siyasi söylemlerde dahi, 2008 ve 2012 başkanlık seçimlerinde, İslamofobi öne çıktı. Hatırı sayılır sayıda
Amerikalı, ilk Afro-Amerikan başkan olan Barack Obama’nın gizli bir Müslüman olduğu gerekçesiyle duydukları korkuyu ifade etti ve bu nedenle oylarını hak etmediğini
söylediler. Göç ve güvenlik konuları hakkında gazete köşe
yazıları, TV programları, kitaplar, popüler filmler, siyasi
tartışmalar ve kültürel çekişmeler üzerine yapılacak gelişigüzel bir araştırma bile içinde bulunduğumuz zaman
diliminde İslam’ın ötekileştirilmesine ilişkin yeterli delil
sunacaktır. Karalayıcı ve aşağılayıcı film ‘Müslümanların
Masumiyeti’, malum hakaret içeren karikatürler, 51. Park
‘Sıfır Noktası’ [11 Eylül’de yıkılan kulelerin bulunduğu
alandaki] camii yapma girişimine karşı gösterilen tepkiler geçen on yıl içinde İslamofobinin ektiği tohumların şu
anda mahsulünün alındığını göstermektedir.”26
Prof. Bazian, İslamofobik politikaların sistematiğini şu şekilde açıklamaktadır:

“Today, all the more especially after September
11, Muslims living in the U.S., some parts of
Europe and different parts of the world have been
demonized, and they have been transformed into a
global ‘the other’ exposed to juridical, social and
political discrimination. Even at the highest level
of political expressions, such as the presidential
elections in 2008 and 2012, Islamophobia became
prominent. Significant amount of Americans
expressed their fear that the first Afro-American
president, Barack Obama, is a secret Muslim and
thus he does not deserve the votes. Even a random
search on the issues of migration and security in
chronicles, TV programs, books, popular movies,
political discussions and cultural conflicts can
provide enough evidence regarding the alienation
of Islam in current time period. Defamatory
and derogatory movie ‘Innocence of Muslims’,
cartoons including known insults, reactions
against the attempt of the construction of a mosque
at 51. Park ‘Ground Zero’ [the area where twin
towers, which collapsed on September 11, were]
show that seeds planted by Islamophobia during
the last 10 years crop now.”26

“11 Eylül Amerika ve Avrupa politikaları ile terörizme
karşı global savaşın tekil, farklılaştırılmamış, sınırsız savaş ve aşırı ölçülerle mücadele edilebileceğini öngördüğü
bir tehdit olarak yarattığı ve meta haline getirdiği Müslüman terörist terimi arasında doğrudan bir bağ olduğu
açıktır. Bu politikalar Müslümanlara dönük oluşturduğu

Prof. Bazian explains the systematics
Islamophobic politics as follows:
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of

“It is clear that there is direct link between the
September 11 politics of the U.S. and Europe,
and the term ‘Muslim terrorist’ merchandized
and created by global war against terrorism as a
threat predicted to be struggled with individual,
Interview made with Prof. Hatem Bazian in Paris on
12.12.2013.
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ayrımcılık ve ırkçılık, başka bir 11 Eylül ya da 7 Temmuz’u önleme maksadıyla alınan güvenlik tedbirleri ve
bir tür kendini koruma amacı nihayetinde Amerika ve Avrupa’da rasyonalize edilen bir güvenlik yapısını inşa etti.
Epistemik rasyonalizasyon harekete geçirildi ve bu da ardını getirdi. Benim ifademle ‘bil kuvve’ halde olan İslamofobi toplumun politik, sosyal ve kültürel her katmanında ve
elbette toplumun aynası olan medyada da seferber edildi.
Ötekileştirilmiş gruplar tarafından ortaya konan muhayyel tehdide odaklanmış yeni bir askeri sanayii kompleksini
rasyonalize etmek için İslam ve Müslümanlar problematize edilmektedir. Medya organları kendi devletlerinin politikalarını yansıtmaya başladılar. Müslümanlar da sınırsız
şiddet kullanımı üzerinden Batı toplumuna karşı bir tehdit
olarak görünür oldular.”27
***
Hüssam Şakir ayrımcılığın sebeplerini incelerken iki noktaya dikkat çekmiştir. Birincisi pompalanmakta olan “korku”, ikincisi ise “manipüle edilmiş yorumlar.”28 Bunları
paketleyip insanların zihinlerine pompalayan başlıca araç
ise “medya”dır ve medya da özellikle bu korku ve manipüle edilmiş yorumlar servis edilmektedir.
Douglas Kellner “September 11, Social Theory and Democratic Politics” adlı makalesinde medyanın önemini şu
şekilde resmetmektedir:
“11 Eylül olayları tüm dünya toplumunun hem izleyip hem
de katıldığı küresel medya dünyasında büyük bir olaydı.
Bu yüzden 11 Eylül olayları küresel iletişim ağını dramatize etti ve herkesin küresel ölçekte kayda değer olayları eşzamanlı izleyerek dramaya ortak olduğu bu küresel medya
11 Eylül olaylarında önemli bir rol oynadı.”
***
Allensbach Enstitüsü tarafından yapılan “Almanların İslam’a Karşı Yaklaşımları” başlıklı anketin sonuçları 2012
Kasım ayında Frankfurter Allgemeine Zeitung tarafından
yayımlanmıştır. Araştırma kapsamında katılımcılara 21
farklı ifadeyle ilgili kendi görüşlerini bildirmeleri söylenmiştir. Katılımcıların %83’ü İslam’ın kadınlara karşı ayrımcılık yaptığını düşünürken, %77’sinin köktenci inanç
ve düşüncelerin bağlılık ile ilgili olduğu, %70’lik bir kıs27
28
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undifferentiated, unlimited and extreme measures.
These policies constructed discrimination and
racism against Muslims, security measures in
order to prevent another September 11 or July 7,
and a security structure rationalized in the U.S.
and Europe as result of protecting themselves.
Epistemic rationalization was prompted and
this brought the continaution. With my terms,
Islamophobia which was existent ‘in posse’ was
mobilized at each political, social and cultural
layer of society and of course at media which is
the mirror of the society. Islam and Muslims are
seen as problems in order to rationalize a new
military industry complex focused on imaginary
threat presented by alienated groups. Media
organs started to reflect the politics of their own
countries. Muslims started to be seen as threat
against Western society via use of unlimited
violence.”27
***
Hossam Shaker remarks two points while
investigating the reasons of discrimination:
First, “fear” which is pumped, and second,
“manipulated interpretations.”28 The main tool
which packages these and pump into the minds
of people is “media”, and especially such fear
and manipulated interpretations are serviced by
media.
Douglas Kellner describes the importance of
media as follows in his article titled “September
11, Social Theory and Democratic Politics”:
“September 11 could also only be a megaevent in a global media world, a society of the
spectacle, where the whole world is watching and
participates in global media spectacle, or what
McLuhan called a global village. Thus, September
11 dramatized the inter-connected networked
globe and the important role of the media in
which individuals everywhere can simultaneously
watch events of global significance unfold and
thus participate in the dramas of globalization.”
***
Results of the survey titled “Attitudes of Germans
Towards Islam” which was conducted by
27
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mın ise köktenci inanç ve düşüncenin fanatizm ve radikalizmle alakalı olduğu görüşünü taşıdığı görülmüştür.
Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların %64’ü İslam’ın
şiddet ile özdeş olduğunu, %60’lık bir kesimi ise İslam’ın
intikam alma ve cezalandırma ile özdeş olduğu kanaatini taşımaktadır. Yine katılımcıların %56’sı İslam’ın aşk
ile yapılan bir görev olduğunu düşünürken, diğer %56’lık
kısmı ise İslam’ın siyasi etki peşinde koşmak olduğunu
düşünmektedir. Katılımcıların sadece %13’lük bir kısmı
İslam’ı “komşularını sevmek” olarak görürken %12’lik
bir kısmı ise İslam’ı hayırseverlik olarak, %7’lik bir kısmı
ise şeffaf ve tolerans sahibi bir din olarak görmektedir.29
***
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Başbakanlık Basın-Yayın
ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM) 12 Eylül 2013’te İstanbul’da düzenlenen “Hukuk ve Medya
Bağlamında Uluslararası İslamofobi Konferansı”nda, İslamofobi, çokkültürlülük, medyanın rolü ve sorumluluğu,
hukuk ve insan hakları gibi farklı konu ve meseleler konuşulmuştur.
Konferansın açılışında konuşan Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Sözcüsü Bülent Arınç, “Son derece sinsi şekilde ilerleyen ırkçılık, ayrımcılık, köktencilik, aşırılık gibi
sorunlar adeta toplumlara ölümcül bir virüs gibi nüfuz etmeye çalışıyor. İşte bu virüslerden birisi de İslamofobidir.
11 Eylül saldırılarının ardından sadece Amerika’da değil,
başta Avrupa olmak üzere çok geniş bir coğrafyada, sistemli bir şekilde nefret ideolojisinin propagandası yapılmaktadır. Bu noktada İslamofobi; İslam’ın ve dolayısıyla
Müslümanların Batı toplumları için potansiyel bir tehdit
olduğu algısına dayanan bir ‘nefret ideolojisi’ olarak yaygınlaşmaktadır...” şeklinde konuşmuştur.
Konferansta konuşan dönemin İslam İşbirliği Teşkilatı
(İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ise, “İslamofobi konusu sadece İslam dünyasını değil tüm uluslararası
toplumu ilgilendirmektedir. İslamofobi, İslam’ı ve Müslümanların imajını çarpıtmayı amaçlayan radikal ve aşırıcı
unsurlar nedeniyle artış göstermiştir” demiştir.
Konuşmasına New York’ta Müslümanların açmak
istedikleri “Park 51” ve diğer toplum kesimlerinin de kullanımına açık toplum merkezine karşı yapılan gösterilere
değinerek başlayan Georgetown Üniversitesi’nden Prof.
29
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Allensbach Institute were published by Frankfurter
Allgemeine Zeitung in November 2012. Within
the scope of the survey, it is asked from the
respondents to present their opinion related to 21
different statements. In that regard, 83% of them
think that Islam discriminates women, 77% has
the opinion that radical belief and ideas are related
to commitment, while 70% has the opinion that
radical belief and ideas are related to fanaticism
and radicalism. According to the results of the
survey, 64% of the respondents think that Islam
is identical with violence, meanwhile 60% thinks
that it is identical with avenging and punishing.
56% of the respondents think that Islam is a duty
made with love, whereas 56% thinks that Islam
is seeking political influence. Only 13% of them
see Islam “loving neighbors”, while 12% sees it
humanitarianism, and 7% sees it as a transparent
and tolerant religion.29
***
During the “International Conference on
Islamophobia: Law and Media” organized by
the Organization of Islamic Cooperation (OIC)
and Directorate General of Press and Information
(BYEGM), which was held on 12 September 2013
in Istanbul, different issues like Islamophobia,
multiculturalism, role and responsibility of media,
law and human rights were discussed.
Government spokesman of the Republic of
Turkey, Bülent Arınç said the followings during
his opening speech: “Backhandedly progressing
problems such as racism, discrimination,
fundamentalism, radicalism try to penetrate into
societies like a deadly virus. One of these viruses is
Islamophobia. After September 11, not only in the
U.S. but also in a very wide geography especially
in Europe, propagation of the ideology of hatred is
made systematically. At this point, Islamophobia
becomes more widespread as an ‘ideology of
hatred’ depending upon the perception that Islam
and thus Muslims are potential threat for Western
societies...”
In the same conference, the then General Secretary
of the Organization of Islamic Cooperation,
Ekmeleddin İhsanoğlu said that “The issue of
Islamophobia concerns not only Islamic world
but also all international society. Islamophobia
has increased due to radical and extremist
elements which aim to distort the image of Islam
and Muslims.”
29
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John L. Esposito, bütün dünyada yankı bulan bu gösterilerin “buz dağının görünen kısmı” olduğunu söyleyerek, İslamofobinin Avrupa ve ABD’de 1990’dan itibaren yükselişe geçtiğini hatırlatmıştır. Sağcı siyasetçiler ve aşırı sağcı
Hristiyan dini gruplarca İslam karşıtlığının körüklendiğine
değinen Esposito, özellikle Avrupa’da Müslümanların bir
nüfus tehdidi olarak sunulduğu üzerinde durmuştur.
“Günümüzde İslamofobinin bu kadar taraftar toplamasında popüler kültürü şekillendiren sosyal medyanın oldukça önemli bir yeri olduğuna inanıyorum” diyen Esposito,
ABD’deki 13 eyalette akıl dışı şeriat karşıtı yasaları geçirtmeye çalıştıklarına değinmiş ve “Park 51” girişiminin
ardından başka yerlerde de camilerin açılmasının engellenmeye çalışıldığını söylemiştir.
Esposito, “Eyaletlerdeki insanlar henüz şeriatın ne olduğunu bilmiyor ki şeriat karşıtı yasaların lehinde veya
aleyhinde oy versin. Görebildiğimiz tek şey mantık dışı bir
korku. Ana akım medyada her gün İslam korkusuyla dolu
haberler çıkıyor. İslam’a dair vardıkları sonuçlar ise sosyal yaşamda tartışmaya yer bırakmayan ve temelsiz doğrular haline geliyor” şeklinde konuşmuştur.
Bir diğer panelist, antisemitizm ve Filistin-İsrail çatışması üzerine çalışan Amerikalı siyaset bilimci Norman Gary
Finkelstein da antisemitizmin bazı ülkelere suç haline getirildiği gerçeğinden yola çıkarak bu tip bir yasaklamanın
doğru olup olmadığı üzerinde durmuştur. İslamofobi ve
antisemitizmi birlikte kapsayan bir ortak tanımın “grupları veya grupların çekirdek inançlarını incitici ve rasyonel olmayan şekilde hedef alma” şeklinde olabileceğini
söyleyen Finkelstein, bu duruma tipik bir örnek olarak
“Müslümanlar teröristtir” ve “Yahudiler cimridir” gibi
genellemelerin örnek verilebileceğini belirtmiştir.
Konferansta “İslamofobi ve Kadın Hakları” konusunda
konuşan Fatma Benli, insanları etiketleyerek homojenleştirici ve onun üzerinden söylem kuran bir tavrın ne adına
olursa olsun reddedilmesi gerektiğini belirtmiştir.
“Fransa’da ‘Müslüman Problemi’nin İnşası” adlı sunumu
yapan Mervan Muhammed ise Fransız toplumunda yaşanan benzer veya farklı başka sorunların toplumsal sorun
olarak aynı boyutta algılanmadığını ve Müslümanların
sorun olarak görülmesindeki ana nedenin onların temel
bir norma ters düştüklerine olan kanaat olduğunu dile getirmiştir. Bu temel normun ise “ulusun homojenliği, ulusun kimliği ve ulusun değerleri” olarak özetlenebileceğini
açıklayan Muhammed, Müslümanların Fransa’da her ge30
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Prof. John L. Esposito from Georgetown
University started his speech by mentioning the
protests against society centre which Muslims
want to open in New York at “Park 51” and
which would be open for the other parts of the
society. In that regard, he said that these protests
which had a broad repercussion around the world
are just “the visible part of the iceberg”, and he
reminded that Islamophobia in Europe and in the
U.S. started to increase since 1990s. Esposito,
who mentioned that anti-Islamism is instigated
by right wing politicians and extreme right wing
Christian religious groups, stressed that especially
in Europe Muslims are presented as population
threat.
Esposito, who said that “I believe social media
shaping popular culture has a significant role
in Islamophobia rallies such an amount of
supporters”, mentioned that irrational shariah
laws were tried to be passed in 13 states of the
U.S., and he also said that opening of mosques
were tried to be prevented in other places after the
attempt of “Park 51”.
Esposito said that “People in the states do not
know yet what shariah is. Thus, they can not
be for or against such laws. The only thing we
can see is an irrational fear. News full of fear
of Islam are published every day in mainstream
media. Conclusions drawn on Islam become
unquestionable and baseless truths in social life.”
Another panelist, American political scientist
working on anti-semitism and the clash between
Palestine and Israel, Norman G. Finkelstein
mentioned the fact that anti-semitism was accepted
as a crime in some countries and he laid stress on
whether such a ban is correct or not. Finkelstein,
who said that a joint definition comprising
Islamophobia and anti-semitism together can be
“hurtfully and irrationally targeting the groups
or core beliefs of groups”, remarked that typical
examples of this situation can be the following
generalizations: “Muslims are terrorists” and
“Jews are stingy.”
Fatma Benli, who spoke about “Islamophobia and
Women Rights” at the conference, has remarked
that an attitude which homogenizes people by
labeling them and constructs a discourse over that
should be refused no matter what.
Marwan Muhammad, who made a presentation
titled “Construction of ‘Muslim Problem’ in
France”, argued that similar or other different
problems experienced in French society are not

İsviçre’de İslam karşıtı bir afiş
Anti-Islamic Banner in Switzerland

çen gün ötekileştirildiğini ifade etmiştir. Başörtüsü karşıtlığının %80’e, kurban kesimine karşıtlığın %40’a ulaştığı
ülkede 2002’den beri İslam karşıtı eylemlerin arttığına ve
kadınlar da dâhil olmak üzere bireylere karşı yapılan saldırılarda artış olduğuna işaret eden Muhammed, sınıfsal sorunlarda bile kamuoyu tepkisini bertaraf etmek için İslam
karşıtlığının manipüle edildiğine vurgu yapmıştır.30
Deutsch Welle’nin gerçekleştirdiği röportajda sorulan
“Müslümanlara karşı son yıllarda saldırıların artışını
neye bağlıyorsunuz?” sorusunu Prof. Dr. Samim Akgönül
şöyle cevaplandırmıştır:
“Bu saldırıların arttığını söylemek iddialı olur. Bunun algılamayla ilgili bir açıklaması var. 1980’lere kadar yapılan etnik ırkçı ya da alt sosyal gruplara karşı uygulanan
fiziksel ve de en önemlisi sembolik şiddet 1990’lardan itibaren dinsel bir gruba yapılır olarak algılanmaya başladı.
Hem şiddetin görünürlüğü arttı, hem de Müslümanların,
Müslüman olarak görünürlüğü arttı. Irkçı söylemler, her
yerde karşıda bir monolitik grup görürler. Daha önce,
Arap, Türk, işçi ya da fakir olarak kategorize edilenler,
artık “Müslüman” olarak kategorize ediliyorlar ve bir kısmı da kendini bu şekilde algılıyor.”31

perceived at same dimension as social problem,
and the main reason that Muslims are seen
as problem is the opinion that they contrast
with a primary norm. Muhammad explained
that this primary norm can be summarized as
“homogeneity, identity and values of nation”.
He added that Muslims are alienated in France
every day. Muhammad, who pointed that in the
country where opposition to headscarf reached
to 80%, opposition to sacrifice reached to 40%,
anti-Islamic activities increased since 2002, and
attacks against people including women also
increased, stressed that opposition to Islam is
manipulated to eliminate the reaction of public
opinion.30
Prof. Samim Akgönül answered the question of
“What do you think are the reasons of increase in
attacks against Muslims in recent years?” asked
by Deutsche Welle in an interview as follows:

Bilgesam’dan Gamze Değirmenci ise İslamofobiyi demografik unsurlarla değerlendirerek, bu korkunun kökenlerine ışık tutmaya çalışmaktadır:

“It is ambitious to say that such attacks increased.
For this, there is explanation related to perception.
Ethnic-racist violence practiced until 1980s, or
physical and also most importantly the symbolic
violence used against lower social groups started
to be perceived to be applied against religious
groups since 1990s. Both visibility of violence and
of Muslims as Muslims increased. Racist discourse
sees a monolithic group everywhere. People who
were categorized before as Arab, Turk, labor or
poor are now categorized as “Muslim” and some

30
31

30
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“1950’li yıllarda Avrupa’da 800 bin Müslüman mevcutken, bugün 23 milyonu aşkın nüfuslarıyla Avrupa’nın
%4.5’lik kesimini oluşturmaktadırlar. Her yıl 1 milyon
kadar Müslüman Avrupa’ya göç etmektedir. Avrupa’da
Müslümanların doğum oranları, Müslüman olmayanlara
göre 3 kat daha fazladır. Tahminlere göre 2050 yıllında
Müslümanların Avrupa’daki nüfus oranı %20 olacaktır.
Bu sadece Müslümanların nüfus artışı değil, Avrupa’nın
genel olarak kalabalıklaşması anlamına gelmektedir. Bir
yandan var olan Müslüman nüfusun, diğer yandan mühtedilerin (başka bir dinden İslamiyet’e geçen kimseler)
artmasıyla, Avrupalıların İslamofobi algılarının yükselişe
geçmesi arasında doğru orantı kurulabilir”32
***
Avrupa’daki İslamofobik algıyı daha yakından görebilmek için Islamic Human Rights Council tarafından,
İngiltere’de yaşayan Müslümanlara yapılan “ayrımcılık”
ve “ötekileştirme” ile ilgili anket çalışması verilerine bakmak yararlı olacaktır. Anketin sonuçlarına göre;
• Katılımcıların %74.5’i İslam hakkında düşmanca tutum ve davranışlara maruz kalmıştır.
• Katılımcıların %66.9’u medyada olumsuz Müslüman
tiplemesine tanıklık etmiştir.

Gamze Değirmenci from Bilgesam tries to shed
light on the roots of this fear thereby evaluating
Islamophobia with demographic elements:
“While there were 800 thousand Muslims in
Europe in 1950s, today, with more than 23
million population they compose 4.5% of Europe.
Each year, around 1 million Muslims migrate to
Europe. Birth rates of Muslims in Europe are
three times more than non-Muslims. According to
prediction, in 2050, population rate of Muslims
in Europe will be 20%. This is not only increase
in Muslim population, it also means overcrowding
of Europe. It can be proportioned between the
existing Muslim population on one hand, and
increase in number of converts on the other hand,
and increase in Islamophobic perceptions of
Europeans.”32
***
It will be helpful to look at the results of the survey
related to “discrimination” and “alienation”
against Muslims living in England to see the
Islamophobic perception more clearly. The survey
was conducted by Islamic Human Rights Council.
According to results of the survey:
•

74.5% of the respondents had been exposed to
hostile attitude and acts related to Islam.

• Katılımcıların %63.1 ırkçı tutum ve davranışlara maruz kalmıştır.

•

66.9% of the respondents had witnessed
negative Muslim typage in media.

• Katılımcıların %53.6’sı doğrudan sözlü tacize maruz
kalmıştır.

•

63.1% of the respondents had been exposed to
racist attitude and acts.

•

53.6% of the respondents had been exposed to
direct verbal abuse.

•

41.9% of the respondents had become an
object of derision and mocking because of
her/his ethnic and religious identity.

•

44.6% of the respondents had been exposed to
discriminatory policies.

•

55.3% of the respondents had been exposed to
racist tensions from their neighbors.

• Katılımcıların %41.9’u etnik ve dini kimliğinden ötürü
alay ve dalga konusu olmuştur.
• Katılımcıların %44.6’ı ayrımcı politikalara maruz kalmıştır.
• Katılımcıların %55.3’ü komşularıyla ırkçı gerilimlere
maruz kalmıştır.
Yine aynı anket, İngiltere’de yaşayan Müslümanları
“ırkçı” ve “ayrımcı” bağlamda en çok rahatsız eden başlıca üç mesele şu şekilde sıralanmaktadır;

32

of them also perceives themselves like that.”31

The same survey lists top three issues
disturbing Muslims in England in “racist” and
“discriminatory” regard:

• Medyada İslam’ın olumsuz tipolojisi ve sunumu
(%66.9)

31

32
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• Yabancı gözlerin kendilerine olumsuz bakışları
(%44.4)

•

Negative typology and presentation of Islam
in media (66.9%)

• Müslümanları olumsuz yönde etkileyen politikalara
şahit olmak (%37.8)33

•

Negative eyeshot towards themselves (44.4%)

•

Witnessing policies which affect Muslims
negatively (37.8%)33

***
İfop adlı araştırma şirketi tarafından Fransa ve Almanya’da İslam üzerine yapılan karşılaştırmalı anket çalışmasının sonuçları bu ülkelerdeki insanların İslam’a ve
Müslümanlara bakışını ve bu bakış açısının kökenleriyle
ilgili ipuçlarını açıkça göstermektedir. Anket çalışmasına
Fransa’dan farklı kesimlerden 18 yaş üzerinde toplam 809
kişi katılırken Almanya’dan 801 kişi katılmıştır. Aşağıda
ankette belirtilen bazı ifadeler ve bu ifadelerin dönütleri
birkaç örnekle sıralanmaktadır.
“Müslümanların Fransa ve Almanya’daki varlıklarını genel olarak açıklarsanız ne dersiniz?”
FRANSA

ALMANYA

Ülkemizin kimliğine yönelik bir tehdit

%42

%40

Ülkemiz için zengin bir kültürel çeşitlilik kaynağı

%22

%24

Ne birincisi ne de ikinci

%36

TOPLAM

%100

“What would you say in general regarding the
existence of Muslims in France and Germany?”
GERMANY

42%

40%

A source of rich cultural diversity for our country 22%

24%

%36

Neither the first nor the second

36%

36%

%100

TOTAL

100%

100%

FRANSA

ALMANYA

Müslümanlar topluma entegre olmak istemiyorlar

%61

%67

Müslümanlarla bizim aramızdaki kültürel farklılık çok büyük

%40

%34

Müslümanlar hem komşuluk ilişkilerinde hem de bellibaşlı %37
okullarda gruplaşmakta

%32

Irkçılık ve kabul edilme eksikliği

%18

Ekonomik sıkıntılar ve işsizlik

%20

33

Results of the comparative survey conducted
by French Institute of Public Opinion (IFOP)
in France and Germany regarding Islam show
clearly the outlook of people in these countries on
Islam and Muslims, and the clues related to the
roots of this point of view. In total, 809 people
above 18 years of age from different segments
of France participated in the survey, meanwhile,
801 people from Germany took part in the survey.
Below, some statements and feedbacks of these
statements are listed with some examples:

FRANCE

“Aşağıdaki gerekçelerden sizce hangisi Müslümanların
topluma daha iyi entegre olamadığının bir sebebidir?”

Yönetim anlamında yetersiz bütçe ve hareketlilik

***

%2

Islamic Human Rights Commission, Getting the Message:
The recurrence of ‘hate crimes’ in the UK, 2011.

Threat against the identity of our country

“In your opinion, which of the following is a
reason for Muslims not being integrated better
into the society?”
FRANCE

GERMANY

Muslims do not want to be integrated into the 61%
society

67%

Cultural differences between Muslims and us are 40%
so much

34%

Muslims are grouped around neighbourhoods and 37%
certain schools

32%

%15

Racism and lack of recognition

18%

15%

%10

Economic distress and unemployment

20%

10%

%5

Inadequate budget and mobility in the meaning of 2%
administration

33

5%

Islamic Human Rights Commission, Getting the
Message: The recurrence of ‘hate crimes’ in the UK,
2011.
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“İslam denilince aşağıdaki kelimelerden ilk olarak aklınıza hangisi gelmektedir?”
FRANSA

“Which one of the following words come to your
mind first when it comes to Islam?”
FRANCE

GERMANY

Refusal of Western values

31%

34%

Fanaticism

18%

24%

ALMANYA

Batılı değerlerin reddi

%31

%34

Fanatizm

%18

%24

Culture of obedience and allegiance

17%

14%

%14

Violence

6%

7%

Protection of Women

3%

2%

Justice

3%

5%

Freedom

2%

2%

İtaat ve biat kültürü

%17

Şiddet

%6

%7

Kadının korunması

%3

%2

Adalet

%3

%5

Democracy

1%

1%

I do not know

19%

11%

Özgürlük

%2

%2

Demokrasi

%1

%1

Bilmiyorum

%19

%11

Comparative Survey France/Germany on Islamic Research
Report, 13 December, 201034

***

Comparative Survey France/Germany On Islam Research Report 13th De34

cember 2010

***
2011’de Almanya’daki İslam karşıtlığını inceleyen devlet
televizyonları ARD ve WDR, ülkedeki Federal Kriminal
Daire’nin İslam düşmanı saldırılar konusunda hiçbir istatistiğin bulunmadığını ortaya koymuştur. İçişleri Bakanlığı’nın ırkçı internet sitelerini de izlemediğini tespit eden
televizyonlar, “Bu konuda başka tarafa bakmayı tercih
ediyoruz” yorumunda bulunmuşlardır.
Konuyu değerlendiren Alman devlet televizyonları ARD
ve WDR, yaptıkları değerlendirmede, “Camiler kundaklanıyor, Müslümanları öldürme çağrısı yapılıyor, ne Kriminal Daire istatistik tutuyor, ne bakanlık izlemeye alıyor.
Devlet ne ateşle saldıran kundakçıları ne de manevi kundakçıları ciddiye alıyor.” ifadelerini kullanmıştır.35
***
Hollanda’da, komisyon çalışmaları İslam karşıtlığıyla ün
yapmış aşırı sağcı Geert Wilders tarafından üstlenilen
Maurice de Hond adlı anket şirketi tarafından yürütülen
çalışmada Hollandalıların dörtte üçünün İslam’ın kendi
ülkelerine ve değer sistemlerine iyi entegre olamadığı
sonucuna rastlanmıştır. Hollandalıların üçte ikisinden
fazlası ise (%68) İslam’ın ciddi derecede büyüdüğünü ve
yayıldığını düşünmektedir. Tüm siyasi partilerden seçilen
yaklaşık 1900 kişilik bir denek grubunun hatırı sayılır
34
35

34
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State televisions ARD and WDR which
investigated opposition to Islam in Germany
in 2011 presented that Federal Criminal Police
Office had no statistics regarding hostile attacks
to Muslims. TV channels confirmed that the
Interior Ministry does not monitor the racist
internet sites, and they commented that “For
this issue, we prefer to look somewhere else.” In
addition, German state televisions ARD and WDR
evaluated the situation and stated that “Mosques
are sabotaged; it is summoned to kill the Muslims
and neither Criminal Office keeps statistics nor
the ministry monitors. The state does not take
seriously neither the fire raisers who attack with
fire nor the immaterial fire raisers.”35
***
In the work prepared by the survey institution
Maurice de Hond, whose commission works are
undertaken by extreme right wing Geert Wilders
known for his opposition to Islam, it is concluded
that three quarters of the Dutchmen think that
Islam could not be integrated into their country
and value systems. On the other hand, more than
two thirds of the Dutchmen (68%) think that Islam
grew and spread seriously. Significant majority of
nearly 1900 people chosen as subject group from
all political parties also support these ideas. The
other results are as follows:
34
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Almanya’da İslam karşıtı bir miting
Anti-Islamic demonstration in Germany

çoğunluğu da bu görüşleri savunmaktadır. Diğer sonuçlar
ise şöyledir;
•

Katılımcıların çoğunluğu (%55) Müslüman ülkelerden kendi ülkelerine yapılan göçlerin bir an önce durdurulmasını istemektedir.

•

Katılımcıların %63’ü cami yapımına karşı olumsuz
bir tavır takınmaktadır.

•

Katılımcıların %72’si ise Hollanda’daki şeriat kanunlarının anayasal iptalini savunmaktadır.

•

Katılımcıların %64’ü Müslüman göçmenlerin Hollanda’ya bir katkısının/faydasının olmadığına inanmaktadır.

•

Katılımcıların %73’ü son zamanlarda Boston’da,
Londra’da ve Paris’te meydana gelen patlamaların
Müslümanlarla yakından bağlantısı ve ilişkisi olduğuna inanmaktadırlar.36
***

İsveç’te İsveç Müslümanlar Topluluğu tarafından
yayımlanan ve BM Irk Ayrımcılığı ile Mücadele
Komitesi’ne (CERD) sunulan raporda, İsveçlilerin
Müslümanlara yönelik ayrımcı tavırlarıyla insan hakları
noktasında sınıfta kaldığı belirtilmektedir. İslamofobinin
siyasi arenada popülist kazanımlar açısından kullanıldığı
ve provoke edildiği belirtilmektedir. Raporda ayrıca
İslam’a katılan İsveçlilerin aileleri tarafından maruz kaldığı
36

http://www.geertwilders.nl./index.php/in-english-mainmenu-98/
in-the-press-mainmenu-101/77-in-the-press/1828-reaction-geertwilders-to-islam-poll-the-netherlands-has-had-enough-of-islam

•

Majority of the respondents (55%) want that
Muslim migration to their countries should be
stopped as soon as possible.

•

63% of the respondents assume a negative
attitude against construction of mosques.

•

72% of the respondents support constitutional
cancellation of shariah laws in the Netherlands.

•

64% of the respondents believe that Muslim
immigrants do not have any contribution/
benefit to the country.

•

73% of the respondents believe that the recent
blasts in Boston, London and Paris have close
connection and relation with Muslims.36
***

Inside the report published by the Muslim
Association of Sweden (SMF) and presented
to the Committee on the Elimination of Racial
Discrimination (CERD), it is stated that Swedes
failed about human rights because of their
discriminatory attitudes against Muslims. It is
added that Islamophobia is used for populistic
gains in political arena and it is provoked.
Moreover, bad treatments that converted Muslim
Swedes are exposed by their families are also
included. In the same report, the government
is inculcated and preached at in the sense of
removing the negative impacts of Anti-terror Law
36
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kötü muamelelere de yer verilmektedir. Raporda, İsveç
Anti-terör Yasası’nın Müslümanlar üzerindeki olumsuz
etkilerini giderme açısından hükümete telkinlerde ve
uyarılarda bulunulmaktadır. Raporda 2003 Terör Yasası
kapsamınca Müslümanları hedef alan 26 tutuklamanın
gerçekleştirildiği bildirilmektedir.37
***
2012-2013 yılı istatistikleri İskoçya’da önceki yıllara nazaran Müslüman karşıtı nefret suçlarının daha da arttığını göstermektedir. Saldırgan Davranışlar Hareketi adlı
STK’nın yayımladığı raporda sunulan verilerde dini referanslı nefret suçlarında artış olduğu bildirilmektedir. Geçen yıl 19 civarında kaydedilen Müslüman karşıtı nefret
suçu bu sene toplam 80 olarak kaydedilmiştir.38
***
Avrupa’nın pek çok ülkesinde faaliyet göstermekte olan
“Gençlik Daireleri”nin, özellikle göçmen ailelerin çocuklarını son derece basit gerekçelerle ailelerinden aldığı ve
kendi din, dil ve kültürlerine uzak ailelerin yanına verdiği
gözlemlenmektedir. Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli
göçmenlerin bu yönde artan şikayetleri üzerine TBMM
İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Almanya, Hollanda
ve Belçika’da birtakım incelemelerde bulunmuş ve konuya ilişkin bir rapor yayımlamıştır. Komisyon, incelemeler kapsamında konuyla bağlantılı pek çok siyasetçi,
akademisyen, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu ile
görüşmeler gerçekleştirmiş, mağdur ailelerin şikayetleri
dinlenmiştir. Yapılan görüşmeler ve elde edilen bilgi ve
belgeler, söz konusu şikayetleri doğrular niteliktedir. Elde
edilen bilgi ve belgeler ışığında hazırlanan raporun sonuç
bildirgesinde konu ile ilgili öne çıkan sorunlar şu şekilde
sıralanmıştır:
1. Velayet hakkı, anne ve baba için çocukları ile yakın
ilişki kurma hakkı veren son derece üstün ve kutsal bir
temel insani haktır.
2. Çocuklar, çok basit sebeplerle ailelerinden alınmaktadır.
3. Gençlik daireleri uygulamalarının asıl hedefi, aile bütünlüğünü koruma yönünde olmalıdır.

***
Statistics of 2012-2013 show that hate crimes
against Muslims increased even further compared
to previous years in Scotland. In the report
prepared by a civil society organization called
Movement of Aggressive Behaviour, the presented
data shows an increase in hate crimes related to
religion. While hate crimes against Islam were
registered as 19 last year, it became 80 this year.38
***
It is observed that “Youth Care Agencies”
operating in many European countries take
children especially of immigrant families with
very simple reasons and give them to families
which are far from the religion, language and
culture of these children. A report was prepared
by Grand National Assembly of Turkey Human
Rights Investigation Commission upon claims
and complaints of immigrants with Turkish
origin. The Commission made investigations
in Germany, the Netherlands and Belgium, and
published a report concerning the issue. Within the
scope of the investigations, the Commission made
interviews with many politicians, academicians,
civil society organizations and public institutes,
and listened the complaints of victim families.
The interviews and gathered information and
documents are corroborative of the complaints. In
the final declaration of the report prepared in the
light of the gathered information and documents,
the outstanding problems related to the subject are
listed as follows:
1. Parental right is a very basic, eminent and sacred
human right which gives the right to contact
for mother and father with their children.
2. Children are taken from their families with very
simple reasons.
3. The main aim of the Youth Care Agencies
should be in keeping the integrity of family.
4. In case of taking children from their families,
they should be given to relatives and families
which are having the closest culture and life
style.

4. Çocuğun aileden alınması durumunda kendi kültür ve

5. It should be enabled to have constant personal
relationship between family and taken children.

37

37

38

36

on Muslims. In that regard, it is stated that within
the scope of 2003 Terror Law, 26 arrests targeting
Muslims were performed.37

Organization of Islamic Cooperation, Sixth OIC Observatory Report
On Islamophobia, 2013.
A.g.e.
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Organization of Islamic Cooperation, Sixth OIC
Observatory Report On Islamophobia, 2013.
Ibid.

yaşam tarzına en yakın akraba ve ailelere verilmesi gerekmektedir.
5. Aile ile alıkonulan çocuklar arasında sürekli şahsi ilişki
kurulmasına imkan sağlanmalıdır.
6. El koyma uygulaması geçici bir tedbirdir.
7. Alıkonulan çocuğun kendi kültür ve kimliği açısından
anadilini konuşmasına imkan sağlanmalıdır.
8. Gençlik daireleri kararlarına ve uygulamalarına karşı
aileler nezdinde büyük önyargılar oluşmuştur.
9. Gençlik daireleri uygulamaları, arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır.
10. Aileler çocuklarını geri alabilmek için uzun ve meşakkatli bir yargı sürecinden geçmeye mecbur tutulmaktadır.
11. Mahkemelerin karar verirken gençlik daireleri tarafından hazırlanan raporları esas alması, gençlik dairelerini hem savcı hem de hakim konumuna getirmektedir.
12. Mahkemeler, çoğunlukla ebeveynler aleyhine sonuçlanmaktadır.
13. Almanya ve Hollanda toplumunda, Türk aile yapısı
hakkındaki önyargıların giderilmesi gerekmektedir.
14. Gençlik dairelerinde Türkiye kökenli uzman istihdamının artırılması büyük önem arz etmektedir.
15. Çocukları gençlik daireleri tarafından el konulan ailelere, uzmanlarca hukuki ve psikolojik destek verilmelidir.
16. Türkiye kökenli ailelerin koruyucu aile olması teşvik
edilmelidir.
17. Gençlik dairelerinin uygulamalarına karşı ailelerin bilinçlendirilmesi, haklarının ve sorumluluklarının anlatılması gerekmektedir.
18. Almanya’daki dış temsilciliklerimiz nezdinde aile danışmanlığı hizmeti verecek birimlerin oluşturulması
yararlı olacaktır.
19. Türkiye toplumundaki aile içi problemler, çocukların
gençlik daireleri uygulamalarına maruz kalmasına neden olmaktadır.
20. Türkiye’den göç eden vatandaşlarımızın göç ettikleri
ülke koşullarına en kısa sürede uyum sağlaması gerekmektedir.

6. Confiscation is just a temporary measure.
7. It should be enabled that taken children can
continue to talk in their mother tongue from
the point of view of their culture and identity.
8. Big prejudices have developed at families
aganist decisions and practices of Youth Care
Agencies.
9. There are big differences among the applications
of Youth Care Agencies.
10. Families are obliged to pass through a long
and painful legal process in order to take back
their children.
11. The fact that courts base their decision on
the reports prepared by Youth Care Agencies
places these agencies as both prosecutor and
judge.
12. Courts are generally result against the parents.
13. It is necessary to remove prejudices in German
and the Dutch society on Turkish family
structure.
14. It has importance to increase the employment
of experts with Turkish background in these
Youth Care Agencies.
15. Legal and psychological support by experts
should be provided for the families whose
children are taken. The support should be
given by Youth Care Agencies.
16. It should be encouraged that Turkish families
become foster families.
17. It is necessary to increase the awareness
and explain the rights and responsibilities
of families against the applications of Youth
Care Agencies.
18. It would be helpful to establish some units
providing the service of family counselling at
our foreign representatives in Germany.
19. Domestic problems in Turkish society cause
children to be exposed to the applications of
Youth Care Agencies.
20. Our citizens who migrated from Turkey
should integrate as soon as possible into the
conditions of the country they they migrated
to.
21. It is observed that most of our taken children
stay at shelter residences and they face very
serious problems and dangers there.
22. In accordance with Vienna Convention, it is
necessary that offices of German, Belgium
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21. El konulan çocuklarımızın çoğunluğunun barınma
yurtlarında kaldığı ve buralarda çocuklarımızın çok
ciddi sorun ve tehlikeler ile karşı karşıya bulunduğu
anlaşılmıştır.
22. Viyana Sözleşmesi gereğince Almanya, Belçika ve
Hollanda makamlarının vesayet altına alınan Türkiye
kökenli çocuklarla ilgili olarak dış temsilciliklerimize
bildirimde bulunması gerekmektedir.39
***
UHİM heyeti, Belçika’da yaşayan Müslümanların maruz
kaldığı sorunlara karşı mücadele etmek üzere faaliyet gösteren Muslim Rights Belgium/Belçika Müslüman Hakları ile 15 Aralık 2013 tarihinde Brüksel’de görüşmüştür.
MRB Başkanı Hajib El Hajjaji, Belçika’daki mevcut duruma dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştur.
İslamofobik olayların biri kamusal diğeri politik olmak
üzere iki yönü olduğunu söyleyen Hajjaji, 2008’den önce
Belçika hükümetinin İslamofobiyi kabullenmediğini, bu
tarihten sonra yapılan çalışmalarla devlet desteği alınmaya başlandığını ve Belçika devletinin İslamofobiyi artık
göz ardı edilemez boyutlara ulaştığı için görmek zorunda
kaldığını ifade etmiştir.
Centre Pour L’égalité Des Chances (Eşit Haklar Merkezi)
adlı kurumun verilerine dayanarak, Belçika’da ırkçı saldırı ve nefret içeren olayların 2009’da %82’sinin, 2010’da
%84’ünün Müslümanları hedef aldığını söyleyen Hajjaji,
ırkçı söylemlerin sırasıyla internet ve medyada, iş alanında
ve eğitim kurumlarında görüldüğünü ifade etmiştir. Ülkede antisemitizm konusundaki bilinç, destek ve hassasiyetin İslamofobi için söz konusu olmadığını öne süren Hajjaji konuyla ilgili olarak şunları söylemiştir:
“Antisemitizm ile ilgili olarak resmî kurumlarda yürütülen çalışmalarda hükümet yetkilileri, hukukçular, Yahudi
cemaati temsilcileri birlikte bulunuyor. Ancak Müslümanlara yönelik çalışmalarda böyle bir uygulama yok. Antisemitik saldırıların sayısı yılda ortalama 80’i buluyor
ve bunların çoğu internet üzerindeki sözlü saldırılardan
oluşuyor. İslamofobik olaylar ise bu sayının kat kat üzerinde ve fiziksel saldırı gibi çok daha acı sonuçları olan
39
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Türkiye Cumhuriyeti İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Almanya,
Hollanda ve Belçika Gençlik Dairelerinin Türkiye Kökenli Çocuklara
Yönelik Uygulamalarına İlişkin İnceleme Raporu, 2013.
(http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2013/raporlar/
cocuklara_yonelik_uygulamalara_iliskin_komisyon_raporu.pdf)
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and the Netherlands inform our foreign
representatives regarding Turkish children
placed under guardianship.39
***
The committee of UHİM met with Muslim Rights
Belgium (MRB) operating in order to struggle
with problems faced by Muslims in Belgium.
The meeting was held on 15 december 2013 in
Brussels. The head of MRB, Hajib El Hajjaji made
striking statements about the current situation in
Belgium.
Hajjaji, who said that Islamophobic incidents
have two sides which are public and political,
stated that Belgium government did not accept
the existence of Islamophobia before 2008, but
since then, government support started to be given
upon conducted studies and Belgium government
needed to see Islamophobia since it reached to
non-negligible dimensions.
Depending on data of the Centre for Equal
Opportunities, Hajjaji said that 82% of incidents
including racist attacks and hatred in 2009 and
84% of them in 2010 targeted Muslims in Belgium.
He added that, racist expressions are taken place
in internet, media, labor market and educational
institutions. Hajjaji also argued that awareness,
support and sensitivity regarding anti-semitism in
the country do not exist for Islamophobia. Then,
he said the followings:
“In studies conducted by official institutions
regarding anti-semitism, government officials,
lawyers, representatives of Jewish community
coexist. However, there is no such practice in
studies related to Muslims. The amount of antisemitic attacks can reach to 80 in a year and most
of them are verbal attacks over internet. Despite
that Islamophobic incidents are much more than
this number and they are having more bitter
results such as physical attacks, interest shown
to antisemitism is not shown to Islamophobia.
75% of people exposed to discrimination remains
silent. This rate should be decreased in order
to construct an awareness about Islamophobia
and to verbalize it more strongly in international
public opinion. As MRB, we work according to
such an aim.”40
***
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Grand National Assembly of Turkey Human Rights
Investigation Commission, Inquiry Report Regarding
the Implementations of the Germany, Netherlands, and
Belgium Youth Care Agencies Towards Turkish Origin
Children, 2013. (http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/
insanhaklari/docs/2013/raporlar/cocuklara_yonelik_
uygulamalara_iliskin_komisyon_raporu.pdf)
Meeting with the head of MRB, Hajib El Hajjaji in Brussels
on 15.12.2013.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) yetkilileri Ayten Kılıçarslan, Halide Özkurt ve Ulirch Paffrath
ile gerçekleştirilen görüşme (Köln/Almanya)
Interview with Turkish-Islamic Union for Religious Affairs ( DİTİP) authorities Ayten Kılıçarslan, Halide Özkurt and
Ulirch Paffrath (Cologne/Germany)

olaylar olmasına karşın, antisemitizme gösterilen ilgi
İslamofobiye karşı gösterilmiyor. Ayrımcılığa maruz kalanların %75’i sessiz kalıyor. İslamofobi konusunda bir
bilincin oluşabilmesi ve uluslararası kamuoyunda daha
güçlü bir şekilde dile getirilebilmesi için bu oranın azaltılması gerekiyor. Biz de Muslim Rights Belgium olarak bu
noktada çalışmalar gerçekleştiriyoruz.”40

During the meeting carried out by the committee
of UHİM, which took place at headquarters of
Religious Affairs Turkish-Islamic Union (DİTİB)
locating in Cologne in Germany, the agency
officials Ayten Kılıçarslan, Halide Özkurt and
Ulrich Paffrath gave important information
regarding the current situation of Islamophobia in
Germany.

***

Halide Özkurt stated that a law against
discrimination was enacted in Germany in 2006
and a law against hate crimes was enacted in
2012, but these laws do not include the notion of
“Islamophobia”, despite they include the notion
of “anti-semitism”. Özkurt argued that civil
society organizations became worse than political
parties in terms of activities related to racism in
Germany. She also added that these organizations
do not involve in anti-semitic activities since such
activities are not reciprocated in public and there
is no such social base about the issue of Islam.
Özkurt said the followings regarding the issue:

UHİM heyetinin Diyanet İşleri Türk İslam Birliği-DİTİB’in Almanya’nın Köln kentindeki genel merkezinde
gerçekleştirdiği görüşmede, kurum yetkilileri Ayten Kılıçarslan, Halide Özkurt ve Ulrich Paffrath, Almanya’da İslamofobinin geldiği noktaya dair önemli bilgiler vermiştir.
Halide Özkurt, Almanya’da 2006 yılında ayrımcılığa karşı, 2012 yılında ise nefret suçlarına karşı yasa çıkartıldığını, ancak bu yasaların içeriğinde “antisemitizm”in bir
ifade olarak var olmasına karşın “İslamofobi”nin yer almadığını belirtmiştir. Almanya’da ırkçı faaliyetlerle ilgili
olarak stk’ların siyasi partilerden daha vahim hale geldiğini öne süren Özkurt, bununla birlikte bu stk’ların antisemitik faaliyetler içerisine girmediklerini çünkü toplumda bu
tip faaliyetlerin karşılık bulmadığını, İslam konusunda ise
böyle bir toplumsal tabanın olmadığı ifade etmiştir. Özkurt konuyla ilgili olarak şunları söylemiştir:
“İslamofobiye karşı duran Alman kökenli bireyler ve ku40

Muslim Rights Belgium Başkanı Hajib El-Hajjaji ile Brüksel’de gerçekleştirilen 15.12.2013 tarihli görüşme.

“There are also German individuals and
institutions standing against Islamophobia.
Unfortunately, the Turkish society does not
have enough awareness in this issue. The
first generations were not responding to such
situations. The latter generations are not sensitive
enough to these issues. As DİTİB, we established
the ‘State Youth Associations’ in 15 German
States and we are working for raising awareness
in that regard.”
Ulrich Paffrath gave the example of Sarrazin
in order to present the dimensions of racism in
INCREASING DISCRIMINATION IN EUROPE ISLAMOPHOBIA

39

rumlar da var. Maalesef Türk toplumu bu konuda yeterli
bilince sahip değil. Almanya’ya gelen ilk kuşaklar bu gibi
durumlara tepki vermiyordu. Sonraki kuşaklar ise bu konulara yeterince duyarlı değil. Biz DİTİB olarak Almanya’nın 15 eyaletinde ‘Eyalet Gençlik Birlikleri’ kurduk ve
bu kapsamda bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz.”
Almanya’da ırkçılığın boyutlarını ortaya koymak için Sarrazin örneğini veren Ulrich Paffrath, Alman Federal Bankası (Deutsche Bundesbank) eski yönetim kurulu üyesi ve
SPD partisi üyesi Alman siyasetçi Thilo Sarrazin’in kaleme aldığı “Deutschland Schafft Sich Ab/Almanya Kendini
Yok Ediyor” adlı kitapta Türklerin genetik olarak sorunlu
bir ırk olduğunu ileri sürdüğünü ve Almanya’nın göçmen
politikalarını eleştirirken özellikle Türkler hakkında hakaret içeren ifadeler kullandığını söylemiştir.41
***
UHİM heyeti Fransa’da İslamofobi’ye karşı faaliyet gösteren Collectif Contre l’Islamophobie en France/Fransa
İslamofobiye Karşı Mücadele Kollektifi’nin Paris’teki genel merkezinde Genel Başkan Samy Debah ve yöneticilerden Elsa Ray ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Fransa’da
Müslümanların hukuk alanında sorunlarını iletebileceği
yapılar bulunduğunu ancak siyasilere sorunları anlatmakta güçlük çektiklerini belirten Debah, Fransa’da kurumsal bir İslamofobinin olduğunu söylemiştir. Çocuğunu
okuldan almaya giden başörtülü bir annenin okuldan dışarı
çıkartıldığını, bunun da ayrımcılığın kurumsal olduğunu
gösterdiğini söyleyen Debah, başörtülü bayanların kamu
kurumlarında iş bulamayacaklarını ifade etmiştir.
Antisemitizm konusunda takınılan tavrın İslamofobi için
söz konusu olmadığını söyleyen Debah, “İslamofobi ile
ilgili devlet tarafından yapılan yasal bir düzenleme yok
ancak antisemitizm ile ilgili var. Sinagoglar kamera ile
izleniyor, masraflarını devlet karşılıyor.” diyerek şu örneği vermiştir: “Metroya İslamofobik kampanyayla ilgili bir
afiş asmak istedik. Bu afişler dini afiş olduğu gerekçesiyle
reddedildi. Ancak daha sonra Yahudilerin dini bayramlarıyla ilgili afişler asıldı.”42
***
İslam Toplumu Milli Görüş-IGMG Genel Sekreteri Oğuz
41
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DİTİB Genel Merkezi-Köln’de gerçekleştirilen 16.12.2013 tarihli
görüşme.
CCIF Genel Merkezi-Paris’te gerçekleştirilen 13.12.2013 tarihli görüşme.
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Germany and said that the book, “Deutschland
Schafft Sich Ab/Germany Destroys Itself” written
by German politician Thilo Sarrazin who is
the former member of the board of directors
of Deutsche Bundesbank and current member
of SDP, is arguing that Turks are genetically
problematic and it contains libelous statements
especially about Turks while criticizing the
migration policy of Germany.41
***
The committee of UHİM made an interview with
the general head of Collectif Contre l’islamophobie
en France (Collective Against Islamophobia in
France) Samy Debah and one of the coordinators
Elsa Ray at the general centre of the institution
in Paris. Debah remarked that there are structures
in France with which Muslims can communicate
about their legal problems, but there is difficulty
of explaining the problems to politicians. Debah
said that there is an institutional Islamophobia in
France. For instance; a mother with headscarf was
taken out of the school when she came to take her
child. Moreover, women with headscarves have
difficulties in finding jobs in public institutions.
Debah also said that the attitude in relation to antisemitism is not valid for Islamophobia: “There is
not a legal arrangement made by the state about
Islamophobia, but there is about anti-semitism.
Synagogues are kept under surveillance by
cameras and the costs of this are covered by the
state.” At this point, Debah gave the following
example, “We wanted to put a poster related
to Islamophobia in metro, but they were refused
because that they were religious. Later on, posters
related to religious holidays of Jews were put.”42
***
Oğuz Üçüncü, Secretary General of IGMG shared
his ideas in respect of the transition process of the
increase of Islamophobia in Europe, and of the
current situation. Üçüncü, who asserted that the
murder of Theo Van Gogh -the Dutch producer
of the movie called Submission- in 2004 became
the second breaking point of Islamophobia in
Europe after September 11, said that the concept
of “terrorist whom we raised among us” appeared
after the incidents in England: “According to the
researches, when it is said ‘religion’, Islam comes
to mind, and when it is said ‘Islam’, terrorists and
41
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Interview made at the General Centre of DİTİB in
Cologne, on 16.12.2013.
Interview made at the General Centre of CCIF in Paris,
on 13.12.2013.

Üçüncü, Avrupa’da İslamofobinin tırmanışa geçiş süreci
ve bugünkü mevcut duruma dair görüşlerini paylaşmıştır.
Submission filminin Hollandalı yönetmeni Theo Van
Gogh’un 2004 yılında öldürülmesinin Avrupa’da İslamofobinin 11 Eylül’den sonraki ikinci kırılma noktası olduğunu öne süren Üçüncü, İngiltere’de yaşanan olaylardan
sonra da “kendi içimizde yetiştirdiğimiz terörist” kavramının türediğini söylemiştir. “Yapılan araştırmalara göre
Avrupa’da din denince akla İslam, İslam denince de teröristler ve kadına şiddet geliyor. Bu konuda yoğun bir
korkutma politikası var.” diyen Üçüncü, İslamofobiyi etkileyen faktörleri şöyle sıralamıştır:
“İslamofobiyi etkileyen pek çok etken bulunuyor. Ulusal
gelişmeler, az eğitilmiş azınlık, “muhtaç” hale getirilmiş
göçmenler ve bilinçaltındaki derin medeniyet çatışması
gibi başlıklar bu kapsamda sayılabilir.”
Konu ile ilgili olarak devletlerin istihbarat çalışmaları
yaptığını ve bu doğrultuda politikalar üretildiğini söyleyen Üçüncü, “korku tasavvurları” üzerinden suni algılar
oluşturulduğunu savunmaktadır:
“Almanya’da Müslüman nüfusla ilgili istihbarat çalışmaları yapılıyor: Hangi bölgede demografik yapı hangi yıl
göçmenlerin lehine dönecek, hangi söylemlerle Müslümanlara karşı toplumsal tepki oluşturulabilir, hepsi analiz
ediliyor.
İsviçre’deki minare referandumu Avrupa’da en yüksek
katılımlı referandum oldu. Azınlığın hakları çoğunluğun
insafına bırakıldı. En fazla “Hayır” oyu veren köyde hiç
Müslüman yaşamıyordu, orada minare yapılma ihtimali
yoktu. Yani Avrupa toplumu üzerinde bir korku tasavvuru
oluşturuluyor. Örneğin bir terörist Müslümansa “terörist
Müslüman” oluyor, ancak bu diğer dinler için geçerli değil.
Belçika yakın geçmişte 19 ay hükümetsiz kaldı, ülke bölünmenin eşiğine geldi; fakat bu süreç içerisinde alınan
tek karar burka yasağı oldu. Gerekçe olarak “burka Belçika’nın ortak değerlerine aykırıdır” dendi. Fransa’da burka giyen kadın sayısı 500 kadardı, fakat Fransa İçişleri
Bakanlığı işi gücü bırakıp bununla uğraştı.
Avrupa derin bir kimlik krizi yaşıyor. Din olgusu kamusal
alandan geri çekildi. Artık Batı kendisini tanımlamakta
zorluk çekiyor. Bu sebeple ne olduğunu değil ne olmadığı-

violence against women come to mind. There is
an intense intimidation policy in that regard.”
Üçüncü lists the reasons of this as follows:
“There are many factors affecting Islamophobia.
In this context, national developments, loweducated minorities, immigrants who were
made ‘needy’ and deep clash of civilization in
subconscious can be mentioned.”
Üçüncü, who said that the states make intelligence
work with reference to the issue and policies
towards that direction are produced, argues that
artificial perceptions are created on the basis of
“thought of fear”:
“Intelligence work is done about Muslim
population in Germany: It is analyzed in which
region demographic structure will turn in favor of
immigrants, with what expressions social reaction
can be created against Muslims, and so on.
Referendum of minaret in Switzerland became a
referendum with highest participation. Rights of
minority was left to the mercy of majority. There
were no Muslims in the village where there was
the highest amount of “No” vote, thus, there was
no chance of the construction of minarets there.
In short, a thought of fear is generated over
European society. For instance; if a terrorist is
Muslim, this person becomes “terrorist Muslim”,
but such a thing is not valid for other religions.
Belgium stayed without a government for 19
months recently. The country came within an ace
of separation, but the only decision made during
this process was the ban of burqa. As the reason
of this ban, it was said that “burqa is contrary
to the values of Belgium”. The amount of women
wearing burqa in France was around 500, but
Interior Ministry of France left everything and
dealt with this instead.
Europe experiences a deep identity crisis.
Phenomenon of religion withdrew from public
sphere. Now the West is having difficulties in
identifying itself. Therefore, it is tried to be pulled
off by explaining what they are not instead of what
they are.”43
***
National Assembly of Turkey Human Rights
Investigation Commission shared the following
statistical data in the “Report of Rising Activities
on the Basis of Racism and Xenophobia Against
Turks in Europe in 2012”:
43
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nı izah ederek işin içinden çıkılmaya çalışılıyor.”43
***
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı’nın “2012 Yılında Avrupa’da Türkiye Kökenlilere Yönelik Irkçı ve Yabancı Düşmanlığı Temelinde Yükselen
Eylemler Raporu”nda şu istatistikî veriler sunulmuştur:

Attack

Sabotage

GERMANY

21

11

17

18

67

AUSTRIA

-

-

-

3

3

BELGIUM

1

-

-

3

4

FRANCE

2

-

1

4

7

THE
NETHERLANDS

8

-

1

3

12

TOTAL

32

11

19

31

93

2012 Yılı Irkçı Eylemlerin Toplam İstatistiği

Other

Total

Total Statistics of Racist Activities in 2012

Saldırı

Kundaklama

Tehdit
Mektubu

Diğer

Toplam

21

11

17

18

67

AVUSTURYA

-

-

-

3

3

Besides this report prepared by official data, it is
estimated that there were many activities including
hate and violence which were not registered due
to fear, neglect and not caring.

BELÇİKA

1

-

-

3

4

***

FRANSA

2

-

1

4

7

HOLLANDA

8

-

1

3

12

TOPLAM

32

11

19

31

93

ALMANYA

Resmî veriler ışığında hazırlanan bu raporun dışında resmî
olmayan ve korku, ihmal ve önem vermeme gibi nedenlerden dolayı kayıtlara geçmeyen, nefret ve şiddet içeren pek
çok eylemin gerçekleştiği tahmin edilmektedir.
***
Aşırı sağcı radikalizm ve etnik/dinsel/dilsel azınlıklara
karşı alınan aşırı tavırlar ve ırkçı baskılar tüm Avrupa’yı
ilgilendiren bir sorundur. Aşırı sağ kanat ideolojilerinin
çağdaş versiyonları Avrupa Savaşları sonrasında küreselleşmenin getirdiği kültürel ve sosyal değişimler ve geçişlerden sonra kayda değer bir yükseliş trendini yakalamıştır.
Avrupa’nın gitgide daha da büyüyerek kültürel karışımlarından doğan gerilimlerden yararlanma stratejisini izleyen
bu siyasi hareketler ve partiler “öteki”ne karşı hoşgörüsüz
ve ırkçı bir şekilde davranmaktadır. Bu hareketler kendi
söylemlerini meşrulaştırmak içinse kültürel homojenliğin
korunması ve ifade özgürlüğü retoriğini kullanmaktadır.
Kâr amacı gütmeyen özel bir kurum olan Bertelsmann
Vakfı’nın yapmış olduğu araştırmalara göre bugünkü
Avrupa’nın aşırı-sağ anlayışı mutasyona uğramıştır. Klasik biyolojik ırkçılığın yerine bugün yeni halkçı sağ, din
merkezli ulusal etnik kimliğine refere eden bir ideolojiye
dönüşmüştür. Kendilerini Avrupa’nın merkez sağına yerleştirmeyi amaç edinen aşırı sağcı partiler açık bir şekilde
beyaz adamın üstünlüğünden ziyade göçmen karşıtlığı ve
43
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Extreme right wing radicalism, ethnic/religious/
verbal attitudes against minorities and racist
pressures are problems which concern whole
Europe. Modern versions of extreme right wing
ideologies caught a significant uptrend after
cultural and social transformations and transitions
brought by globalization after European Wars.
These political movements and parties following
the strategy of utilization of tensions originating
from cultural mixtures behave intolerant and
racist against “the other”. These movements use
the rhetoric of protection of cultural homogeneity
and freedom of expression in order to legitimize
their own discourse.
According to the researches conducted by
the private nonprofit-making Foundation of
Bertelsmann, extreme right wing conception of
today’s Europe has mutated. Instead of classic
biological racism, today, it has transformed
into an ideology which refers to national ethnic
identity based on religion. Extreme right wing
parties trying to place themselves on center-right
of Europe define themselves over the rhetoric of
anti-immigrant and Islamophobia instead of the
superiority of the white man. Economic crises
increased both popularity of national parties and
they also supported a strong belief that minorities
are the reasons of the socio-economic problems.
Increase in votes of extreme right wing parties
during recent elections in European countries is a
concrete indicator of such a phenomenon.44
According to Matthew Goodwin, extreme right
wing parties perform a pressing challenge against
European democracy. Such parties have two
properties: First, they are strongly against “(im)
44

Minority Rights Group International, State of the World’s
Minorities and Indigenous People, 2010, pp. 150-160.

Viyana İslam Pedagoji Akademisi (IRPA) yetkilisi Dr. Farid Hafez ile gerçekleştirilen görüşme (Viyana/
Avusturya)
Interview with Private Course for the Teaching of Islamic Religion (IRPA) authority Dr. Farid Hafez (Vienna/Austria)

İslamofobi retoriği üzerinden kendilerini tanımlamaktadırlar. Ekonomik krizler hem ulusal partilerin popülaritesini
artırmış, hem de sosyo-ekonomik problemlerin sebebinin
azınlıklar olduğu yönündeki güçlü bir inancı beslemiştir.
Avrupa ülkelerinde son yıllarda yapılan seçimlerde aşırı
sağcı partilerin oylarındaki yükseliş bunun en somut göstergesidir.44
Matthew Goodwin’e göre aşırı milliyetçi partiler, Avrupa demokrasisine karşı baskılayıcı bir meydan okuma
gerçekleştirmektedir. Bu tarz partiler 2 temel özelliğe sahiptirler. Şiddetli bir şekilde “göç/göçmen”e karşıdırlar ve
etnik/kültürel çeşitliliği istememektedirler. Ayrıca merkez
partilere saldırıyı temel alan karmaşık bir milliyetçi strateji izlemektedir.45
Rusya Dışişleri Başkanlığı İnsan Hakları Komisyonu üyesi Konstantin Dolgov Avrupa bölgesindeki son ekonomik
gelişmeler bağlamında yükselen aşırı-sağcı partiler noktasında endişelerini dile getirmiştir:
“Avrupa bölgesinin içinde bulunduğu derin ekonomik
krizin bir sonucu olarak AB’nin tüm ülkelerine yayılan
Neo-nazi dalgası Avrupa’yı radikalize etmiştir. Avrupa’da
birçok genç aşırı-sağcı partilerin fikirlerinden etkilenmektedir. Mevcut ekonomik problemler sonucunda birçok
genç iş bulamadığında ve düzenli bir eğitime erişme imkâ44
45
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migration”, and second, they do not want ethnic/
cultural diversity. Furthermore, they follow a
complicated nationalist strategy based on offense
towards centre parties.45
Konstantin Dolgov, Russian Foreign Ministry
Commissioner for Human Rights, stated his
concerns in relation to rising extreme right
wing parties in the context of recent economic
developments in European region:
“As a result of the deep economic crisis that
European region is in, neo-Nazi wave spreading
to all countries of EU radicalized Europe. Many
young people in Europe are influenced by the
ideas of extreme right wing parties. When many
young people could not find job and became
deprived of the chance of a regular education
in result of the current economic problems, neoNazizm which is influential not only in European
countries but also in Baltic countries (Sweden,
Norway, Denmark, etc.) started to increase. Some
of our European friends importunately try to place
some new liberal values into well accepted human
rights in international arena. These values cannot
be accepted by the entire society. These values
cannot be imposed on others, because they can
turn into an international problem by triggering
other problems. Thus, we should only support
inter-religious, cross-cultural and international
dialogue.”46
***
45
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nından yoksun kaldığında, Sadece Avrupa ülkeleri değil,
Baltık ülkeleri (İsveç, Norveç, Danimarka vs.) boyunca da
etkili olan Neo-Nazizm yükselişe geçmiştir. Bazı Avrupalı
dostlarımız, bazı yeni liberal değerleri ısrarlı bir şekilde
uluslararası arenada kabul görmüş insan haklarının içine
yerleştirmeye kalkışıyorlar. Bu değerler tüm toplum tarafından kabul görmeyebilir. Bu değerler başkalarına empoze edilemez; çünkü başka sorunları tetikleyerek uluslararası bir probleme dönüşebilir. Bu yüzden bizler sadece ve
sadece dinlerarası, kültürlerarası ve uluslararası diyaloğu desteklemeliyiz.”46
***
Viyana İslam Pedagoji Akademisi-IRPA (Islamiche Religions Pedagogische Akademie in Wien) ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede kurumun yöneticilerinden olan ve aynı
zamanda İslamofobi alanındaki çalışmaları ile tanınan
Dr. Farid Hafez, ülkede İslamofobinin fikri ve tarihsel
kökenlerine dair şu tesbitlerde bulunmuştur:
“Aydınlanma sonrası özgürlük ve barış içinde yaşama
söylemleri var. Ancak bu söylemlerinde kırılma anları olmuştur. Elit zümre bu kavramları kendi çıkarlarının
devamı için kullanma ve manipüle etme gayreti içinde
olmuşlardır. Lakin bu ülkeler ekonomik ve demokratik
haklar açısından diğer ülkelere göre önde sayılırlar. Ancak Müslümanlar ve temel insan hakları sözkonusu olunca
durum biraz farklılaşıyor. Avusturya’da Soğuk Savaş sonrası Batı kültürü ile İslam kültürü arasında kültür çatışması yaşanmaktadır. Avusturya’da tarihi Türk düşmanlığı
zaman içinde İslam düşmanlığına dönüşmüş görünüyor.
Tarihi birikimle siyasi çatışma alanı devam etmektedir.
Nasyonal Sosyalist Parti’den ayrılanlar ırkçı ÖFP’yi kurmuştur. Bu pati kurulmadan önce de ırkçılık ve İslamofobi
vardı ama aleni ve temel politika değildi, diğer partilerin
içinde yapılıyordu. Şimdi ise dili keskin ve rijit bir biçimde bu düşmanlık yapılıyor. 1912 Bosna Kanunu (Bosnalı
Müslümanlar için çıkarılmış olan anayasal bir koruma)
bu akımları biraz frenliyor ve Müslümanlara koruma sağlıyor. Ayrımcılık ulusal düzeyde daha az fark edilir durumdadır. Eyaletlerde ve yerel ölçekte farklı tonlarda da
olsa daha fazla ayrımcılık ve İslamofobi vardır. Bu durum
hayata aynı zamanda çok farklı boyutlarda ve alanlarda
yansımaktadır.” 47
46
47
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During the interview that we made with Dr. Farid
Hafez, one of the executives of Islamic Pedagogical
Academy of Vienna (IRPA) and at the same time
a known researcher in Islamophobia, made the
following observations regarding intellectual and
historical roots of Islamophobia:
“There are discourses of living in freedom and
peace after the Enlightenment. However, these
discourses have had breaking points. Elite group
has been in effort of using and manipulating these
concepts for the continuation of their interests.
True that these countries are keeping ahead of
the other countries from the point of economic
and democratic rights. However, when it comes
to Muslims and basic human rights, the situation
changes a little bit. There has been clash between
Western and Islamic culture in Austria after the
Cold War. It seems that historical hostility to
Turks turned into hostility to Islam in Austria in
time. Political conflict continues via historical
accumulation. The ones who separated from
National Socialist Party established ÖFP. There
were racism and Islamophobia even before the
establishment of this party, but they were not
explicit and basic politics. They were instead
practiced in other parties. Now, hostility is
performed rigidly and with a sharp tongue. 1912
Bosnian Law (a constitutional protection issued
for Bosnian Muslims) restrains these movements
a bit and provides protection for Muslims.
Discrimination is less visible at national level.
There are more discrimination and Islamophobia
in provinces and at local scale, though they are
in different tones. This situation reflects on life
at different dimensions and areas at the same
time.”47
Moussa Al-Hassan Diaw said the followings
during the workshop that we organized at
Osnabrück University:
“The Greens and leftists cannot object racism
and discrimination since they are ashamed. They
abstain from being perceived or seen as having
Islamic sympathy. Thus, they do not object
because of a kind of peer pressure. This idea of
discrimination depends basically on colonialism.
There are always situations like racist point of
view, not accepting foreigners, be doubtful of
them and not considering them as equals. Since
such racism cannot be said or practiced openly,
it is pursued through Islamophobia (it is the
name of secret hostility to Islam because it cannot
47

Interview made with Dr. Fared Hafez at the General
Centre of IRPA, on 26.06.2014.

Viyana’da düzenlediğimiz workshopta söz alan Osnabrück
Üniversitesi’nden Moussa Al-Hassan Diaw, şunları
söylemiştir:
“Yeşiller, solcular ırkçılığa ve ayırımcılığa utandıkları
için karşı çıkamıyorlar. İslamcı ve İslami sempati sahibi
gibi algılanmaktan veya görünmekten çekiniyorlar. Bir
nevi mahalle baskısından dolayı karşı çıkmıyorlar. Bu ayırımcılık fikri temelde kolonyalizme dayanıyor. Irkçı bakış
açısı ve yabancıyı kabul etmeme, kuşku duyma, bir türlü
eşit saymama hep vardır. Bu ırkçılık açıkça söylenemediği ya da yapılamadığı için küresel düşman olarak ve kötü
olarak algılatılmış İslamofobi (gizli İslam düşmanlığının
adıdır. Açıktan İslam düşmanlığı denilemiyor) üzerinden
yürütülmektedir. Böylece kendi ırkçı söylem ve davranışlarını uygulamalarına meşruiyet sağlamaya çalışıyorlar.
İslamofobi ile karşılaşmayan insan çok azdır. Ama çoğu
bunları dile getirmez hatta bir kısmı ayırımcılık/İslamofobi olduğunun farkında bile değildir. Bilenler polise/adli
makamlara başvurmaz. Bir şey çıkmaz, düzelmez diye düşünür.” 48
***
Avusturya İslam Cemaati Başkanı Fuat Sanaç, Avusturya’da üstü örtülü bir İslamofobinin varlığından söz etmiş
ve şöyle konuşmuştur:
“Olayları ve Müslümanlara karşı yapılanları ifade etmek
için İslamofobi kelimesi kullanılması yanlıştır. Doğru olan
İslam düşmanlığıdır. İslamofobi işi kamufle etmek veya
yumuşatma çabasıdır. Bu ilk olarak Fransa’da ortaya
çıkmıştır. Bu kelimenin kullanılması yapılan haksızlıkları,
ayırımcılıkları ve İslam düşmanlığını hafifletmek ve meşruiyet kazandırmaktır. Fransa’da özellikle Kuzey Afrika
kökenli Müslüman çok olduğu için ilk orada çıkmış ve olay
ırkçılık düşmanlık boyutuna ulaşmıştır. İslam düşmanlığı
ifadesinin kendilerine göre sakıncaları olduğu için İslamofobi deniliyor. Avusturya’da İslam düşmanlığı daha
sinsi ve alttan yapılıyor. Üstü örtülü bir halde yapılıyor.
Bu diğerlerinden daha tehlikeli bir durumdur.” 49
***
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Avusturya
Şubesi Başkan Yardımcısı Zeynep Elibol, İslamofobi’nin
Avusturya’daki durumuna ilişkin olarak şunları aktarmıştır:
“Avusturya’nın tümünde aynı miktar ve dozda bir ayırım48
49
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opnely be said hostility to Islam) which is made
to be perceived as global enemy and bad. Thus,
they try to provide legitimacy for applying their
own racist discourse and acts. People who never
faced with Islamophobia are rare. But most of
them do not say this, even, some of them does not
realize that what they faced was discrimination/
Islamophobia. The ones, who know what is was,
do not go to police/legal authorities. They think
that nothing would happen from this; nothing
would be better.”48
***
The head of the Austria Islamic Community, Fuat
Sanaç, talked about the existence of an implicit
Islamophobia in Austria and said the followings:
“It is wrong to use the word of Islamophobia
to describe the incidents and what is done to
Muslims. The correct expression is ‘hostility to
Islam’. Islamophobia is an attempt to camouflage
or soften the situation. This appeared firstly in
France. The use of this word is for relieving and
legitimizing practiced injustices, discriminations
and hostility to Islam. Since there are many
Muslims especially with North African origin in
France, this word firstly appeared there and the
situation reached to the dimension of racism and
hostility. Because, the expression of ‘hostility to
Islam’ has inconveniences according to them, it
is said Islamophobia. Hostility to Islam in Austria
is done more furtively and from below. It is done
implicitly. This is more dangerous than others.”49
***
Vice-president of Austrian branch of the Union
of European Turkish Democrats (EUTD), Zeynep
Elibol has conveyed the followings regarding the
situation of Islamophobia in Austria:
“There is no discrimination at the same level
and dose around Austria. There are different
understandings and applications for regions.
For instance; Vienna is in better condition
than other regions. Human rights and social
acceptance are at higher level. This situation
becomes worse when you move towards rural
regions. If unconsciousness and non-resistance of
foreigners, Muslims in these regions are added to
this, the situation comes along more transparently.
Austrian society does also not respond. It seems
there is a silent support.
Foreigners, Muslims should be conscious and
in solidarity. Also, it is true that something can
change and rights can be re-gained by dialogue.
48
49

Interview made in Vienna, on 26.06.2014.
Interview made at the General Centre of Austrian Islamic
Community, on 27.06.2014.

INCREASING DISCRIMINATION IN EUROPE ISLAMOPHOBIA

45

cılık yok. Bölgelere göre farklı anlayış ve uygulamalar var.
Örneğin, Viyana diğer bölgelere göre daha iyi konumda.
İnsan hakları ve toplumsal kabul daha üst düzeyde. Bu durum kırsal bölgelere doğru gittikçe kötüleşiyor. Buna bir
de bu bölgelerdeki yabancıların Müslümanların bilinçsizliği ve karşı koymaması/koyamaması eklenince durum net
olarak ortaya çıkmıyor. Bu bölgelerdeki Avusturya toplumu da karşı çıkmıyor. Sessiz bir destek var gibi.
Yabancıların, Müslümanların bilinçli ve dayanışma içinde olması gerekli. Ayrıca diyalog ile bir şeylerin değişebileceği ve hakların kazanılabileceği bir gerçek. Örneğin
Avusturya’da ilköğretim kitaplarında Müslümanları tanımlamak için kullanılan “Muhammedana” (Muhammetçi) ifadesi uzun mücadeleler sonucu değiştirildi. Bunun
yerine “Müslim” ifadesi getirildi ve doğru tanımlama
yapıldı. Yalnız son zamanlarda bu söylem yeniden olumsuz yönde değişmeye başladı. Müslim yerine “terörist”,
“fundemantalist”, “İslamcı” veya “İslamist” gibi ifadeler kullanılmaya başlandı. Bu olumsuz bir algı oluşturma
çabası, önce suçlu, kötü gösterme çabasıdır. Bu durum insana tıpkı 1930’larda Yahudilere karşı yapılan anti-propaganda, kötüleme, olumsuz algı oluşturma çabalarını
anımsatıyor. Adeta psikolojik harp dönemine giriliyor gibi
bir süreç var. FPÖ’nün seçimlerde kullandığı afiş, söylem
ve sloganlar anti-İslam anti-Müslüman aleyhtarlığı üzerinden oy topladı. Geniş halk kitleleri tepki göstermedi. Bu
söylemle parti son seçimlerde büyüdü ve daha çok oy aldı.
Toplumdaki ayırımcılıkla ilgili somut bir örnek olarak
şunu aktarabilirim: Avusturyalı Müslüman gençlerin
oluşturduğu bir yardım kuruluşu var. Bu gençler yoksul ve
muhtaçlara yardımlarda bulunuyorlar. Son sel olaylarında ailelere yardımlar yaptılar ve böylece sempati ve saygı
kazandılar. Ama bu durumdan rahatsız olan bir kesimde
bu gençlere karşı “Avusturya’nın size ihtiyacı yok!” diye
karşı propaganda yapılmaya başlandı. Avusturya’da ne
yaparsan yap İslam’ı eşit, saygın bir din olarak kabul etmeyecek, Müslümanları eşit vatandaşlar olarak kabul etmeyecek bir toplumsal kesim var. Böyle bir siyasî damar
da var.
Avrupa İslam’ı istemiyor, aslında gerçek ilahî İslam’ı
istemiyor. Ortaçağ’dan günümüze Avrupa değerlerine
dönüşmüş Batı kültür ve değerleri ile uyumlu aydınlanmış
İslam diye bir proje ürettiler. Bu projeye uygun İslam ve
Müslüman istiyorlar. Yeşiller ve sol partiler temelde dine
karşılar ve ama özellikle de İslam’a karşılar. Okullarda
46
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For instance; expression of “Muhammedana”,
which was used in primary school books in order
to describe Muslims in Austria, was changed after
a long struggle. The expression of “Muslim”was
brought instead and correct definition was
made. However, this expression started again
to change in a negative direction. Instead of
Muslim, expressions like “fundamentalist” or
“Islamist” started to be used. This attempt of
creating a negative perception is actually an
attempt first to show them guilty and bad. In fact,
such a situation reminds the attempts of antipropagation, detraction, and construction of a
negative perception against Jews in 1930s. There
is a process as if we enter into a psychological
war period. Posters, expressions and slogans
used by FPÖ in elections received votes through
opposition to Islam and Muslims. People in mass
did not react to these. With such a discourse, the
party grew in last election and received more
votes.
I can narrate the following as a concrete example
related to discrimination in society: There is a
help organization composed of Austrian Muslim
youth. These young people help poor and needy.
They helped families during the latest flooding
and thus gained sympathy and respect. But, a
group of people who became annoyed with this
situation started to make propagation against
these youth by saying that “Austria does not need
you!” There is a group of people in Austria who
would never accept Islam as an equal, respectful
religion, and Muslims as equal citizens. There is
also such a political vein.
Europe does not want Islam. In fact, they do not
want the real divine Islam. They produced a project
named ‘enlightened Islam’ which is compatible
with Western culture and values transformed into
European values since Middle Ages till today.
They want Islam and Muslims suitable for this
project. The Greens and leftist parties are against
religion in principle, but they are especially
against Islam. They against religious education
and symbols in schools. Thus, they are against
headscarf which they see as a religious symbol.
Liberal, leftist politicians and politicians from
Greens who stay close to Muslims, are concerned
with their problems and make studies with
them, are discredited and accused of corrupting
Austrian values and not serving for the benefits
of Austria due to these ideas and acts. Therefore,
politicians who show closeness and interest to
Muslims are blocked and prevented from taking

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü ile gerçekleştirilen görüşme (Köln/Almanya)
Interview with Islamic Community Milli Görüş (IGMG) general secretary Oğuz Üçüncü (Cologne/Germany)

din eğitimine ve dinî sembollere karşılar. Dolayısıyla da
dinî sembol olarak gördükleri başörtüsüne de karşılar.
Müslümanlara yakın duran, sorunlarına ilgili olan ve beraber çalışma yapan liberal, sol ve Yeşillerci politikacılar
da diğer partiler ve siyasiler tarafından bu düşünce ve faaliyetleri nedeniyle kötüleniyorlar ve Avusturya çıkarlarına hizmet etmemek, Avusturya değerlerini yozlaştırmakla
suçlanıyorlar. Böylece Müslümanlara yakınlık ve ilgi gösteren bu politikacıların önü kesiliyor ve daha cesur adımlar atmaları engellenmiş oluyor.”50
***
El-Rahma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hani İbrahim, El-Rahma hakkında ve yardım derneği olarak Avusturya’da karşılaştıkları engeller ve haksızlıklar hususunda
konuşmak istmemiş, konuşacağı hususların yönetim ve
derneği zora sokabileceği için tedbirli olmak istediğini
iletmiştir. Ancak eski derneklerinin başından geçenleri
anlatabileceğini ifade eden Hani İbrahim heyetimize şu
bilgileri vermiştir:
Avusturya Filistin Yardımlaşma Derneği, 2003 yılında savaşta Filistin’e Avrupa’dan yardım gönderen tek kuruluştu.
Georghe Bush döneminde Filistin’e yardım gönderilirken
İsrail’in baskısı neticesinde bu yardımların kesilmesi için
Avusturya’ya baskı yapıldı. Avusturya içişleri bu taleplere
direndi ve “Bu bizim yasalara göre suç değil, biz bunu
engelleyemeyiz” dedi. Bu baskılar daha sonraları giderek
arttı. İçişleri ile yapılan görüşmelerde yetkililer bize, ‘Bizi
anlayın! Biz küçük bir devletiz, fazla bir gücümüz yok, üze50

UETD Viyana Şubesi’nde gerçekleştirilen 28.06.2014 tarihli görüşme.

more courageous steps.”50
***
Vice-president of El-Rahma Organization, Hani
Ibrahim did not want to talk about El-Rahma,
and hurdles and injustices that it faced as a help
organization in Austria. He added that, the things
which he says can wherret the administration
and organization, thus, he wants to be cautious.
Nonetheless, he stated that he can tell what
happened to their old organization:
“Austria Palestine Cooperation Organization
was the only institution which sent help to
Palestine from Europe during the war in 2003.
While sending help to Palestine, during the period
of George Bush, pressure was put on Austria by
Israel in order to stop this help. Interior Minister
of Austria resisted to these demands and said that
“This is not crime according to our law; we cannot
prevent this.” Such pressures gradually increased
later on. At meetings with Interior Ministry, they
said to us that ‘Understand us! We are a small
country; we do not have so much power and we
have a lot of pressure on us. As the best, stop
this help and shut your organization down!’
Similar meetings continued until 2007. One day
in 2007, the organization was swooped in and
administrators were jailed. Bank accounts were
seized. Legal crime could not be found and the
organization could not be closed. When Obama
was elected in the U.S., pressure on Austria and
thus on us decreased a bit. Later, because that our
bank account was seized and for the sake of not
50

Interview made at the Vienna branch of UETD, on
28.06.2014.
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rimizde çok baskı var. En iyisi siz bu yardımları kesin ve
derneği kapatın!’ dediler. Bu tür görüşmeler 2007 yılına
kadar devam etti. 2007’de bir gün derneğe baskın yapıldı
ve yöneticiler tutuklandılar. Banka hesaplarına el konuldu. Yasal olarak suç bulunamadı ve dernek kapatılamadı.
ABD’de Obama başkan seçilince Avusturya’nın ve dolayısıyla bizim üzerimizdeki baskı biraz azaldı. Sonra yönetim
kurulu bankanın hesabımıza el koyması sonucu Avusturya makamları ile de ilişkileri daha fazla bozmamak adına
derneği kapatma kararı aldılar. Avusturya’da bankalar
istedikleri zaman hesap sahiplerinin hesaplarını kapatabiliyor. Böyle bir durumda biz de bağışçılarımıza hesabın
neden kapatıldığını izah edemiyoruz. İnsanlar suç unsuru
olduğunu düşünüyor ve çekiniyorlar. Güven zedeleniyor
ve yardım, destek bulamıyorsunuz.” 51
***
Arap Baharı sonrası süreçte başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’da yaşanan kaotik süreç, bu ülkelerden Avrupa’ya
göçü hızlandırmıştır. Ancak Avrupa ülkeleri Suriye, Irak
gibi ülkelerden gelen iltica taleplerine karşı son derece tutucu davranmaktadır. Öte yandan Suriye ve Irak’ta ortaya
çıkan IŞİD adlı örgütün, Avrupalı siyasiler ve medya organları tarafından İslam dini ve Müslümanlarla ilişkilendirilerek sunulmasıyla oluşturulan algı, Avrupa toplumları
nezdinde İslam karşıtlığını körükleyen bir unsur olmuştur.
Yapılan araştırmalar IŞİD sonrası süreçte Avrupa’da ırkçı
ve İslam karşıtı olaylar yükselişe geçmiş can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan pek çok saldırı, kundaklama, yaralama
ve öldürme vuku bulmuştur.
***
ENAR tarafından Şubat 2015’te yayımlanan “Avrupa’da
Müslümanlar/Sorular ve Cevaplar” başlıklı rapora göre,
Avrupa’da “Müslüman” denilince akla Araplar gelmektedir ancak bilindiği gibi Araplar Müslümanların %1520’sini teşkil etmektedir. Avrupa’da nüfus sayımı dini
aidiyeti esas almadan yapıldığından dolayı Avrupa’daki
Müslümanların tam sayısına ulaşmak imkansızdır. Ancak
yapılan araştırmalara göre Müslümanlar Avrupa’nın 19
milyon nüfusla % 6’sını oluşturmaktadır.52

***
Chaotic process experienced in the Middle East,
and especially in Syria, in the period after Arab
Spring increased migration from these countries
to Europe. However, European countries behave
very conservative to asylum demands from Syria,
Iraq, and so on. On the other hand, the perception
created via presentation of ISIS (an organization
emerged in Syria and Iraq) as associated with
Islam and Muslims by European politicians and
media organs became an element instigating
opposition to Islam at European societies.
Conducted researches show that racist and antiIslamic incidents in Europe started to increase;
many attacks, sabotages, laceration and killing
ended with loss of life and wealth have happened
during the post-ISIS period.
***
According to the report titled “Muslims in Europe/
Questions and Answers” which was published
by ENAR in 2015, when it is said “Muslims” in
Europe, Arabs come to mind, but as it is known,
Arabs constitute only 15-20% of Muslims. Since
census is done in Europe without taking into
account religious belonging, it is difficult to
reach the exact number of Muslims in Europe.
However, according to the conducted researches,
Muslims compose 6% of Europe with 19 million
population.52
According to the research conducted in 2014,
French people think that there are 31% Muslims
in France, but according to official numbers, the
ratio of Muslims in the country is 8%.53
***
According to the report titled “Anti-Muslim Hate
Crime and The Far Right” which was published
by Tell MAMA in 2013, British National Party

2014 yılında yapılan araştırmaya göre, Fransızlar Fransa’da %31 oranında Müslüman olduğunu düşünmektedir,
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ruining the relations with Austrian authorities,
our board of directors decided to close the
organization. Banks in Austria can close banks
accounts whenever they want. In such a situation,
we cannot explain why our accounts were seized.
People think that there are crime factors and they
abstain. Trust is damaged; and we you cannot
find help and support.”51

El-Rahma Derneği Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen 27.06.2014 tarihli görüşme.
ENAR, Muslims in Europe: Questions and Answers, 2015.
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Interview made at the General Centre of El-Rahma
Organization, on 27.06.2014.
ENAR, Muslims in Europe: Questions and Answers,
2015.
Ibid.

oysa resmi rakamlara göre Müslümanların ülkedeki oranı
%8’dir.53
***
Tell Mama’nın 2013 yılında yayımladığı “Anti-Muslim
Hate Crime and The Far Right” başlıklı rapora göre İngiltere’de İslam karşıtı kampanyalar yürüten British National
Party-BNP (Britanya Ulusal Partisi), İslam kelimesinin aslında bir kısaltma olduğu (I.S.L.A.M) ve Intolerance (Hoşgörüsüzlük), Slaughter (Katletme), Looting (Yağmacılık),
Arson (Kundakçılık) ve Molestation (Sarkıntılık) kavramlarını temsil ettiğini ileri sürmüştür.54
Yine aynı raporda English Defence League (EDL)’in,
İngiltere’de İslam düşmanı aşırı sağcı grupların başında
geldiği belirtilmektedir. Grubun “İslam’ın, demokratik değerlerle uyumsuzluğunu” öne sürerek İslam’a kökten karşı
durduğu ve bu anlayışla pek çok şiddet içeren gösteri ve
eylem organize ettiği belirtilmiştir.55
***
Pew Research tarafından 2008 yılında yayımlanan, Avrupa’da İslam ve Yahudi karşıtlığı üzerine yapılmış ve tamamen istatistiklere dayanan “Unfavorable Views Of Jews
And Muslims Are On The Increase In Europe” başlıklı
raporun en temel iddiası Avrupa’da İslam düşmanlığının
giderek arttığıdır. Rapora göre Avrupa’da Yahudi karşıtlığı İslam karşıtlığından daha azdır ve İslam karşıtlığı eğitimsiz insanlar arasında yaygın olan bir eğilimdir.56
***
Birleşmiş Milletler (BM) Din ve İnanç Özgürlüğü Özel
Raportörü Heiner Bielefeldt, ABD’nin Irak’ı 2003 yılında
işgal etmesinin, bölgede din adına işlenen suçlarda artışa
neden olduğunu, Avrupa’da da İslamofobinin endişe verici
boyutta artış eğilimi gösterdiğini bildirmiştir.
Alman Profesör Bielefeldt, BM İnsan Hakları Konseyi’ne
sunduğu, dünyada din uğruna işlenen şiddet olayları hakkındaki raporuyla ilgili BM Cenevre Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, “İslamofobi, Avrupa’da endişe
verici bir artış eğilimi gösteriyor” uyarısında bulunmuştur.
Almanya’da “Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever
Avrupalılar” (PEGIDA) hareketi hakkında Bielefeldt,
“PEGIDA hareketi, İslamofobik bir hareket ve ‘Biz, insan53 A.g.e
54 TELL MAMA, Anti-Muslim Hate Crime And The Far Right, 2013.
55 A.g.e, s.13.
56 Pew Research Center, Unfavorable Views Of Jews And Muslims Are
On The Increase In Europe, 2008.

(BNP) conducting anti-Islamic campaigns in
England argued that the word ‘Islam’ is actually
abbreviation of I.S.L.A.M and represents the
followings; ‘Intolerance’, ‘Slaughter’, ‘Looting’,
‘Arson’, and ‘Molestation’.54
It is stated in the same report that English Defense
League (EDL) is one of the main groups which
are hostile to Islam and extreme right wing. The
group, it is also stated, is fundamentally against
Islam by arguing that “Islam is incompatible
with democratic values.” And, with such an
understanding, the group organizes many protests
and activities including violence.55
***
Pew Research prepared a report in 2008 titled
“Unfavorable Views of Jews and Muslims are
on the Increase in Europe” which was about
opposition to Islam and Jews in Europe and which
was dependent entirely on statistics. The basic
argument of this report was that hostility to Islam
is gradually increasing in Europe. According
to the report, opposition to Jews is less than
opposition to Islam and it is more common among
uneducated people.56
Heiner Bielefeldt, UN Special Rapporteur on freedom of religion or belief, stated that the occupation of Iraq by U.S. in 2003 caused an increase in
crimes for religion in the region, and Islamophobia showed an upward trend at alarming rate in
Europe.
German Prof. Bielefeldt warned during the press
conference which he organized in UN Office at
Geneva regarding the report of violence committed on behalf of religion in the world that “Islamophobia shows an upward trend at alarming rate
in Europe.” Bielefeldt presented his report to the
UN Human Rights Council.
Regarding Patriotic Europeans Against the Islamization of the West (PEGIDA) movement in
Germany, Bilefeldt said that “PEGIDA is an Islamophobic movement and they say that ‘we
represent people.’ But, anti-PEGIDA protests are
54

Tell MAMA, Anti-Muslim Hate Crime and the Far
Right, 2013.
55 Ibid., p.13.
56 Pew Research Centre, Unfavourable Views of Jews
and Muslims are on the Increase in Europe, 2008.
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ları temsil ediyoruz’ diyor. Ama PEGIDA karşıtı gösteriler
daha büyük. PEGIDA’nın, ‘Biz, insanları temsil ediyoruz’
sloganı tamamıyla bir saçmalık. PEGIDA, insanları temsil
etmiyor” değerlendirmesini yapmıştır.57

bigger. The slogan of PEGIDA that they represent
people is just non-sense. They do not represent
people.”57

***

Ibrahim Kalin, Deputy Secretary-General of the
Presidency of Turkish Republic, draws attention
to the prejudiced attitude against Muslims living
in Europe and the U.S., and said the followings in
that regard:

İbrahim Kalın, Avrupa ve Amerika’da yaşayan
Müslümanlara karşı takınılan önyargılı tavra dikkat çekmekte ve şunları söylemektedir:
“Toplumsal seviyede, Avrupa ve Amerika’da yaşayan
Müslümanların siyasî sadakatleri sorgulanmakta ve onlar
çift veya çoklu sadakatle suçlanmakta; dinî bağımlılıkları
sebebiyle diğerlerine göre demokrasiye daha az adanmış
kişiler olarak yansıtılmaktadır. Onların dinî kimlikleri, ülkelerinin anayasa ve kanunlarına boyun eğmeleri ve saygı
göstermelerinin önünde engel olarak görülmektedir. Genel suçlama, Müslümanların kendilerini İngiliz, Fransız
veya İspanyol olarak görmekten önce Müslüman olarak
görmeleridir. Buna ilaveten, bazı kişiler, bu durumun Müslümanların yaşadıkları ülkelerin tam vatandaşı olmalarını
tehlikeye attığını ileri sürmektedirler. Böylece etnik ve dinî
analiz, siyasî ayrımcılık ve yabancılaştırma aracına dönüşmektedir.”58
***
Sam Cherribi, göçmen karşıtı popülist politikalar takip
eden partilere karşı ilginin, 1990’lardan itibaren arttığını
belirtmektedir:
“Göçmenlik tartışması içinde yasal göçmenler –özellikle
de Kuzey Afrika ve Türkiye’den gelen göçmenler– arasında güya entegrasyonun sağlanamadığı iddiası ve Avrupa’da takip ettikleri hayat tarzı, medyada gittikçe daha
önemli konular haline geldi. Bunun sonucunda 1990’larda
Avrupa ve 21. yy’ın başları popülist yaklaşımlarda artışlara ve Hollanda’da List Pim Fortyn’u, Belçika’da Filip
de Winter’in Vlaams Belang’ı, Avusturya’da 2008’de ölen
Jörg Haider’in Özgürlük Partisi, Danimarka’da Cumhuriyetçi Parti, Alman Halk Birliği (DVU), Almanya’da
Milli Demokratik Parti, Fransa’da Jean-Marie Le Pen’in
Milliyetçi Cephe, Yunanistan’da Makis Voridis’in Helenistik Cephesi ve İtalya’da Umberto Bossi’nin Kuzey Ligi ve
57
58
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http://www.aa.com.tr/tr/haberler/477174--din-adina-islenen-suclarda-son-yillarda-artis-yasaniyor
İbrahim Kalın, “İslamofobi ve Çok Kültürlülüğün Sınırları”, İslamofobi 21. Yüzyılda Çoğulculuk Sorunu, Haz.: John L. Esposito, İbrahim
Kalın, İnsan Yayınları, İstanbul 2015, s.50.
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***

“Political loyalty of Muslims living in Europe and
the U.S. is questioned at social level and they are
accused of having double or multiple loyalties;
they are presented as people who are less dedicated to democracy because of their religious commitments. Their religious identities are seen as
impediments in front of showing respect for and
being submitted to constitutions and laws of their
countries. The general accusation is that Muslims
see themselves as Muslims before seeing themselves as British, French or Spanish. Moreover, some
people argue that such a situation endangers that
these Muslims become a full citizens of the countries which they live in. Thus, ethnic and religious
analysis transforms into political discrimination
and alienation.”58
***
Sam Cherribi, Senior Lecturer at Emory College,
remarks that interest towards parties following
anti-immigrant populist policies has increased
since 1990:
“The so called argument that integration could
not be ensured among official immigrants -especially from North Africa and Turkey- and the life
styles of them in Europe take place more in media
regarding discussions related to migration. In result of this, Europe in 1990s and at the beginning
of the 21st century witnessed an increase in populist approaches and in support of parties (including List Pim Fortyn in the Netherlands, Vlaams
Belang of Filip de Winter in Belgium, Freedom
Party of Austria of Jörg Haider who died in 2008,
Conservative People’s Party in Denmark, DVU
in Germany, National Democratic Party in Germany, National Front of Jean-Marie Le Pen in
57
58

http://www.aa.com.tr/tr/haberler/477174--din-adina-islenen-suclarda-son-yillarda-artis-yasaniyor
Ibrahim Kalin, ‘İslamofobi ve Çok kültürlülüğün Sınırları” (Islamophobia and Limits of Multiculturalism),
İslamofobi 21. Yüzyılda Çoğulculuk Sorunu (Islamophobia as a Pluralism Problem in 21st century), Ed. John
L. Esposito, Ibrahim Kalin, Insan yay., Istanbul, 2015, p.
50.

Prof. Hatem Bazian ile gerçekleştirilen görüşme (Paris/Fransa)
Interview with Prof. Hatem Bazian (Paris/France)

Milli İttifak’ının da dâhil olduğu göçmenlik karşıtı popülist politikalar takip eden partilere desteğin artışına sahne
oldu.”59

France, Hellenic Front of Makis Voridis in Greece and North League of Umberto Bossi in Italy
and National Alliance again in Italy) following
anti-immigrant populist policies.59

c. Nefret

c. Hatred

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’nın hazırladığı iki
ayrı rapor, nefret suçunun Avrupa Birliği’nde gündelik
bir realite olduğunu ortaya koymaktadır. Raporlar, nefret
suçu olarak ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve engelli insanlara kötü muamele gibi örnekleri ele almaktadır. Raporlara
göre; ankete katılan Afrika, Asya, Balkan ve Türk kökenli
23 bin 500 kişinin dörtte biri (%23) son bir yıl içinde en az
bir kez ırkçı saldırıların kurbanı olduğunu ifade etmiştir.
Üstelik bu tür saldırılara uğrayan kişilerin durumu yetkililere bildirmek konusunda isteksiz olduklarını göz önünde
bulundurmak gerekmektedir. Çünkü nefret suçlarına maruz kalan insanlar, yetkililerin kendilerine yardımcı olacağına veya ülkedeki adalet sisteminin sorunu çözmede
yeterli olacağına inanmamaktadır. Diğer taraftan, raporlar,
Avrupa’daki ırkçı saldırıların yalnızca aşırı sağ kanattan
gelmediğini göstermektedir. Bu da yabancı düşmanlığının
Avrupa’da ne kadar yaygın ve normal kabul edildiğini ortaya koymaktadır.60
***
59
60

“Bir Saplantının Canlanışı: Hollanda, Avusturya ve Almanya’da İslamofobi”, İslamofobi 21. Yüzyılda Çoğulculuk Sorunu, Haz.: John L.
Esposito, İbrahim Kalın, İnsan Yayınları, İstanbul 2015, s.102.
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Two different reports prepared by European
Union Agency for Fundamental Rights present
that hate crime is an every day reality in EU.
Reports discuss racism, xenophobia and illtreatment of handicapped people as examples of
hate crime. According to the reports, a quarter of
(23%) 23.500 people with African, Asian, Balkan
and Turkish origins said that they became victim
of racist attacks at least once in the recent year.
In addition, it is necessary to take into account
that people who experience such attacks are not
willing to inform the officials. Because, people
exposed to hate crimes do not believe that the
officials would help or the justice system in the
country would be enough to solve the problem.
On the other hand, reports show that racist attacks
in Europe do not only come from extreme right
wing. This proves how xenophobia is accepted
commonly and normal in Europe.60
***
59

“Bir Saplantının Canlanışı: Hollanda, Avusturya ve
Almanya’da İslamofobi” (Revival of an Obsession: Islamophobia in the Netherlands, Austria and Germany),
İslamofobi 21. Yüzyılda Çoğulculuk Sorunu (Islamophobia as a Pluralism Problem in 21st century), Ed. John
L. Esposito, Ibrahim Kalin, Insan yay., Istanbul, 2015, p.
102.
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AGİT’in (Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Teşkilatı) 2007
yılındaki raporuna göre; İtalya’da 42’si yabancı düşmanlığı, 54’ü Yahudi düşmanlığı ve 52’si de ırkçılık olmak üzere toplam 148 nefret suçu işlenmiştir. İtalyan Raxen Gözlem Evi, Ekim 2006 ile Eylül 2007 arasında vuku bulan
toplam 175 olayın listesini yapmıştır. Bu listedeki 27 olay
kişilere yönelik fiziksel şiddet, 75’i ırkçı duvar yazıları ve
propaganda ve 40’ı da kötü muamele, tehdit ve sözlü taciz
şeklinde vuku bulmuştur. Raporda yayımlanan nefret suçları ve ırkçı saldırılar birçok farklı ülkeden, yerel ağlardan
ve gözlem evlerinden derlenerek bir araya getirilmiştir. 24
Ekim ile 28 Kasım 2008 arasındaki 35 günlük periyotta 48
farklı olay vuku bulmuştur. Bu olayların %62’si kişilere
yönelik fiziksel şiddet şeklinde meydana gelirken, %21’i
ırkçı ve yahudi düşmanlığını öne çıkaran yayın, propaganda ve grafiti şeklinde meydana gelmiştir ve %13’ü ise sözlü taciz şeklinde vuku bulmuştur. Tüm bu nefret suçlarına
maruz kalan gruplar arasındaki en büyüğü %71’lik oranla
göçmenler olup, onları %13’le izleyen diğer grup ise Romanlar ve son olarak %7’lik bir oranla Yahudilerdir. Yine
benzer bir şekilde 1 Ocak 2007 ile 15 Nisan 2009 yıllarını kapsayan bir anket çalışmasında benzer ırkçı durumlar
ve nefret suçları gözlemlenmiştir. 2007’de 119 ırkçı şiddet olayı gözlemlenirken, 2008’de 124 ırkçı şiddet olayı
gözlemlenir ve son olarak 2009 yılının ilk 100 gününde
toplam 76 ırkçı şiddet olayı gözlemlenir ki bu da toplamda
28 ayda 319 ırkçı şiddet olayına tekabül eder. Bu olayların
95’i sözlü taciz ve tehdit şeklinde vuku bulurken 30’u ırkçı
yayım ve söylem şeklinde vuku bulur, 187’si ise kişiye yönelik fiziksel saldırı şeklinde vuku bulur ve bunların 15’i
de ölümle sonuçlanır. Zamanla sözlü saldırıların fiziksel
saldırıları geçtiği görülmektedir. Burada kaydetmeye değer bir başka nokta ise tüm bu suçları işleyen faillerin hemen hepsinin sıradan vatandaşlar olmasıdır. Resmi polis
tutanaklarına göre yaşanan bu şiddet olaylarının 34’ünde
faillerin ırkçı/aşırı sağ partilere mensup olduğu görülmüştür. Toplam 203 olayda en çok mağdur olan gruplar Romanlar (83 olay), Müslümanlar (20 olay) ve Yahudilerdir
(13 olay). Yaşanan 124 olaydaki kurbanların cinsiyetleri
ise 95’i kadın 29’u erkek olarak bilinmektedir ve 40 olayda ise en çok mağdur olan azınlık gruplardan Bangladeşliler ve Romanlar önplana çıkmaktadır.61

According to 2007 report of the Organization for
Security and Co-operation in Europe (OSCE),
there were 148 hate crimes in Italy of which 42
was in the form of xenophobia, 54 was hostility to
Jewish and 52 was racism. RAXEN Focal Point
for Italy listed 175 incidents happened between
october 2006 and september 2007. 27 incidents
in this list were about physical violence against
people, 75 was racist graffiti and propagation,
and 40 was ill-treatment, threat and verbal abuse.
Hate crimes and racist attacks published in the
report were gathered from different countries,
local networks and focal points. Within 35-day
period from 24 october 2008 to 28 november
2008, 48 different incidents happened. 62% of
these incidents happened in the form of physical
violence against people, meanwhile 21% of
them happened as publication, propagation and
graffiti putting forward racism and hostility to
Jewish. On the other hand, 13% of the incidents
happened in the form of verbal abuse. The biggest
group among the ones exposed to hate crimes is
immigrants with 71% followed by the Romanies
with 13% and lastly Jews with 7%. Again alike,
similar racist situations and hate crimes were
observed in a report including time period from
1 january 2007 to 15 april 2009. While 119
incidents of racist violence were observed in
2007, this number became 124 in 2008 and 76 in
the first 100 days of 2009. In the end, it means 319
incidents of racist violence within 28 months. 95%
of these incidents happened in the form of verbal
abuse and threat, while 30 of the incidents were
in the form of racist publication and expressions.
187 of them happened as physical attacks in
which 15 ended with death. It is seen that verbal
attacks became higher than physical ones by
time. Another important point here is all of the
perpetrators committed all these crimes are usual
citizens. According to official police reports, 34 of
the perpetrators in these incidents of violence are
belonging to racist/extreme right wing parties. In
203 incidents, the most aggrieved parties were the
Romanies (83 incidents), Muslims (20 incidents)
and Jews (13 incidents). Gender of the victims
in the events was; 95 women and 29 men. In 40
incidents, the most aggrieved minority groups
were Bangladeshis and the Romanies.61
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Luciano Scagliotti, Racist Violence in Italy, ENAR, Brüksel 2011.
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3. OLAYLAR, ÖRNEKLER ve
TANIKLIKLAR

3. CASES, EXAMPLES and
TESTIMONIES

a. İNANÇ HÜRRİYETİ

a. FREEDOM OF BELIEF

Avrupa

Europe

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), 14 yaşına gelmeden ve kendi rızası olmadan erkek çocuklarının
sünnet edilmemesini öngören raporu 2013 yılı Ekim ayında kabul etmiştir. AKPM üyesi Alman sosyalist parlamenter Marlene Rupprecht tarafından hazırlanan, “çocukların
fiziksel bütünlük hakkı taşımalarına” ilişkin rapor ve buna
bağlı karar tasarısı tartışılarak kabul edilmiştir. Rapor için
yapılan oylamada, 19 “hayır”a karşılık, 77 parlamenter
“evet” demiştir. Üye ülkelerden, çıkartacakları yasalarla
kız çocuklarının sünnet edilmesini kesinlikle yasaklamaları istenen raporda, erkek çocuklarının ise 14 yaşına gelmeden ve rızası olmadan sünnet edilmelerine karşı çıkılmıştır. Sünnet durumunda ise bunun mutlaka çocuk cerrahları
veya ürologlar tarafından yapılması şartı getirilen raporda,
“erkek çocukları için sünnetin insan hakları ihlali teşkil ettiği iddiası” yer almıştır.

The Parliamentary Assembly of the Council of
Europe (PACE) accepted the report prescriptive
of not circumcising boys before they become
14 and without their consent in october 2013.
The report related to “children have the right of
physical integrity” prepared by German Socialist
parliamentarian Marlene Rupprecht and the
draft resolution connected to this report were
accepted by discussion. In voting for the report,
77 parliamentarians said “yes” instead of 19 “no”
votes. In the report, it is asked from the member
countries to strictly ban female genital mutilation
with enacted laws, and it is objected to circumcise
boys before 14 and without their consent. In
situation of circumcision, it should definitely be
done by surgeons and urologists. It is added that
“circumcision for boys constitutes human rights
abuse.”

AKPM Türk Heyeti Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili
Nursuna Memecan, raporu “sorumsuz, tehlikeli ve tahrik
edici” olarak nitelemiştir. Asırlardır Müslümanların ve
Musevilerin erkek çocuklarını sünnet ettirdiğini hatırlatan
Memecan, sünnetin tehlike ve sorun yaratacağı yönünde
hiçbir somut bilimsel rapor ve çalışma olmadığını hatırlatmıştır. Memecan, son olarak raportörün vatandaşı olduğu
Alman Parlamentosu’nda da yoğun tartışmaların ardından
erkek çocukları için sünnetin serbest bırakıldığına dikkati
çekmiştir. 62
62

http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=276126

Nursena Memecan, the head of the Turkish
delegation of PACE and parliamentarian of Sivas
province from AK Party, describes the report
as “irresponsible, dangerous and provocative.”
Memecan reminded that Muslims and Jews have
been circumcising their boys for centuries and
there is no concrete report or study showing that
circumcision creates danger and problem. Lastly,
she pointed that after intense discussions in the
German Parliament (Bundestag) circumcision for
boys was made free.62
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Almanya
IGMG Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü, Hannover’de 20052011 yılları arasında Cuma günleri cami girişinde Müslümanların aranması ve kimlik kontrolüne tabi tutulması
örneğini hatırlatarak UHİM heyetine şu açıklamalarda bulunmuştur:
“Cuma namazı girişlerinde kimlik kontrolü yapılıyordu.
İnsanlar kurt köpekli polislerin arasından camiye giriyorlardı. İslam’a ve Müslümanlara yapılan böylesi bir müdahale normal sayılıyor. İstanbul Beyoğlu’ndaki bir kiliseye
pazar ayinine gelen Hristiyanlara böyle bir kontrol yapıldığını düşünebilir misiniz? Bu gibi uygulamalarla toplumda da bir algı oluşturuluyor. Örneğin aynı apartmanda
oturduğunuz komşunuz sizi sürekli polis kontrolünde görürse hakkınızda ne düşünebilir?
Devleti kutsayan anlayıştan beslenen yapılar Almanya’nın
hukuksuz yaklaşımlarına, devletle sorun yaşamamak için
refleks göstermiyor. Ama böyle davrandığınızda da bir şey
değişmiyor, bu hukuk dışı uygulamalar devam ediyor. O
kurumlara mensup insanlar da camiye girerken aranıyorlar. ‘Saklayacak bir şeyimiz yok’ deniyor. Kimsenin saklayacak bir şeyi yok ama bu, devlete bu hakkı vermez. Böyle
durumda kişi ve kurumların mahremiyetleri kalmaz, bu
mantık yanlıştır.”
Üçüncü, “Madem Suudi Arabistan’da kilise yok, o zaman
Almanya’da da cami olmasın.”, “Bakın Afganistan’a,
Bangladeş’e! Orada yaşasaydınız daha mı iyiydi?” gibi
söylemlerin Almanya’da çok yaygın olduğunu ifade ederken, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 1. Alman İslam Konferansı’nda kendilerine “Müslümanların okumaması gereken kitaplar” listesi verildiğini belirtmiştir:
“Bize ‘okunmaması gereken kitaplar’ listesi sundular.
Listede Seyyid Kutub, Yusuf el-Karadavi, Üsame bin Ladin, Emine Şenlikoğlu, Murad Hofmann gibi isimler vardı.
Biz bu duruma mukavemet gösterince ikinci konferansa
davet edilmedik. Bu tip toplantılarda sürekli ‘İslam’ın aydınlanması’ndan bahsediliyor. Üniversitelerde Hristiyan
ilahiyat fakültelerinde müfredata devlet karışmıyor fakat
İslam ilahiyatı eğitimi verilen fakültelerde müfredata devlet müdahale ediliyor.”
IGMG Teşkilatlanma Birimi’nden Av. Naci Hüseyin Türk
ise bir avukat olarak Almanya’da Müslüman çocukların
sünnet edilmesinin yasaklanması ile ilgili hukukî süreci
takip ettiğini ve bu hukuksuzluğun ara çözümlerle kapatılmaya çalışıldığını şu cümlelerle izah etmiştir:
54
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Germany
Secretary General of IGMG, Oğuz Üçüncü,
reminded that Muslims had been searched and
subjected to identification controls at the entrance
of the mosque in Hannover on fridays in between
2005-2011. He also made the following statements
to the committee of UHİM:
“Identification controls were performed at the
entrance of friday prayers and people were
entering the mosque among police with wolf
dogs. Such an interference to Islam and Muslims
is accepted as normal. Can you imagine that
such a control is done to Christians who come
to sunday service at a church in Beyoğlu, in
Istanbul? A perception is created also in the
society via such applications. For example, what
can your neighbor think about you if he/she sees
you always with a police escort?
The structures, fed from an understanding which
blesses the state, do not show reflexes to the illegal
approaches of Germany in order not to have any
problem. But, nothing changes if you behave
like that and such illegal applications continue.
People who belong to such structures are also
searched before entering the mosques. It is said
that ‘we do not have anything to hide’. No one has
anything to hide but this does not give right the
state to behave like this. Otherwise, people and
institutions would not have any privacy. This logic
is false.”
Üçüncü said that there are some common
expressions in Germany like “Since there is no
church in Saudi Arabia, let not have any mosque
in Germany also.”, “Look at Afghanistan, look at
Bangladesh! Would it be better to live there?”,
etc. He also said that at the first German Islamic
Conference organized by the Interior Ministry, it
was given a list of ‘the books that Muslims should
not read’:
“They submit us a list of ‘the books that should
not be read’. There were names like Sayyid Qutb,
Yusuf al Qaradawi, Usama bin Ladin, Emine
Şenlikoğlu, Murad Hoffman in the list. Since we
resisted this situation, we were not invited to the
second conference. In such meetings, they always
talk about the ‘enlightenment of Islam’. The state
does not involve in the curricula of Christian
theology faculties but there is interference to the
curricula of Islamic theology faculties.”
Lawyer Hüseyin Türk from the organizational
unit of IGMG explains that he follows the
jurisprudential process regarding the ban of
Muslim children’s circumcision. He also explains

Belçika Müslüman Hakları (MRB) Derneği Genel Başkanı Hajib El-Hajjaji (İstanbul/Türkiye)
Interview with Muslim Rights Belgium (MRB) chairman Hajib El-Hajjaji (Istanbul/Turkey)

“Ben avukat olarak sünnetin yasaklanması ile ilgili davayı takip ettim. Hakim karar vermemek için elinden geleni
yaptı. Sonra da ara bir çözüm buldu. Çocuğunu sünnet
ettiren aile ‘suçsuz’ bulundu. Bu yüzden davanın bir üst
mahkemeye gitme ihtimali de ortadan kaldırılmış oldu.”63
Anti-Rassismus Informations-Centrum-NRW (ARIC-NRW)
Başkanı Hartmut Reiners ise başörtülü bayanların kamu
görevlisi olamamalarına işaret etmiş ve “Başörtülü öğretmenin çalışamaması yasağı yaygınlaştırılmaya çalışılıyor.
En çok ayrımcılığa uğrayanlar Müslüman kadınlar. Erkeklerle ilgili problem ise genelde isim oluyor” demiştir.64
Avusturya
UHİM heyetinin Avusturya temasları çerçevesinde ZARA
ile gerçekleştirdiği görüşmede kurum yetkilisi Claudia Schafer, başörtüsünün Avusturya’daki bazı okullarda hala
engellemelere muhatap olduğunu aktarmıştır:

with the following words how this illegality is
tried to be covered by interim solutions:
“I, as a lawyer, followed the case of the ban of
circumcision. The judge did everything to not to
rule on. Then, an interim solution was found. The
family who circumcised their child was found ‘not
guilty’. Thus, it was prevented that the case would
go to a higher court.”63
Director of the Anti-Rassismus InformationsCentrum-NRW (ARIC-NRW), Hartmut Reiners,
pointed that the ladies wearing headscarf cannot
be public officer and said that “It is tried to make it
common that a teacher with headscarf should not
work. Women are the ones who are discriminated
most. The problem that men is facing is the issue
of having foreign names.”64
Austria

“Bir diğer sorun okullardaki başörtüsü problemidir. Bazı
okullarda başörtülü öğrenciler ayırımcılığa maruz kalıyor
ve başlarını açmaya zorlanıyor veya telkin ediliyor. Sözlü tacizler oluyor. Not verme ve ekip çalışmalarında eşit
davranılmıyor.”65

During the interview made by the committee
of UHİM with Claudia Schäfer, head of public
relations and managing director of ZARA, in
pursuant to its Austrian contacts, she conveyed
that headscarf is still exposed to preventions in
some schools in Austria:

Heyetimizin Viyana’da düzenlediği workshopta konuşan

“Another problem is the issue of headscarf
in schools. In some schools, students with
headscarves are discriminated and they are

63
64
65

IGMG Genel Merkezi-Köln’de gerçekleştirilen 17.12.2013 tarihli görüşme.
ARIC-NRW Başkanı Hartmut Reiners ile Köln’de gerçekleştirilen
17.12.2013 tarihli görüşme.
ZARA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen 26.06.2014 tarihli görüşme.
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Interview made at the General Centre of IGMG, in
Cologne, on 17.12.2013.
Interview made with the director of ARIC-NRW, in
Cologne, on 17.12.2013.
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IGMG Avusturya Teşkilatı Başkan Yardımcısı Yakup
Geçgel, Müslümanların dini yaşantılarında diğer din mensupları ile eşit haklara sahip olmadığını şu örnekle açıklamıştır:
“Avusturya’da hutbelerin Almanca okunmasına yönelik
bir talep ve baskı var. Gerekçe olarak daha iyi anlaşılmak, Almancanın yaygınlaşması, entegrasyon gibi sebepler gösteriliyor. Ama Avusturya’da Müslümanlardan çok
daha az nüfusa sahip Latinlerin, İtalyanların kiliselerinde
ibadet dili olarak Almanca değil kendi dilleri olan Latince ve İtalyanca kullanılıyor. Bu durumun sebebi sadece
Müslümanların dinleri ile bağlarını zayıflatmak ve dini
deforme etmek.”66
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Avusturya
Şubesi Başkan Yardımcısı Zeynep Elibol, Avusturya’da
başörtülü kadınların çalışma hayatında ciddi sıkıntılarla
karşılaştıklarını belirtmiş ve şu olayı aktarmıştır:
“Belediyenin banliyö şirketinde başörtülü bayan vatman
çalışmıyordu. Bir bayan başı örtülü olarak işe girmek istedi ve bu önce kabul görmedi. Lakin uzun uğraşlar sonucu
işe girdi. Fakat bu sefer de ‘İş kıyafeti olarak başörtülü
olamaz’ dendi. Bu durum epey bir tartışma çıkardı. Bayan
vatmanın iş kıyafeti olarak tanımlanan giysiler arasında
başörtüsü yoktu. Şapka takması gerekiyordu. Ama bunu
engelleyen bir durum da –yani saçları açık olacak diye
bir kural da- yoktu. Ama bu tartışmaya yol açtı. İlk olduğu için herkes nasıl olabilir diye düşünüyor, ‘Bu dinî
semboldür, iş kıyafeti olamaz!’ diyordu. O bayana başka
görevler vermek istediler. Ama o bunu kabul etmedi. Bu
hukuk mücadelesini en sonunda kazandı ve şimdi başörtülü olarak çalışıyor. Başının üstüne şapkasını taktı ve her
şey halloldu.
Belediye anaokullarında başörtüsü hala serbest değil. Buralarda da çok ciddi ayrımcılık ve haksızlıklar var. Örneğin bir anaokulu öğretmeni öğrencilerden velilerinin
fotoğraflarını getirmelerini istiyor. Başörtülü bir velinin
çocuğu da annesinin fotoğrafını götürdüğünde öğretmen
çocuğu yanına çağırıp, ‘Bu ne kötü bir fotoğraf sen böyle korkunç olma tamam mı?’ diye çocuğa annesi ile ilgili
olumsuz çağrışımlarda bulunuyor. Bu durum çocuğun durumu annesine anlatması ile ortaya çıkıyor. Ama ortaya
çıkmayan daha başka birçok olay vardır.” 67
66
67
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Viyana’da gerçekleştirilen 26.06.2014 tarihli görüşme.
UETD Viyana Şubesi’nde gerçekleştirilen 28.06.2014 tarihli görüşme.
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forced or indoctrinated to take off their scarves.
There are also verbal abuses. They are not treated
equally in grading and group studies.”65
During the workshop organized by our committee
in Vienna, Vice-president of the Austrian Branch
of IGMG, Yakup Geçgel, explained the fact
of Muslims not having equal rights with the
members of other religions in their religious life
with the following example:
“There is a demand and pressure in Austria that
sermons are read in German. To be understood
better, proliferation of German and integration
are shown as reasons. But, in the churches of Latin
and Italians, who are less than Muslims, Latin and
Italian instead of German are used as language
of worship. The reason of this is to weaken the
links between Muslims and their religion, and to
deform the religion.”66
Vice-president of the Austrian Branch of Union
of European Turkish Democrats (EUTD), Zeynep
Elibol stated that women with headscarf is having
serious problems in work life, and she added the
followings in that regard:
“Female motorman with headscarf was not
working at suburban train company of the
municipality. A woman with headscarf wanted to
work there and she was not accepted first. But she
could manage to start to work after long efforts.
Then, it was said that ‘she cannot wear headscarf
as work uniform.’ This situation created a good
deal of discussion. There was no headscarf among
the clothes defined as work uniform of female
motorman. She needed to wear hat. But there was
no rule like ‘her hair should be shown’. But this
still caused discussion. Since it was the first case,
everyone was thinking how it could be, and they
were saying that ‘This is a religious symbol, it
cannot be a work uniform!’ They wanted to give
other duties to her. But she did not accept. She
won this legal struggle in the end and now she
works with her headscarf. She put a hat on her
scarf and everything was solved.
Headscarf is still not free at municipal
kindergarden.
There
are
also
serious
discrimination and injustices there. For instance;
a teacher at a kindergarden asked from students
to bring their parents’ photos. When a student,
whose mother had headscarf, brought her/his
65

Interview made at the General Centre of ZARA, on

66

Interview made at the General Centre of ZARA, on
26.06.2014.

26.06.2014.

Belçika
Muslim Rights Belgium/Belçika Müslüman Hakları
(MRB) Başkanı Hajib El-Hajjaji, Belçika’da başörtülü
Müslüman bayanların yaşadığı sıkıntıları şöyle anlatmıştır:
“İki yıldır resmî dairelerde kimlik kartı başvurularında
başörtülü kadınlardan başörtülerini dinlerinin bir gereği
olarak taktıklarına dair bir belge isteniyor. Bu belgeyi de
Diyanet kurumu veriyor. Bu süreçte başörtülü bayanların bir kısmı prosedürlerle uğraşmamak için başörtüsünü
kültürel bir öğe olarak taktığını söylüyor, böyle bir beyanat vererek kimlik kartını alabiliyor. Bir kısmı ise başını
açarak fotoğraf çektiriyor.”68
***
Belçika’da 14 Ekim 2012’de yapılan belediye seçimlerinde Aalst kentinde Flaman Sosyalistlerinin SP.A listesinde
8’inci sıradan aday gösterilen Fatmagül Bilge, başörtüsünü çıkarması yönündeki yoğun baskılar üzerine adaylıktan
istifa etmiştir. Seçilmesine kesin gözüyle bakılan ve İslam,
biyoloji ve bilgisayar öğretmenliği yapan Fatmagül Bilge
(26), kampanya öncesi başörtülü fotoğraf çektirmiş ve seçim kampanyasında başörtülü fotoğrafını kullanmaya başlamıştır. Ancak Bilge’nin seçilirse belediye meclisinde de
başörtüsü takmaya devam edeceğini söylemesi SP.A tarafından kabul görmemiş, partinin Aalst şubesi başkanı Dirk
De Pauw “Bilge ile görüşmemizde düşüncelerinin parti
görüşümüze uymadığını fark ettik” demiştir.69
Finlandiya
2011 yılında Finlandiya’da Milli Ayrımcılık Mahkemesi, çalışanların mola odalarında namaz kılma yasağının,
ayrımcılık olmadığına hükmetmiştir. Finlandiya›da bir
Müslüman, mola zamanlarında namaz kılmasının işvereni
tarafından engellenmesi üzerine ayrımcılık mahkemesine
başvurmuştur. Mahkeme, tüm çalışanlara ait bir yerde herhangi bir dine mensup birinin ibadet etmesinin diğerleri
üzerinde baskı oluşturacağını öne sürerek işverenin haklı
olduğuna hükmetmiştir ve ibadetlerin o dine tahsis edilmiş
bir yerde yapılması gerektiğini belirtmiştir.70
68
69
70

MRB Başkanı Hajib El Hajjaji ile Brüksel’de gerçekleştirilen
15.12.2013 tarihli görüşme.
http://uhim.org/haberler_detay.php?hid=1573&cid=5
http://www.dogruhaber.com.tr/Haber/Finlandiyada-Sasirtan-Namaz-Karari-13816.html

mother’s photo, the teacher said to this student
that ‘How awful this photo is! Do not become
like that when you grow, ok?’ This is a negative
connotation for this student regarding her mother.
This situation was revealed after the student told
everything to her/his mother. But there are many
other similar incidents which do not come out.”67
Belgium
The head of the Muslim Rights Belgium (MRB),
Hajib El-Hajjaji explained the difficulties of
Muslim women with headscarf in Belgium as
follows:
“Since two years, it is asked from women with
headscarf a document proving that they wear it as
a necessity of their religion during identity card
applications. Diyanet is giving this document.
Within this process, some women do not want
to deal with these procedures and say that they
wear it as a cultural element, and they can get
their card. Some of them are taken photos without
scarf.”68
***
Fatmagül Bilge, who was shown as a candidate
from 8th place in the SPA list of Flemish Socialists
in Aalst during the elections made on 14 october
2014 in Belgium, resigned due to pressures that she
should have taken off her headscarf. It was taken
for granted that she would be elected. Fatmagül
Bilge (26), who is a teacher of Islam, biology
and computer, was taken a photo with headscarf
before the campaigns and started to use it for
electoral campaign. However, it was not accepted
by SP.A that she said that she would continue to
wear it at city council if she was elected. The head
of the Aalst branch of the party, Dirk De Pauw
has said that “We noticed during our meeting with
Bilge that her ideas are not matching with our
party’s ideas.”69
Finland
National Discrimination Court in Finland ruled
in 2011 that ban for workers not to pray in break
rooms is not a discrimination. A muslim in Finland
went to law since praying in break rooms was
67
68
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Interview made at the Vienna branch of the EUTD, on
28.06.2014.
Interview made with the head of MRB, Hajib El-Hajjaji,
in Brussels, on 15.12.2013.
http://uhim.org/haberler_detay.php?hid=1573&cid=5
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Fransa
Bazı Fransız havaalanlarında başörtülü kadınların örtüleri güvenlik gerekçesi ile açtırılmaktadır. Fransa İslamofobiyle Mücadele Kolektifi (CCIF), Nantes Atlantique
Havalimanı’nda başörtüsünün x-ray cihazından geçirilmesinin zorunlu olduğunu açıklamıştır. Yürürlüğe giren
uygulamayla birlikte başörtülü kadınların özel bir odada
kadın görevlilere saçlarını gösterme teklifi de “Uçağınızı kaçırmak istemiyorsanız, başörtüsünü x-ray cihazına
koymak zorundasınız.” uyarısıyla reddedilmiştir. Havaalanının güvenliğinden sorumlu SGA şirketi, başörtüsünün
altında tehlike arz eden eşyaların saklanabileceği gerekçesiyle ayrımcı uygulamayı savunmaktadır. Avrupa Birliği güvenlik kriterlerine göre, güvenlik görevlilerinin başı
açtırma yetkisi bulunmamaktadır.
Nantes-Atlantique Havalimanı’ndaki ayrımcı uygulamaya
maruz kalan Narin Yüksel, “Ben 65 yaşındayım. 65 yaşında bir kadının başörtüsünün altında ne olabilir? Eğer
başımı açmazsam uçağa binemeyeceğimi söylediler.” ifadeleriyle tepkisini dile getirmiştir. Yüksel, 30 yıldır Fransa’da yaşadığını belirterek, ilk kez böyle bir taleple karşılaştığını söylemiştir. Narin Yüksel’in kızı Hatice Yüksel
de, “Annemin başörtüsünü omzuna almasına bile izin vermediler. X-ray cihazından geçmesi gerekiyormuş. Özel bir
odada kontrol etmelerini rica ettik. Annemin başörtüsünü
çıkarmaması halinde polis çağırmakla tehdit ettiler.» demiştir. CCIF, uygulamanın sadece Nantes-Atlantique Havalimanı’nda hayata geçirilmediğini, Bordeaux şehrindeki
Merignac Havalimanı için de benzer şikayetler aldıklarını
duyurmuştur.71
***
2004 yılında kız öğrencilerin devlet okullarında başörtüsü
takmalarının yasaklanmasından yaklaşık 10 sene sonra,
tartışmalar yeniden başlamıştır. Özellikle özel çocuk bakımevlerindeki Müslüman bakıcıların başörtüsü takmalarının sınırlandırılması talep edilmekte ve annelerden, okul
gezilerine katılmak istiyorlarsa başörtülerini çıkarmaları
istenmektedir.72
France24 haber sitesinde üniversitelerde başörtüsünün ya71
72
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banned by her/his boss. The court ruled that the
boss was right because worshipping by someone
belonging to any religion in an area which is for
everyone can create pressure on others. The court
decided that worships should be done at places
allocated for that religion.70
France
At some airports in France, headscarves of
women are asked to be taken off on the grounds
of security. Collective Against Islamophobia in
France (CCIF) explained that at Nantes Atlantique
airport, headscarf is obliged to pass through x-ray.
Together with the application which became valid,
the suggestion of women showing themselves
without scarf to women officials in a private
room was rejected with this warning: “If you do
not want to miss your flight, you should put your
headscarf into x-ray machine.” SGA company,
responsible from the security of the airport,
supports this discriminatory application on the
grounds that things which can create danger can
be hidden under headscarves. According to the
security criteria of EU, security officers do not
have the right of taking off the headscarves.
Narin Yüksel, who was exposed to the
discriminatory application in Nantes Atlantique
Airport, has said that “I am 65 years old. What
can be hidden under the headscarf of a 65-yearold-woman? They told me that I could not take
the plane if I did not remove my scarf.” Yüksel
added that she has been living in France since 30
years and it was the first time that she faced with
such a demand. Hatice Yüksel, daughter of Narin
Yüksel, has said that “They even did not allow
my mom to take her scarf on her shoulders. The
scarf should have passed through x-ray machine.
We asked them to make control in a private room.
They threatened us to call the police if my mom
did not remove her scarf.” CCIF announced that
this application is not put into practice only in
Nantes-Atlantique Airport but also at Merignac
Airport in Bordeaux, and they hear the same
complaints there.71
***
Discussions started again 10 years after the ban of
headscarf at public schools in 2004. It is especially
70
71

http://www.dogruhaber.com.tr/Haber/FinlandiyadaSasirtan-Namaz-Karari-13816.html
http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.
action?haberno=1310248&title=fransiz-havaalanindabasortusu-skandali

Ulusal Cephe Partisi’nin lideri Fransız siyasetçi Jean-Marie Le Pen–
The National Front Party Honorary President French Politician Jean-Marie Le Pen.

saklanması ile ilgili haberde ise şu ifadelere yer verilmiştir:
“Fransız hükümeti, Müslüman kadınların giydiği başörtüsü gibi çocukların giydiği veya taktığı tüm dinsel sembolleri yasakladı. Hükümet yetkilileri şimdi de bu yasağı üniversiteler kapsamında genişleterek büyüyen tansiyonun
mimarı olma derdinde. Fransa’da üniversitelerde peçe,
İsa’lı çarmıh ve Yahudi kipası gibi dini sembolleri giyen
veya taşıyan öğrencilere yasak getirmeye dönük teşvik ve
ısrarlı çabaları ve bununla paralel olarak ülkenin seküler
değerlerini ısrarla sürdürmek istemesi tamamıyla Fransız hükümeti yetkililerinin sorumlu olduğu bir meseledir.
Fransa Entegrasyon Yüksek Mahkemesi’nin günlük Le
Monde gazetesine verdiği röportaj da -üniversitelerin
geneline yayılan ve giderek büyüyen bir tansiyon- olarak
bahsedildi. Fransa, 2004’te üniversiteler hariç tüm okullarda dini sembolleri ve kıyafetleri yasaklamıştı. Entegrasyon Yüksek Mahkemesi, bu tavrı tüm dinlere eşit mesafede durmak noktasında anlamlı ve olumlu buluyordu
ve bu yüzden aynı tavrın üniversitelerde de gösterilmesini
istiyor” 73
***
Fransa’da Mart 2014’te gerçekleşen mahalli seçimlerde
11 belediye kazanan aşırı sağcı partinin lideri, bölgedeki okullarda Müslüman ve Yahudi öğrenciler için çıkarılan domuz eti olmayan menüleri laikliğe aykırı olduğu
73
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demanded that wearing headscarf by Muslim
caretakers at private daily nurseries is limited and
it is asked from mothers not to wear their scarves
if they want to attend the school trips.72
The following statements took place in the news
on a news site, France24, related to the ban of
headscarf at universities:
“The French government banned headscarf
worn by Muslim women as well as all religious
symbols worn by children. Government officials
are now trying to be the builders of growing
tension by extending this ban within the scope
of universities. Motivation and insisted efforts
directed towards introducing ban to students
wearing veil, cross with Jesus and Jewish kippah,
and parallel to those, desire of keeping secular
values of the country are entirely issues that the
French government is responsible from. In the
interview given by the High Council of Integration
(France) to daily newspaper Le Monde, this ban
was mentioned as a spreading and gradually
growing tension to universities in general. France
has banned religious symbols and clothes at all
schools except universities in 2004. High Council
of Integration finds this decision meaningful and
positive in regard of treating everyone equal and
thus it wants that the same attitude should be
shown for universities.”73
***
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gerekçesiyle yasaklamıştır. Göçmenlik karşıtı aşırı sağ
parti Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen, yönettikleri
belediyelerde mevcut bulunan okullarda Müslüman
ve Yahudi öğrenciler için sunulan domuz eti dışındaki
alternatif menülerin kaldırılacağını açıklamıştır. Le Pen,
alternatif menüleri laikliğe aykırı ilan ederek “dinin
kamusal alana girmesi” olarak nitelendirmiştir.74
***
Fransa’nın başkenti Paris yakınlarındaki Mantes-laVille kasabasında Mart 2014’teki yerel seçimlerde belediye
başkanı seçilen aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi üyesi Cyriy Nauth, daha önce izin verilen cami inşaatı projesine
karşı çıkmıştır. Yeni belediye başkanı Nauth, daha önceki
sosyalist belediye tarafından izin verilen cami inşası projesini “park sorununu” gerekçe göstererek karşı çıkmıştır.
Belediyeye ait binanın, kasabadaki Müslüman derneklere
cami yapımı için satılması ile ilgili projeye engel olmaya
çalışan Nauth, binanın satın alınabilmesi için gerekli 650
bin Avro’nun Müslüman dernekleri tarafından karşılanamayacağını iddia etmiştir. Nauth, projenin askıya alınması dolayısıyla daha önce kendilerine satış için söz verilen
Müslüman derneklere maddi tazminat ödemeye hazır olduğunu söylemiştir.75
***
Paris’teki bir opera binasında peçeli bir kadın, temsil esnasında salondan çıkarılmıştır. Metronews gazetesi, Körfez
ülkelerinden geldiği belirtilen turist kadından, “La Traviata” isimli operanın temsili sırasında görevliler tarafından dışarı çıkmasının istendiğini yazmıştır. Peçeli kadının
salondan çıkarılmasında, temsilde görevli oyuncularının
şikayetinin etkili olduğu ifade edilmiştir. Konuyla ilgili
haberleri doğrulayan Kültür Bakanlığı, bundan böyle bu
tür olaylarla ilgili tiyatro ve opera salonlarına genelge
gönderileceğini duyurmuştur. Fransa’da yüzü örten peçe
takılması “kamu güvenliğini tehdit ettiği” gerekçesiyle
2010 yılında sert tartışmaların ardından yasaklanmıştır.
Yasayı ihlal edenler hakkında 150 Avro para cezası uygulanmaktadır.76
74
75
76
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During the local elections held on March 2014,
the leader of the extreme right wing party which
won 11 municipalities banned the menus without
pork served for Muslim and Jewish students
at schools in the region. The reason was that it
was against laicism. Marine Le Pen, leader of the
extreme right wing party -The National Frontwhich is against migration, announced that they
would remove the alternative menus that do not
include pork and that are served for Muslim
and Jewish students at schools in the current
municipals governed by them. Le Pen argued that
alternative menus are against laicism and they are
“the entrance of religion into public sphere.”74
***
Cyriy Nauth, who is the member of the extreme
right wing Party of National Front and who was
elected as mayor during local elections held on
march 2014 in Mantes-laVille close to Paris,
objected the construction of mosque which was
approved before. New mayor Nauth objected the
construction of mosque, which was approved by
previous socialist mayor, with reason of “parking
problem”. Nauth, who was trying to prevent
the project related to the selling of a building
of the municipality for the construction of the
mosque, argued that 650 thousand euro, which
was necessary for buying the building could not
be provided by Muslim organizations. Nauth
also said that because of the suspension of the
project, they were ready to pay compensation to
the Muslim organizations which were promised
for selling before.75
***
A woman with veil was removed from the hall of
an opera building in Paris during a performance.
Newspaper of Metronews wrote that it was asked
from this tourist woman, who came from one of
the Gulf countries, to leave the place by officials
during the opera performance of “La Traviata”.
It was stated in the news that complaints of the
actors taking part in the performance influenced
the removal of her. Ministry of Culture approved
the incident and announced that they would send
a notice to theater and opera halls related to such
incidents. After intense discussions, it was banned
to use veil in France in 2010 with the reason that
74
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İsveç
İsveç›te aşırı sağcı İsveç Demokratları Partisi (SD) Grup
Lideri Pär Norling, İsveç’te İslâm’ın tamamen yasaklanmasını istemiştir. Neo-Nazi İsveç Direniş Hareketi’nin
(Svenska Motståndsrörelsen) Bollnäs’teki yürüyüşünden
sonra İsveç devlet televizyonu SVT’ye konuşan SD’nin
Bollnäs Grup Lideri Norling, İslâm’ın ülkede kanunla
yasaklanmasını istemiştir. İslâm’ın ülkelerinde yerinin olmadığını söyleyen Norling, “İnançlarında ısrar etmeleri
halinde sınırdışı edilmeliler” demiştir. Müslümanların ülkeye bir katkısının olmadığını ve ekonomiye yük olduklarını iddia eden Norling, çokkültürlülüğe de kesinlikle
karşı olduğunu söylemiştir. Ülkedeki sorunların kaynağını
göçmenler olarak gören İsveç Demokratları, sık sık benzeri açıklamalarda bulunmaktadır. İsveç Demokratları Partisi’nden Sven-Erik Karlsson da Forserum kasabasında Somalili ailelere yönelik yapılan baskı, şiddet ve ayrımcılık
konusunda açıklamalarda bulunurken, İsveç belediyelerinin göçmenleri taciz edecek çetelerinin olması gerektiğini savunmuştur. Bu skandal açıklamasından sonra halkın
tepkisine boyun eğen Karlsson, partisindeki görevinden
istifa etmek zorunda kalmıştır.77
İsviçre
Yapılan bir kamu araştırmasına göre İsviçre’de halkın
büyük çoğunluğu peçenin kamu alanında yasaklanmasını
istemektedir. Ülkenin üçte birlik bir kesimi yasağa karşı
çıkarken %60’dan fazlası yasağı savunmaktadır. İsviçre
Halk Partisi 2015 yılı içerisinde bu yasağın uygulanması
amacıyla bir kampanya başlatmayı hedeflemektedir.78
b. ÇALIŞMA HAYATI

it is “a threat against public security”. Fines of
150 euros are levied from the ones who violate
the law.76
Sweden
Pär Norling, Group leader of the Sweden
Democrats (SD), has wanted a complete ban of
Islam in Sweden. Norling, who spoke to SVT
-Swedish state television- after the march of neoNazi Swedish Resistance Movement (Svenska
Motståndsrörelsen) in Bollnäs, has announced that
he wants Islam to be banned with a law. Norling
said that Islam does not have any place in their
country: “If they are insistent on their beliefs,
Muslims should be deported.” Furthermore, he
argued that Muslims do not have any contribution
into their country and instead they are burden for
the economy. He clearly said that he is against
multiculturalism. Sweden Democrats, which
see immigrants as the source of the problems in
the country, frequently make similar statements.
While making statements regarding the pressure,
violence and discrimination against Somalian
families in Forserum, Sven-Erik Karlsson from
SD supported that Swedish municipalities
should have crews abusing immigrants. Karlsson
needed to resign from his duty in the party due
to the reactions of the public after his scandal
statements.77
Switzerland
According to a public research, great majority of
the public in Switzerland wants the ban of veil in
public sphere. While one third of the country is
against the ban, more than 60% supports it. Swiss
People’s Party (SVP) aims to start a campaign for
the application this ban in 2015.78

Avrupa
ENAR tarafından yayımlanan, 23 Avrupa ülkesi ve Türkiye’de yapılan ve iş sahasındaki uygulamaları konu edinen
rapora göre; iş sahasında en çok, Avrupa dışından gelen
göçmenler, Romenler, siyahiler, kadınlar ve Müslümanların ayrımcılığa maruz kaldığı belirtilmiştir. Yargıya güvenmeme, pahalı masraflar ve tekrar bir saldırıya maruz
77
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b. WORK LIFE

Europe
According to the report prepared by ENAR
and which is about the applications in work life
in 23 European countries and Turkey, mostly
76
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kalma korkusu sebepleriyle mağdurların çoğu yargıya
başvurmamaktadır. Rapora göre Belçika’da yerlilerin istihdamı %74, Latin Amerika asıllıların %46, Kuzey Afrika asıllıların %44 ve Sahra Altı Afrika asıllıların istihdam
oranı ise %40 tır.79
ENAR ülke raporlarından çıkan sonuçlara göre Avrupa’da
ayrımcılık konusunda siyahilerden Müslümanlara doğru
bir kayma söz konusudur. İş sahasında kadınlar 3 boyutlu
ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Dinlerinden, etnik kökenlerinden ve kıyafetlerinden dolayı iş başvurularında
dezavantajlı konuma düşmektedirler.80
FRA 2013 yıllık raporuna göre Müslümanlar iş, hizmet ve
barınma alanlarında ayrımcılığa maruz kalanların başında
gelmektedir.81
***
Bazı AB ülkelerinde şu anda işyerlerinde kültürel ve dinsel hoşgörüyü mümkün kılacak bazı hukukî teşvik unsurları bulunmakla birlikte, kültürel çeşitliliğin pratikte var
olduğunu ispat edebilecek işaretlere pek rastlanmamaktadır. Bunun yanında bazı AB ülkelerinde ise bu işaret ve
bulguların hemen hiçbiri mevcut değildir.
Avrupa’da giderek artmakta olan kültürel/dinsel/etnik çoğulcu yapı kendisiyle beraber bazı gerilimleri de ortaya
çıkarmaktadır. Bu gerilimlerden en bariz olanı ekonomik
alanda ve iş yaşamında kendisini belli eder. Göçmenlere
karşı duyulan kin ve nefretin sebebi en çok da “işsizlik”
gibi bir sorunun Avrupalı insanın gündemini yoğun bir
şekilde meşgul etmesi olmuştur. Bu durum aşırı sağcı politikacılar tarafından da sürekli ajite edilmesi daha vahim
sonuçları beraberinde getirmektedir.
EUMC’nin 2006 yılı raporundaki verilerde işsizliğin kökeninde ayrımcılığın ne denli önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Örneğin Belçika’da Türk ve Fas kökenli
vatandaşlar Belçika kökenli vatandaşlara oranla beş kat
daha fazla sayıda işsiz bir nüfusa sahiptir. Yine Belçika’da
ibadetlerin yapılması için gerekli olan kısa sürelere de
müsamaha gösterilmediği görülmektedir. İrlanda’da tıpkı İngiltere örneğinde olduğu gibi 2002 yılındaki toplam
Müslüman nüfusun %43’ü çalışırken %53’ü işsizlikle bo79
80
81
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immigrants coming outside from Europe, the
Romanies, black people, women and Muslims
are exposed to discrimination in work life. Many
victims do not resort to the jurisdiction because of
not trusting the jurisdiction, expensive costs and
fear of being exposed to attack again. According
to the report, employment of local people in
Belgium is 74%, of Latin American descents is
46%, of North African descents is 44% and SubSaharan African descents is 40%.79
According to the results of ENAR country reports,
there is a shift from black people to Muslims
regarding discrimination in Europe. Women are
exposed to three-dimensional discrimination in
work life. They reach to a disadvantageous position
because of their religion, ethnic backgrounds and
clothes.80
According to FRA 2013 Yearly report, Muslims are
the primary ones who exposed to discrimination
in areas of work, service and sheltering.81
***
Despite there are legal stimulants which can make
cultural and religious tolerance possible in work
places in some EU countries, it is not very much
encountered with signs proving the existence of
cultural diversity in practice. Besides, in some EU
countries, there are no such signs or evidences.
Cultural/religious/ethnic
pluralist
structure
gradually increasing in Europe introduces
some tensions at the same time. The most
obvious tension manifests itself in economic
field and work life. Rancor and hatred against
immigrants are mostly because that a problem like
“unemployment” intensely occupies the agenda
of European people. Constant agitation of this
situation by extreme right wing parties leads to
more serious results.
How discrimination takes an important place in
the origins of unemployment is seen in data of
the EUMC 2006 report. For instance; people with
Turkish and Moroccan origin in Belgium have
an unemployed population five times more than
people with Belgium origin. Again in Belgium, it
is seen that short times necessary for worships are
also not tolerated. In Ireland, as in the example of
79
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Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Yönetim Kurulu Üyesi Av. Dr. Hayrullah Özcan ile gerçekleştirilen
görüşme (Köln/Almanya)
Interview with European Union Turkish Democrats(UETD) member of board Hayrullah Özcan (Cologne/Germany)

ğuşmaktadır. İngiltere’de insanların etnik ve dinsel kökenlerinden dolayı işsiz kalması yaygın olarak karşılaşılan bir
durumdur. 2004 yılı verilerine göre %18’lik bir ortalama
ile Müslümanlar en yüksek erkek işsiz oranına sahipken,
yine %13’lük bir ortalama ile Müslümanlar en yüksek kadın işsiz profiline sahiptirler. Özellikle bu işsizlerin yaş
ortalamaları 16-24 arasında değişmektedir.82
İş yaşamında görülen ayrımcılıklarla ilgili gelen
şikayetlerin geneli vergilendirme, ekstra mesai ücretlerinin verilmemesi, yazılı olmayan sözlü iş anlaşmaları ve
akabinde gelen dolandırıcılık, etnik aşağılamalar ve iş
ilanlarında görülen ayrımcı seçmelerdir. Tüm farklı etnik gruplar eşit derecede ayrımcılığa maruz kalırken,
içlerinden en çok ayrımcılığa maruz kalan hem cinsiyeti
hem de dinsel aidiyeti nedeniyle çifte ayrımcılığa maruz
kalan Müslüman kadınlardır.
***
Konu ile ilgili olarak UHİM heyetinin Avrupa’daki temasları esnasında görüşlerine başvurduğu kişi ve kurumlar da
bu alanda yaşanan ayrımcılığı teyit eder nitelikte açıklamalar yapmışlardır. İşte çeşitli sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin konu ile ilgili birbirini teyit eden açıklamalarından bazıları:
Ayşe Şenol (IGMG Paris Bölgesi Kadın Teşkilatı Başkanı-Fransa):
“Sakal ve başörtüsü iş hayatında ciddi sıkıntılara sebebi82

EUMC (2006a), s. 45.

England, while 43% of total Muslim population
in 2002 works, 53% fights with unemployment. It
is common in England to be unemployed because
of ethnic and religious backgrounds. According
to data from 2004, with 18%, Muslims have the
highest male unemployment rate. On the other
hand, with 13%, Muslims also have the highest
female unemployment rate. The average age of
these unemployed people varies between 16 and
24.82
Generality of complaints related to discrimination
in work life are about taxation, not compensating
extra work hours, not written verbal work contracts
and fraud afterwards, ethnic humiliations and
discriminatory selections in job adverts. All
different ethnics groups are exposed to equal
amount of discrimination, the most exposed ones
among them is Muslim women due to their gender
and religious belonging.
***
People and institutions, whose opinion the
committee of UHİM asked in the meantime of its
contacts in Europe, made also similar statements
confirming discrimination experienced in that
area. Some of the related and parallel statements
of the directors of different civil society
organizations are as follows:
Ayşe Şenol (Head of the Women Organization of
IGMG in Paris Region):
“Beard and headscarf give serious difficulties
82
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yet veriyor ve işten çıkartılma sebebi oluyor. Benzer şekilde erkeklerle tokalaşmadığı için Müslüman bir bayan
işten çıkartılmıştı fakat yargıya müracaat etti ve tazminat
ödenerek işe geri alındı.”83

in work life and become reason for being fired.
Similarly, a Muslim woman was fired because
she did not shake hands with men, but she did
submission to jurisdiction and turned back to her
job with compensation.”83

Av. Dr. Hayrullah Özcan (UETD Yönetim Kurulu Üyesi-Almanya):

Lawyer Dr. Hayrullah Özcan (Member of Board
of the UETD-Germany):

“İş hayatında Türk kökenli olanların üst düzey yönetici
olma ihtimalleri çok düşüktür. Bu durum akademik camia
için de geçerlidir. Üniversitelerin yönetim kadrolarında
Türk akademisyenler yer almaz.”84

“It is not so possible for people with Turkish
origin to become high level executives. This
situation is also valid for academic life. Turkish
academicians do not take place at managerial
staff of universities.”84

Ulrich Paffrath (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği-Almanya):

Ulrich Paffrath (Turkish-Islamic Union for
Religious Affairs-Germany):

“İş başvurularında başörtülü bayanlar reddediliyor. Takma isimlerle yapılan deneme başvuruları ile bu durum teyid edildi.”

“Women with headscarf are rejected at job
applications. Such a situation was approved via
trial applications with nicknames.”

Halide Özkurt (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği-Almanya):
“Başörtülü öğretmenlik yapmak Almanya’da birkaç eyalet dışında yasak. Türkiye’de başörtüsü ile üniversite
okuyamadığı için eğitimine Almanya’da devam eden bir
arkadaşım üniversiteyi bitirdikten sonra burada da öğretmenlik yapamadı.” 85
Av. Naci Hüseyin Türk (IGMG Teşkilatlanma Birimi-Almanya):
“İş başvurularında Müslüman olmak, Müslüman ismi taşımak bir dezavantaj yaratıyor.”
IGMG Brüksel Bölgesi Gençlik Kolları Başkanı Yavuz
Orhan ise konunun farklı bir yönüne dikkat çekmiş ve “Liseden mezun olanlara işsizlik maaşı bağlanması insanları
tembelliğe, emek vermeden, üretmeden tüketmeye itiyor.”
demiştir.86
Almanya
Almanya’ya yapılan ve çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu yoğun Müslüman göçü sebebiyle çalışma hayatın83
84
85
86
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Paris’te gerçekleştirilen 12.12.2013 tarihli görüşme.
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Halide Özkurt (Turkish-Islamic
Religious Affairs-Germany):

Union

for

“It is banned in Germany to become teacher with
headscarf, except some states. One of my friends,
who continued her education in Germany because
of the scarf ban in Turkey, could not become
teacher also here.”85
Lawyer Naci Hüseyin Türk (Organizational Unit
of IGMG-Germany):
“To be Muslim and have a Muslim name create
disadvantages in job applications.”
Yavuz Orhan, President of the Youth Section of
IGMG in Brussels, pointed to a different aspect
of the issue and said that “Giving unemployment
salary to the ones who graduated from high school
push people into laziness, and consuming without
laboring and producing.”86
Germany
There are serious problems in work life due
to migration of Muslims composed mostly of
Turkish people to Germany. In the report prepared
by European Monitoring Centre for Racism and
Xenophobia in 2006, some of the interviews
made with some people summarize the situation.
83
84
85
86

Interview made in Paris, on 12.12.2013.
Interview made in Cologne, on 16.12.2013.
Interview made at the General Centre of DİTİB, in
Cologne, on 16.12.2013.
Interview made with Yavuz Orhan, President of the
Youth Section of IGMG Brussels, on 15.12.2013.

da ciddi sorunlar yaşanmaktadır. AB Irkçılık ve Yabancı
Düşmanlığı İzleme Merkezi’nin 2006 yılındaki raporunda
bazı şahıslarla gerçekleştirilen röportajlardan birkaçı durumu özetler niteliktedir. Raporda Almanya’da yaşayan
bir genç kendisiyle gerçekleştirilen röportajda şunları söylemiştir:
“Bir süre önce çalışmalarımı bitirdim ve İslami gençlik
kurumlarında bazı projelerde görev aldım. Sonra bir iş
başvurusuna gittim. Başvuru CV’sinde İslami gençlik kurumlarındaki çalışmalarımı yazdım; fakat bunun bir hata
olduğunu hiçbir başvuru sonunda çıkmayan mülakat görüşmeleri sonrasında anladım ve stratejimi değiştirmeye
karar verdim. Bu sefer ‘İslami kurumlar’ ibaresini çıkardım ve sadece göçmen kurumlar yazdım ve hemen sonrasında mülakat görüşmesine davet edildim.”
Almanya’da yaşayan bir gençkız kendisiyle yapılan röportajda şunları söylemiştir:
“Almanya’da kamusal alanla etkileşim içerisinde olan
işlerde çalışan pek fazla başörtülü kadın bulamazsınız.
Bu durum maalesef Almanya’da devam edegelen bir durumdur. Gerçekten de sayıları çok çok az olan başörtülü
öğretmenlerin varlığı buna en açık örnektir. Bugünlerde
gerçekten de Müslüman kadınların iş bulması bir hayli
zor; çünkü insanlar bir gün başkalarının da başörtüsü ile
çalışmaya başlayabileceğini düşünmektedirler. Başörtüsü
takmasalar dahi bir gün başörtüsü ile işe gelme ihtimalinin yarattığı korku birçok Müslüman kadını ayrımcılığa
maruz bırakmaktadır.”87
Röportörler, şirketlerin geçici iş kurumlarından ve ajanslarından kendilerine Müslüman işçi gönderilmemesi noktasında ricacı olduklarını kaydetmektedirler. Ayrıca birçok
Müslümanın güvenlik noktasında da risk taşıyan şüpheliler olduğunu ve bu sebeple de işten atıldığını da eklemektedirler. Diğer bir röportör ise İngiltere örneği üzerinden
yarızamanlı ve tam kapasite yetenek gerektirmeyen işlerde yoğun bir sayıya sahip olan Müslümanların başarılı
meslek dallarında çok daha az oluşu yönündeki tespiti, bu
alanda kayda değer bir başka örnektir.88
Almanya Freiburg Pedagoji Yüksekokulu tarafından Baden-Württemberg eyaletinde gerçekleştirilen ve 745 şirket
ile işveren üzerinde yapılan araştırmada göçmen gençlere
yönelik ayrımcılığın boyutları görülmektedir. Araştırma87
88

EUMC, Perceptions of Discrimination and Islamophobia, 2006b, s. 59.
A.g.e, s. 59.

A young person who lives in Germany said the
followings in the interview taken place in the
report:
“I finished my studies a while ago and I
participated in some projects of Islamic youth
institutions. Then I went to a job interview. I wrote
my experiences from those youth institutions in
my CV, but I understood that this was a mistake
after not getting any job interview in result of
my applications. Then I decided to change my
strategy. This time, I removed the phrase of
‘Islamic institutions’ and I wrote just ‘immigrant
institutions’. I was immediately invited to a job
interview after that.”
A young girl who also lives in Germany said the
followings during the interview:
“You cannot find many women with headscarf
working at jobs which interact with public sphere
in Germany. This is unfortunately an ongoing
situation in Germany. In fact, the existence of
very few teachers with headscarf is the most clear
example in that regard. Nowadays, indeed, it is
very difficult for Muslim women to find a job,
because people think that someone else can also
start to work with headscarf later on. Even if they
do not wear headscarf, the fear that they can come
to work with headscarf causes Muslim women be
exposed to discrimination.”87
Interviewers record that companies ask a favor of
not sending Muslim workers from employment
agencies. Additionally, they add that many
Muslims are fired because they are suspects
carrying risk in relation to security. Evaluation of
another interviewer in the direction that Muslims,
who have high numbers in part-time jobs and the
ones which do not require full capacity talent, at
successful fields of occupation are much less is
another example in that regard.88
The magnitude of discrimination against young
immigrants can be seen from the research
conducted by the University of Education Freiburg
(Pädagogische Hochschule (PH) Freiburg). The
research, including 745 companies and employers,
was conducted in the state of Baden-Württemberg.
According to the results of this research, 35.1%
of the companies stated that they do not want to
hire women with headscarf, while 12.4% of them
stated that they do not want to have any contact
with religious Muslims. The respondents justified
87
88

EUMC, Perceptions of Discrimination and Islamophobia,
2006b, p. 59.
Ibid. p. 59.
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dan çıkan sonuçlara göre şirketlerin %35,1’i başörtülü kadınları işe almak istemediğini belirtirken, %12,4’ü de dindar Müslümanlarla herhangi bir şekilde münasebet içinde
olmak istemediğini ifade etmiştir. Ankete katılanlar buna
gerekçe olarak da müşterilerin rahatsız olabileceği ve başörtülü kişilerin çalışma ortamını olumsuz etkileyebileceğini göstermiştir. Araştırma ile birlikte ortaya çıkan diğer
önemli bir nokta da eşcinsellere gösterilen müsamahanın
Müslümanlara gösterilmemesidir. Buna göre araştırmaya
katılan şirketlerin sadece %4,5’i eşcinsel birini işe almak
istemediğini ifade etmektedir.
Konuyla ilgili SWR kanalına açıklamada bulunan Prof.
Dr. Albert Scherr, işverenlerin işçi alırken kişilerin sadece
yeteneklerine ve teknik becerilerine göre değil, aynı zamanda etnik kökenine ve dinî inancına da dikkat ettiğini
söylemiştir. Uzun yıllar ayrımcılık üzerine araştırmalar
yapan Prof. Scherr, bazı işverenlerin dolaylı yollardan da
ayrımcılığa başvurduğunu ifade ederek şunları söylemiştir:
“Şirketlerin %94’ü Almanca’nın önemli olduğunu ifade
ederken, %76’sı Almanca anadilinin önemli olduğunu belirtiyor. Bu da bir nevi ayrımcılık oluyor aslında. Çünkü
göçmen çocuklar Almancayı iyi öğrenmelerine rağmen
anadilini kendileri belirleyemiyorlar. İşverenler bu sayede bir kişinin Alman vatandaşı olmasına rağmen Alman
kökenli olup olmadığına bakıyor.”89
Avusturya
ZARA yetkilisi Claudia Schafer, çalışma hayatında göçmenlerin Avusturyalılarla eşit muamele görmediklerinin
altını çizmiştir:
“Ayırımcılığa bir örnek olarak, bir işe müracaat ve işe
alımda bir yabancı hiçbir zaman bir Avusturyalı ile eşit
olarak muamele görememekte ve eşit şansa sahip olamamaktadır. Kazara işe alınmış olsa bile eşit maaş alamamaktadır. Daha çok Avusturya toplumunun pek yapmak istemediği ağır ve tehlikeli işlerde iş bulabiliyorlar.
Örneğin inşaat işleri gibi.” 90
Avusturya İşçi Odaları üyesi Ercüment Aytaç, çalışma hayatında yaşanan ayrımcılığa dair şunları aktarmıştır:
“İş hayatına yönelik bir ihlal olarak: Türkiye’deki mesle89
90
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their answers by arguing that their clients might
be uncomfortable and women with headscarf can
affect the work environment negatively. Another
important point revealed by the research is that
the tolerance shown to homosexuals is not shown
to Muslims. Because, only 4.5% of the companies
stated that they do not want to hire a homosexual
person.
Prof. Dr. Albert Scherr made explanations to
SWR channel about the subject and said that
employers do not only take into account the
abilities and technical skills of people while hiring
them but also consider the ethnic background and
religious belief of them. Prof. Dr. Scherr, who has
been conducting researches about discrimination
for many years, stated that some employers can
discriminate via indirect ways and he added the
followings:
“94% of the companies state that German is
important while 76% of them state the importance
of German as a mother tongue. This is a kind
of discrimination actually. Because, despite the
immigrant children learn German very well,
they can not decide their mother tongue. By this
way, employers look whether a person is having
German background despite that this person is
German citizen.”89
Austria
Claudia Schäfer, head of public relations and
managing director of ZARA, underlined the fact
that immigrants do not get equal treatment with
Austrians in work life:
“As an example for discrimination, a foreigner
and an Austrian can ever be treated equally
and they do not have equal opportunities while
applying for job and being hired. If mistakenly
she/he is hired, then this person cannot get equal
salary. They can find jobs more in dangerous and
heavy works that no one wants to do, such as
construction work.”90
Ercüment Aytaç, member of the Austrian
Chamber of Labour, conveyed the followings
about discrimination experienced in work life:
“Lack of equivalence of vocational references
and not accepting the driving license from Turkey
can be mentioned as a violation aimed at work
89
90

http://www.dunyabulteni.net/
Interview made at the General Centre of ZARA, on
26.06.2014.

Fransız gazeteci Christiane Guillaume ile gerçekleştirilen görüşme (Paris/Fransa)
Interview with French journalist Christiane Guillaume (Paris/France)

ki bonservislerin denkliğinin olmaması, sürücü ehliyetlerinin denk sayılmaması gösterilebilir. İşe müracaatlarda
yabancılara özellikle Müslümanlara ayırımcılık yapılıyor.
Kişi kendini gizlese bile isimden veya bir başka ipucundan öğreniyorlar, araştırıyorlar. İşe alsalar bile az maaş
vermeye çalışıyorlar. Avusturyalının çalışmayacağı maaşlara çalıştırıyorlar. Ucuz işgücü gibi görüp zor durumda olanların mağduriyetlerini kullanıyorlar, insanların
bu durumundan faydalanıyorlar. İşe giren kişilere helal
gıda-yemek verilmemesi, domuz eti, içki gibi ikramlarda
bulunmak, namaz kılacak yer gösterilmemesi vb. sorunlar
yaşanmaktadır.”91

life. There is discrimination against foreigners
especially against Muslims at job applications.
Even if the person hides oneself, they learn from
the name or from somewhere else, they investigate.
And if they hire, they try to give lower salaries.
They make them work for salaries that Austrians
would not work for. They take the advantage of
victimhood of people in difficult situation by
seeing them as cheap labor. Not serving halal
food to the hired ones, offering pork/alcohol, etc.,
not showing a place to pray, and similar problems
are experienced.”91
France

UHİM heyetinin görüştüğü Fransız gazeteci-muhabir Christiane Guillaume, Müslüman olması ve başörtüsü sebebiyle iş hayatında maruz kaldığı ayrımcılığı
anlatmıştır. 36 yıl kadar önce İslamiyet’i tercih ederek
din değiştirdiğini belirten Guillaume, inancı gereği başını
örtmeye başladıktan sonra işini kaybettiğini belirtmiştir.
1999 yılında devlet hastanesinde “social worker-sosyal
hizmet uzmanı” olarak çalışmaya başlayan Guillaume, iki
yıl içinde kendisi ile birlikte sözleşmeli olarak işe başlayan arkadaşları kadroya alınmasına rağmen, kendisine
hastane yönetiminden bir mektup gönderilerek “İslami
örtüsü” sebebiyle sözleşmesinin yenilenmeyeceğinin belirtildiğini aktarmıştır. Konuyla ilgili hukukî süreç başlat-

British journalist-reporter Christiane Guillaume,
with whom the committee of UHİM made
interview, talked about discrimination that she
faced in work life because she is Muslim and
wearing headscarf. Guillaume, who said that
she chose Islam 36 years ago and converted to
Islam, stated that she lost her job after wearing
scarf due to her belief. Guillaume started to work
as social worker at a public hospital in 1999.
She narrated that despite her co-workers, who
started to work within two years with her, became
personnel but a letter was sent to her from the
hospital administration that her contract would
not be renewed because of her “Islamic scarf”.
Guillaume said that she started a legal process
related to the issue but she could not get any
result. Then, she went to the European Court of
Human Rights (EctHR). Guillaume told that at the

91

91

Fransa

Viyana’da gerçekleştirilen 26.06.2014 tarihli görüşme.

Interview made in Vienna, on 26.06.2014.
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tığını söyleyen Guillaume, herhangi bir netice alamadığını ve davayı AİHM’ye taşıdığını belirtmiştir. Guillaume,
halen sürmekte olan davada Fransız devletinin yeni bir
argüman geliştirdiğini ve bazı hastaların örtüsü sebebiyle
Guillaume ile görüşmeyi reddettiğini söylemeye başladıklarını anlatmıştır. Bunun tamamen temelsiz ve gerçek dışı
olduğunu ifade eden Guillaume, elinde hastane yönetiminin kendisine daha önce gönderdiği ve çalışmalarını öven
mektuplar olduğunu ifade etmektedir. Guillaume şu anda
Fransa’da yayın yapan İran televizyonu Press TV’de gazeteci-muhabir olarak çalıştığını ve başörtüsü sebebiyle
bu kanal dışında başka bir kurumda iş bulamadığını belirtmiştir.92
***
Ayrımcılık Gözlem Evi’nin 2004 verilerine göre Paris
Üniversitesi’nin iş ilanına karşılık 258 farklı standartlara
sahip CV gönderilmiş ve Mağrib kökenlilerin CV’lerinin
diğerlerine nazaran 5 kat daha az şansla kabul edildiği tespit edilmiştir.93
İngiltere
Organizasyon Yönetimi ve Sosyal İlişkiler Yönetimi
Araştırma Merkezi CERGORS’un aktardığı örnekte, İngiltere’de BBC’nin Radyo 5 Canlı yayın programının yapmış olduğu araştırma uygulamasında 28 şirkete 6’sı uydurma olmak üzere 50 iş başvuru formu gönderilmiştir. 6
uydurma iş başvurusunda ise özellikle başvuru sahiplerinin Beyaz İngiliz, Afrikalı ve Müslüman gibi etnik kökenleri/dinsel aidiyetleri belirtilmiştir. Başvurular sonucunda
“Beyazlar” %25 daha fazla şansla mülakata çağrılırken
“Afrikalılar” %19’da kalmış ve Müslümanlar ise %9 ile
en az şansa sahip olanlar olarak kayda geçmiştir.94
İsveç
İsveç’te bahçıvan olarak çalışan bir Müslüman, işvereni
tarafından defalarca sözlü tacize maruz kaldığı gerekçesiyle
insan hakları kurumlarına başvuruda bulunmuştur.
Savunmasında İsveçlilerin ırkçı insanlar olduğunu ve
sakallıları sevmediğini söyleyen işveren, Müslüman
bahçıvanın insanları korkuttuğunu dile getirmiştir.95
92
93
94
95
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ongoing lawsuit the French state developed a new
argument and started to say that some patients
refuse to meet with her because of her scarf.
Guillaume expressed that this is totally unfounded
and unrealistic, since she has letters praising her
works sent by the hospital. Lastly, she stated that
now she works as a journalist-reporter at Iranian
television, Press TV, broadcasting in France, and
she could not find a job in any other institution
rather than this channel because of her scarf.92
***
According to data of Observatory on
Discrimination, 258 CVs with different standards
were sent in response to a job announcement at
Paris University and it was confirmed that CVs
of people with Maghreb origin are accepted with
five times less chance.93
England
In the example narrated by CERGORS, 50 job
application forms, out of which 6 was fake, were
sent to 28 companies in the research practice
conducted by BBC’s Radio 5 Live broadcasting
program. In 6 fake applications, ethnic origins/
religious identities of the applicants such as White
English, African and Muslim were remarked. In
result of the applications, “Whites” were called for
interview with 25% more chance while Africans
stayed at 19% and Muslims had the lowest chance
with 9%.94
Sweden
A muslim who was working as a gardener in
Sweden applied to human rights institutions
because he was exposed to verbal abuse many
times by his employer. In his defense, the
employer had said that ‘Swedish people are racist
and they do not like bearded people’. 95
c. SHELTERING and HOUSING

Europe
Immigrants in Europe face with discrimination
while renting house. A young German man said
92

Interview made with Christiane Guillaume in Paris, on
13.12.2013.
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c. BARINMA ve KONUT
Avrupa
Avrupa’da göçmenler ev kiralama süreçlerinde ayrımcılıkla yüzyüze gelmektedir. EUMC’nin 2006 yılındaki
“Ayrımcılık Algısı ve İslamofobi” adlı raporunda konuşan
Almanyalı genç bir erkek şunları söylemiştir:
“Kiralık bir daire arıyordum ve görüşmeye eşimle birlikte
gittik ve gider gitmez ilk karşılaştığım soru şu oldu: ‘Eşiniz her zaman mı başörtüsü takar?’ Ben de ‘Evet’ dedim
ve sorunun ne olduğunu sordum. Oda bana şöyle dedi:
‘Belki de buraya entegre olup olmadığınıza dair bir mektup yazmalısınız.’ Ben de o mektubu yazdım fakat evi kiralayamadım. Açıkçası şunu sormak lazım: ‘Neden böyle?’”
Müslümanlara karşı ayrımcılık bazen de daha dolaylı yollardan yapılmaktadır. Başka bir Belçikalı genç ise şunları
söylemiştir:
“Her ne zaman toplu konut için başvurular olsa hep şu sorular yöneltilmektedir. ‘Ne kadar çocuğunuz var?’, ‘Yerel
dili konuşabiliyor musunuz’ ve ‘Kökeninizin nedir?’ Yani
sizin mahrem bilgileriniz kamuya açık bir alana taşınmış
oluyor. Kişinin sosyo-ekonomik statüsü hakkında sorular
asla sorulmaz, hep özel hayatı sorulur.”
Hollanda’dan katılan bir konuşmacı ise yerel konut politikalarının giderek artan dozajda ayrımcılığı körüklediğini
şu cümlelerle dile getirmiştir:
“Şu anda yaşadığımız yer gerçekten de Roterdam’ın fakir
semtlerinden bir tanesi. Hatta o kadar fakiriz ki neden burada yaşadığımızı dahi bilmiyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz tüm bu kiralık binalar yıkılacaklar. Bunların yerine
yapılacak olan evler ise hem çok pahalı hem de kiralık
değiller. Bu yeni evler tamamlandığında onları ilk alacak
kişinin sen olduğunu söylüyorlar ama onlar gerçekten çok
pahalı. Siz de mecburi olarak ‘Buna gücüm yetmez’ diyorsunuz ve onlar da bu sefer ‘Tamam, geniş aileler için Roterdam’ın şu kısımlarında kiralık evlerimiz var’ diyorlar.
Flemenkler dışardan şehre gelen göçmen insanlardır. Görebildiğim kadarıyla devam eden moda ise “gettolaşma”
modası ve bu onların istediğinden ziyade Flemenk göçmenlerin istediği bir olgu. Flemenkler kendi çocuklarının
yabancılarla karışmasına asla tahammül göstermezler.”96
96

EUMC (2006b).

the followings in 2006 report of EUMMC titled
“Perception of Discrimination and Islamophobia”:
“I was searching a rental and I went there with my
wife. As soon as we were there, the first question
which was asked was: ‘Does your wife wear
scarf all the time?’ And I said ‘Yes’. Then I asked
what the problem was. The person told me that
‘Maybe you should write a letter about whether
you integrated here or not.’ I wrote that letter but
I could not get the apartment. It should actually
be asked: ‘Why is it so?’”
Discrimination against Muslims is sometimes
done in indirect ways. A Belgium young person
said the followings in that regard:
“Whenever there is an application for housing,
these questions are asked: ‘How many children do
you have?’, ‘Can you speak the local language?’
and ‘What is your origin?’ It means your private
information is carried to an area which is open
for public. Questions related to socio-economic
status of people are not asked, but private lives
are always asked.”
A speaker attending from the Netherlands
expressed how local housing policies are
increasingly instigating discrimination with these
words:
“The place where we live now is really one of the
poor places in Rotterdam. We are so poor that we
do not know why live here. The rental buildings
which you see now will soon be torn down. The
houses which will be built instead of them are
not rental and they are so expensive. When these
houses are built, they say, ‘you are the first one to
get them’ but they are really expensive. Of course
you say that you do not have the means for that.
In response to that they say ‘Ok, we have rental
houses in such and such places of Rotterdam for
wide families.’ The immigrant people come to the
city from outside. As far as I can see, the ongoing
trend is ‘ghettoization’ and this is a fact which the
immigrants want, not they want. The Dutch can
never endure that their children are mixed with
foreigners.”96
Germany
Lawyer Naci Hüseyin Türk from IGMG said that
Muslims who are looking for an apartment are
having difficulties97, while lawyer Dr. Hayrullah
96
97

EUMC (2006b).
Interview made at the General Centre of IGMG, in
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Almanya
IGMG’den Av. Naci Hüseyin Türk, barınma ihtiyacını
karşılamak için ev arayan Müslüman ailelerin sıkıntı yaşadığını söylerken97, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği-UETD Yönetim Kurulu Üyesi Av. Dr. Hayrullah Özcan,
kültürel farklılıklar üzerinden bir söylem geliştirildiğini ve
bunun ciddi bir sorun olarak lanse edildiğini ifade etmiş ve
şu örneği vermiştir:
“Örneğin bizim kültürümüzde eve girerken ayakkabı çıkartılır ve evde ayakkabı ile gezilmez. Ancak Almanlarda böyle değildir. Bu durum dahi apartman hayatında
Almanlar açısından sorun teşkil ediyor, bir sorun olarak
algılanıyor.”98
Anti-Rassismus Informations-Centrum (ARIC-NRW)
ise yabancı kökenlilerin yaşadığı sıkıntılar ve kendilerine gelen şikayetlerden hareketle konu ile ilgili bir rehber
kitap hazırlamıştır. “Ev Ararken Eşit Haklar-Göçmenlere
Öneriler” başlıklı kitapçık, göçmenlere ev ararken maruz
kaldıkları olumsuz muameleler karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda yol göstermektedir.99
Avusturya
ZARA yetkilisi Claudia Schafer, Avusturya’daki ırkçı yaklaşımların barınma alanında da geçerli olduğunu
ifade etmiş ve yabancılara ev kiralanmak istenmediğini,
kiralansa bile fiyatın daha yüksek tutulduğunu dile getirmiştir.100
d. FİZİKSEL ŞİDDET
Avrupa
Irkçılık ve nefret suçlarının en ileri seviyesi olan fiziksel
saldırılar Avrupalı olmayan fakat Avrupa’da yaşayan insanların gündelik yaşamlarının bir parçası haline gelmiştir. Gerek sahip oldukları etnik köken, gerekse mensup
oldukları dinsel aidiyet, onlara yapılan bu “ırkçı” ve “ayrımcı” saldırıları meşrulaştırmaya yetmektedir.
97

IGMG Genel Merkezi-Köln’de gerçekleştirilen 17.12.2013 tarihli görüşme.
98 Hayrullah Özcan ile Köln’de gerçekleştirilen 16.12.2013 tarihli görüşme.
99 ARIC-NRW Başkanı Hartmut Reiners ile Köln’de gerçekleştirilen
17.12.2013 tarihli görüşme.
100 ZARA Genel Merkezi’nde geçekleştirilen 26.06.2014 tarihli görüşme.
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Özcan from the UETD expressed that a discourse
is created through cultural differences and this is
introduced as a serious problem. He also gave the
following example:
“For example, in our culture, shoes are taken
off when entering home and we do not walk with
shoes inside the house. But it is not like that for
Germans. Even this situation creates problem
from the point of Germans or sensed as a problem
while living together in a building.”98
The Anti-Rassismus
Informations-Centrum
(ARIC-NRW), which the committee of UHİM
has met with, prepared a guidebook based on
the difficulties experienced by foreigners and
the complaints notified to them: The booklet
titled “Equal Rights while Searching a HouseSuggestions to Immigrants” guides immigrants
how to behave against negative treatments while
searching a place to live.99
Austria
Claudia Schäfer, member of the Austrian
Chamber of Labour officer of ZARA, said that
racist approaches are also valid in sheltering in
Austria, and it is not wanted that foreigners rent
apartments and even if they are allowed, the price
is set higher.100
d. PHYSICAL VIOLENCE
Europe
Physical violence which is the highest level
of racist and hate crimes became a part of the
daily life of people who are not European but
live in Europe. Both their ethnic origin and
religious belonging are enough to legitimize this
“discriminatory” and “racist” attacks against
them.
Germany
A building in which many Turks were living
was set on fire twice in Ludwigshafen. Police
stated that the first fire was on 6 october 2013
Cologne, on 17.12.2013.
Interview made with Hayrullah Özcan, in Cologne, on
16.12.2013.
99 Interview made with the director of ARIC-NRW, Hartmut
Reiners, in Cologne, on 17.12.2013.
100 Interview made at the General Centre of ZARA, on
26.06.2014.
98

Almanya’da ırkçı bir duvar yazısı
Anti-Islamic Graffiti in Germany

Almanya
Ludwigshafen’de çok sayıda Türkün yaşadığı bir apartman iki kez kundaklanmıştır. İlk yangının 6 Ekim 2013’te
meydana geldiğini belirten polis, ikinci yangının da iki
gün sonra gerçekleştiğini açıklamıştır. Yangının bodrum
katının birçok yerinde başladığını belirten yetkililer, 100
bin Euro’luk maddî hasar olduğunu ifade etmiştir.101
***
Almanya’nın başkenti Berlin’in Wedding semtinde Türklerin yaşadığı bir apartmanda bir hafta içinde dört yangın
çıkmıştır. Yangınlar, semtin Neue Hochstr Caddesi’ndeki
30 numaralı binada meydana gelmiştir. Her katında altı
daire bulunan sekiz katlı binada 20’den fazla dairede Türk
ailelerin yaşadığı öğrenilmiştir.
İlk yangın 24 Aralık 2013’te bodrum katında meydana
gelmiştir. İkinci yangın 31 Aralık’ta saat 17.00-18.00
arasında yine bodrum katında gerçekleşirken, üçüncü
yangın aynı gün saat 22.00-22.30 arasında birinci katta bir
dairenin önünde meydana gelmiştir. Bu yangında bir Türk
ailesine ait bir bebek arabası ateşe verilmiştir. Dördüncü
yangın ise aynı apartmanın 7. katında 1 Ocak 2014’te sabah saatlerinde meydana gelmiştir. Dumandan etkilenen 4
kişilik Türk ailesi hastaneye kaldırılmıştır. Yangınlar sırasında koridoru aydınlatan lambaların kablosunun kesildiği
belirtilmiştir.102

and the second one occurred two days later. The
officials said that fire started at many points of
the basement and there was 100 thousand euro
material damage.101
***
Four fire in a week broke out in a building
where Turks were living in Wedding, Berlin. The
address of the building was Neue Hochstr street,
No. 30. There were 6 apartments in each floor of
the building and more than 20 apartments were
occupied by Turkish families.
The first fire was on 24 december 2013 and it
started in the basement. The second fire was on
31 december at between 17.00-18.00 p.m. And, it
again started in the basement. The third fire was
on the same day at between 22.00-22.30 p.m.
And, it started in front of an apartment on the first
floor. During this fire, a baby carriage belonging
to a Turkish family was set on fire. The fourth fire
was on 1 january 2014 at morning hours and it
started on 7th floor of the same building. A Turkish
family of four was hospitalized because they were
affected by smoke. It was stated that the cable of
the lambs was cut during the fire.102
***

***

Cars of two diplomats who were working at
Turkish Embassy in Berlin were set on fire.
It was stated that the cars having diplomatic

101 http://www.sabah.de/ludwigshafende-kundaklama.html
102 http://www.dunyabulteni.net/manset/285055/almanyada-turk-diplomatlarin-araclari-kundaklandi

101 http://www.sabah.de/ludwigshafende-kundaklama.html
102 h t t p : / / w w w. d u n y a b u l t e n i . n e t / m a n s e t / 2 8 5 0 5 5 /
almanyada-turk-diplomatlarin-araclari-kundaklandi
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Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde görevli iki diplomatın araçları kundaklanmıştır. 1 Ocak 2014 gecesi 23.30 sıralarında Mitte ilçesinde Heinrich Heine Caddesi üzerinde
birer kilometre arayla park halinde bulunan Türk Büyükelçiliği’ne ait diplomatik plakalı araçların ön kısımlarından
yanıcı bir maddeyle kasten yakıldığı belirtilmiştir. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlardaki yangını söndürmüş,
olayda iki araç da kullanılamaz hale gelmiştir.103
***
2014 yılı Eylül ayı başlarında Almanya’nın Delmenhorst
kentinde Türklere ait 3 otomobilin kundaklanmıştır. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Düsternort semtindeki Bresleuar Sokak’ta gece park halinde bulunan Volkan Saitoğlu,
Ahmet Çığ ve Manuel Mutlu’ya ait otomobiller kundaklanırken, yangında otomobiller kullanılamaz hale gelmiştir.
Delmenhorst Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Jennifer Koch,
olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ancak failler konusunda ellerine henüz bir bilgi ulaşmadığını söylemiştir.104
***
Alman basınında yer alan haberlere göre 2014’ün ilk yarısında ırkçılar tarafından işlenen suçların sayısı 5 bini
geçmiştir. Alman Federal Parlamento Başkan Yardımcısı
Sol Partili Petra Pau’nun verdiği soru önergesine, Federal
İçişleri Bakanlığının verdiği cevaba göre, polis tarafından
Ocak ayından Haziran ayına kadar 5 bin 239 ırkçı suç
kayıt altına alınmıştır. Bunlardan 241’inin şiddet içerikli suç olduğu bildirilmiştir. Şiddet içeren saldırılarda 216
kişi yaralanmıştır. Irkçılar tarafından işlenen suçlarla ilgili
olarak 2 bin 444 soruşturma başlatılmıştır. Ancak polisin
bildirdiğine göre sadece 54 neonazi gözaltına alınmıştır.
Bunlardan da yalnızca 3’ü soruşturmanın devam etmesi
için tutuklanmıştır.105

***
Three automobiles belonging to Turks in
Delmenhorst were set on fire at the beginning of
september 2014. The cars belonging to Volkan
Saitoğlu, Ahmet Çığ, and Manuel Mutlu were set
on fire on Bresleuar Street in Dusternort region
where Turks are living densely. The cars became
unusable. Spokesman of Police Department of
Delmenhorst, Jennifer Koch, said that they started
an investigation related to the incident but they
could not yet find any information regarding the
perpetrators.104
***
According to the news taken place in German
news, the crimes committed by racists during
the first half of 2014 were more than 5 thousand.
According to the answer given by Federal Ministry
of Internal Affairs in response to the parliamentary
question given by Vice-president of German
Federal Parliament, leftist Petra Pau, 5.239 racist
crimes were registered by police from january to
june. It was stated that 241 of them was violent
crimes. 216 people were injured in those violent
crimes. 2.444 investigations were started related
to the crimes committed by racists. However, only
54 neo-Nazi were taken into custody. Only 3 of
them were arrested for the continuation of their
investigation.105
Austria

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, yapımı süren Eyüp
Sultan İmam-Hatip Lisesi inşaatına 5 domuz kafası konulduğu bildirilmiştir. Viyana Eyüp Sultan Cemiyeti Başka-

It was informed that 5 heads of pigs were put at
the construction site of Eyüp Sultan Religious
Vocational High School (İmam Hatip Liesi) in
Vienna, the capital of Austria. President of the
Union of Eyüp Sultan in Vienna, Kazım Parlak,
said that 5 heads of pigs were put at the construction
site of Eyüp Sultan Religious Vocational School

103 http://www.haberturk.com/dunya/haber/908788-berlinde-turk-diplomatlarin-araclari-kundaklandi
104 http://www.radikal.com.tr/turkiye/almanyada_turklere _ait_3_otomobil_kundaklandi-1212046
105 http://www.dunyabulteni.net/avrupa/305834/alman-istihbaratindan-polise-nsu-engellemesi

103 http://www.haberturk.com/dunya/haber/908788berlinde-turk-diplomatlarin-araclari-kundaklandi
104 http://www.radikal.com.tr/turkiye/almanyada_turklere
_ait_3_otomobil_kundaklandi-1212046
105 http://www.dunyabulteni.net/avrupa/305834/almanistihbaratindan-polise-nsu-engellemesi
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signs and belonging to Turkish Embassy, and
which were parked a kilometer apart from each
other on Heinrich Heine Street in Mitte were
intentionally set on fire from their front parts with
an inflammable matter on 1 january 2014 at 23.30
p.m. Neighborhood residents noticed the situation
and informed the firefighters. Then, the fire was
extinguished. The cars became unusable.103

AVRUPA’DA YÜKSELEN AYRIMCILIK İSLAMOFOBİ

nı Kazım Parlak, Mayıs ayında temeli atılan Eyüp Sultan
İmam Hatip Lisesi inşaatına kimliği henüz belirlenemeyen
kişi ya da kişiler tarafından 5 domuz kafası konulduğunu
söylemiştir. Saldırının, Ramazan Bayramı’nda işçilerin
tatilde olduğu günlerde yapıldığını belirten Parlak, çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olaydan haberdar olduklarını aktarmıştır.106
***
Türk asıllı Selver S.’nin emekli maaşını çekmek üzere
banka kuyruğunda beklediği esnada bir şahıs tarafından
yere düşürülerek sürüklemiştir. Olay 9 Aralık 2014 tarihinde Viyana Şehrinde gerçekleşmiştir. Olayda Selver S.
adlı kadının belkemiğinde hasar oluşmuştur.107
Belçika
Belçika merkezli Demorgan adlı haber sitesinde, üç politikacının Schoten şehrinde öğrencilerinin çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu okulu bastığı ve barbekü
partisinde domuz eti yemeyip yerine “helal et” yiyen
öğrencilerin masasına gelip öğrencilerin üzerine domuz
eti sosu döktükleri kaydedilmiştir.108
Danimarka
Havaalanlarında polis refakatinde kontrolleri artıran Danimarka gümrük ve vergi dairesi yetkilileri, vatandaşların
izin paralarına el koymakta ve köpeklerle korku salmaktadır. Havaalanı gümrük yetkilileri, Türkiye’ye giden çok
sayıda Türk ve Türkiye üzerinden Ortadoğu’ya gidecek
yolcuların üzerinde yüklü miktarlarda para bulduklarını,
gurbetçilerin genelde bu paranın kaynağını gösteremediklerini ileri sürerek, “Birçoğunun devlete borcu var ama
borcunu ödemek yerine üzerindeki paraları Türkiye’ye
götürüyor” iddiasında bulunmuştur. Vergi borcu olan kişinin parasına el koyduklarını bildiren Danimarkalı yetkililer, “Önce devlete olan borcun ödenmesi gerekir” demektedir.
Ancak gurbetçi vatandaşların anlattıkları ise farklı bir
106 http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/26957473.asp
107 http://www.thelocal.at/20141209/muslim-woman-attacked-at-vienna-bank
108 http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1453824/2012/06/14/Vlaams-Belangers-intimideren-kinderen-op-halal-barbecue.dhtml

which was started be built on may by unidentified
person or people. Parlak stated that the attack was
done during Ramadan feast while workers were
on vacation. The incident was reported by people
living nearby.106
***
While a Turkish person, Selver S. was waiting
in bank queue in order to withdraw her salary,
she was dropped to the floor and dragged. The
incident happened on 9 december 2014 in Vienna.
In result of the incident, her spine got injured.107
Belgium
On Belgium-centered website, Demorgan, it
was recorded that three politicians in Schoten
city invaded a school of which majority of the
students are Muslims, and came at the table of the
students who were eating “halal meat” instead of
pig during the barbeque party, then they put sauce
of pig meat on these students.108
Denmark
Officials of customs and tax administration in
Denmark, which increased security at airports in
company with police controls, seize the money
of the citizens and spread fear. Customs officials
at airport argue that they find a lot of money on
Turks or passengers who would got to the Middle
East through Turkey, and these people generally
cannot show the source of the money, and “Many
of them have debts to the state but instead of
paying their debts, they are carrying the money to
Turkey.” Danish officials notified that they seize
the money of a person who has tax due, because
“First, debt to the state should be payed.”
However, what is told by these people point
at another reality. They say that what they are
exposed to is not applied to Danish citizens: “For
years, our money is seized while we are going to
Turkey, and they seize our wives’ jewelries. Even
if we accept everything, our children and wives
become so scared during the search done with
dogs. When the search is about to be done, they do
not allow even the kids go to toilet. We are mostly
interested in the humanity side of the issue and
106 http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/26957473.asp
107 http://www.thelocal.at/20141209/muslim-womanattacked-at-vienna-bank
108 http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/
article/detail/1453824/2012/06/14/Vlaams-Belangersintimideren-kinderen-op-halal-barbecue.dhtml
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gerçeğe işaret etmektedir. Maruz kaldıkları muamelenin
Danimarka vatandaşlarına uygulanmadığına dikkat çeken
gurbetçiler, “Yıllardır gümrüklerde Türkiye’ye giderken
üzerimizdeki paralara el konulur, gelirken de eşlerimizin
takılarına el koyarlar. Her şeyden vazgeçtik, köpeklerle
yapılan arama sırasında çocuklar ve kadınlar çok korkuyor. Arama yapılacağı zaman da çocukların bile tuvalete
girmelerine izin verilmiyor. Biz olayın insanlık yönüyle
daha çok ilgileniyor ve Türk makamlarından artık bu eziyete bir son verilmesi için girişimde bulunmalarını bekliyoruz” diye konuşmuşlardır.109
Fransa
Fransa’da İslamofobi Karşıtı Topluluk tarafından yayımlanan raporda, Fransa’da yaşayan Müslümanların aşağılanmadan alay konusu olmaya, ayrımcılıktan fiziksel
saldırılara maruz kalmaya kadar birçok olumsuz durumun
yaşandığı, İslamofobik bir ortama maruz kaldıkları bildirilmiştir. Politikacıların provokatif konuşmaları son yıllara
nazaran daha da artmış durumdadır. Raporda 2012 yılında
bireylere yönelik 418, camilere ise 40’tan fazla İslamofobik saldırının gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Raporda
kayıtlara geçen ilginç bir istatistik ise İslamofobik saldırıların %85’inden fazlasının kadınlara yönelik olmasıdır.
Kayıtlara geçen bu İslamofobik saldırılar İpsos’un araştırma sonuçlarını destekler bir görünüm arz etmektedir.
İpsos’un bulgularına göre Fransız toplumunun %74’ü İslam’ın “Hoşgörüsüz” olduğunu ve Fransa’nın değerleriyle
uyuşmayan bir karakter taşıdığını düşünmektedir.110
***
Haziran 2013’te Paris kırsalı Argenteul’de, İslam düşmanı 2 kişi tarafından saldırıya uğrayan hamile bir kadın
tüm tıbbî çabalara rağmen bebeğini kaybetmiştir. Henüz
4 aylık hamile olan 21 yaşındaki Müslüman kadın 2 kişi
tarafından saldırıya maruz kalmış, saldırganlar öncelikle
kadının başörtüsünü zorla açmaya yeltenmiş ve ardından
kadının saçlarını kesmeye çalışmışlardır. Hamile olduğunu çığlık çığlığa söylediğinde ise saldırganlar bu kez kadının karnını tekmelemeye başlamıştır. Olay yeri inceleme
polislerinden edinilen bilgiye göre saldırganlar “Bundan
sonra örtüye Fransa’da yer yok” diyerek saldırmıştır.111
***
109 http://www.yenisafak.com.tr/gundem/danimarka-gurbetci-parasina-el-koyuyor-665298
110 Organization of Islamic Cooperation (2013).
111 http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action?newsId=318574
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ask from Turkish authorities to attempt to finish
this torture.”109
France
Inside the report published by the Community
Against Islamophobia in France it was stated that
Muslims in France experience many negative
cases from abasement to become an object of
derision, from discrimination to be exposed to
physical attacks. Thus, they are exposed to an
Islamophobic environment. Provocative speeches
of politicians increased even more in recent years.
In the report, it was remarked that, as of 2012,
418 Islamophobic attacks were made against
individuals and more than 40 attacks were made
against mosques. An interesting statistics shared
by the report was that more than 85% of these
attacks were made against women. These reported
Islamophobic attacks seem to support the results
of the research of İpsos. Because, according to
the results of İpsos, 74% of the French society
thinks that Islam is “intolerant” and it has a
character which does not comply with the values
of France.110
***
In june 2013, in Argenteul, Paris, a pregnant
woman who was attacked by two people hostile
to Islam lost her baby despite all medical care.
21 year-old Muslim woman, who was 4 months
pregnant, was attacked by these two people. First,
they forcibly tried to take her scarf off and then
tried to cut her hair. When she screamed that
she was pregnant, they started to kick her belly.
According to the information gathered from crime
scene investigation officers, they attacked her by
saying that “There is no place for scarf in France
anymore.”111
***
CCIF informed that attacks against Islam
increased 50% in 2014 compared to the previous
year. In the Islamophobia 2014 report of CCIF,
it was represented that attacks against Muslims
living in France increase day by day and mostly
young women with headscarf become targets.
According to the research conducted upon the
109 http://www.yenisafak.com.tr/gundem/danimarkagurbetci-parasina-el-koyuyor-665298
110 Organization of Islamic Cooperation (2013).
111 h t t p : / / w w w. t o d a y s z a m a n . c o m / n e w s D e t a i l _
getNewsById.action?newsId=318574

İngiltere’de İslam karşıtı bir duvar yazısı
Anti- Islamic Graffiti in England

Fransa İslamofobi ile Mücadele Derneği (CCIF), İslamiyet karşıtı saldırıların 2014 yılında bir önceki yıla oranla
yaklaşık %50 arttığını bildirmiştir. CCIF’nin İslamafobi
2014 raporunda, Fransa’da yaşayan Müslümanlara yönelik saldırıların her geçen gün arttığı ve en çok genç, başörtülü kadınların hedef haline geldiği belirtilmiştir.
CCIF’ye telefon ya da elektronik posta ile yapılan başvuruların değerlendirildiği araştırmaya göre, 2013’de 691
saldırı kaydedilmiştir. Bu rakamın bir önceki yıla oranla %47,3 arttığına dikkat çekilen raporda, 691 olaydan
640’ının bireyler, 51’nin de kurumlar tarafından yapıldığı
vurgulanmıştır. Raporda, bireyler tarafından yapılan eylemlerin 418’inde doğrudan hakaret, 43’ünde sözlü saldırı, 27’sinde fiziki saldırı, 88 vakada ise eleştiri ve tahrik
olduğu bildirilmiştir. İslamafobik saldırıların genelde kamuya açık alanlarda ya da eğitim kurumlarında yaşandığını ortaya koyan raporda, bireyler tarafından yapılan 640
saldırının 180’nin eğitim kurumlarında, 72’sinin özel şirketlerde ve 64’nün de kamu hizmeti sırasında yaşandığı
ifade edilmiştir.
CCIF tarafından, 2013 Nisan-2014 Nisan’da İslamobofik
saldırıların nedenleri ve hedef kitlesiyle ilgili yapılan başka
bir anket ise ilk hedefin genç başörtülü kadınlar olduğunu
ortaya koymuştur. Araştırmaya katılanların %68’i hayatları boyunca en az bir kez İslamafobik saldırıların kurbanı
olduğunu söylerken, kurbanların %72’sinin de başörtülü
genç kadınlar olduğunu ortaya çıkmıştır. Fiziksel saldırıya
uğrayanların %97’sinin kadın olduğuna dikkat çekilmiştir.

evaluation of electronic e-mail or telephone
appeals to CCIF, 691 attacks were registered in
2013. This number increased 47.3% compared
to the previous year. Out of these 691 incidents,
640 was done by individuals while 51 of them
done by institutions. In the report, it was notified
that there was direct insults in 418 of the acts
done by individuals, verbal abuse in 43 of them,
physical attack in 27 of them, and criticism and
agitation in 88 incidents. The report presented that
Islamophobic attacks were generally experienced
in public domains or educational institutions.
In that context, out of 640 attacks made by
individuals, 180 was experienced in educational
institutions, 72 was at private companies and 64
was experienced during public service.
Another survey prepared by CCIF in between
april 2013 and april 2014 and which was related
to the reasons and targets of Islamophobic attacks
presented that the first target is young women with
headscarves. 68% of the respondents said that
they experienced at least one Islamophobic attack
during their life time while victims of 72% of the
attacks were young women with headscarves. It
was also pointed that 97% of the ones who were
exposed to physical violence were women.
In the survey, it was underlined that the attacks
happened mostly in public places and in front
of other people. 26% of Islamophobic acts were
done in public places, 30% was done in public
transportation vehicles and during public services,
13% was done at educational institutions, 12%
was done at shops and 8% was done in immediate
INCREASING DISCRIMINATION IN EUROPE ISLAMOPHOBIA

75

Ankette, saldırıların en çok kamusal alanlarda, başkalarını
gözü önünde yapıldığına işaret edilmektedir. İslamofobik
eylemlerin %26’sı kamusal alanlarda, %30 topluma taşıma araçları ve kamu hizmetlerinde, %13’ü eğitim kurumlarında, %12’si mağazalarda, %8’si ise kişinin yakın çevresinde yaşanmıştır.
“İslamofobik saldırıların nedeni nedir?” sorusuna verilen
cevaplara bakıldığında, medyanın payının büyük olduğu
gözler önüne serilmektedir. Ankete katılanların %78’i,
saldırıların nedenini medyanın taraflı olmasına bağlamaktadır. Katılımcılara göre medyada İslam karşıtı söylemler
giderek artarken, aynı oranda da normalleştirilmeye çalışılmaktadır. Ülke siyasetinin de İslam karşıtlığında rol oynadığını düşünen katılımcıların %50’si, politik söylemlerin
İslamofobik eylemleri arttırdığı görüşünü paylaşmaktadır.
%41 ise bazı Müslümanların davranışlarının İslam karşıtlığına neden olduğunu savunurken, %35’i de saldırıların,
Fransa’daki laiklik algısından kaynaklandığını düşünmektedir.
Ankette öne çıkan başka bir başlık ise saldırıya uğrayanların sessiz kalmasıdır. Ankete göre, İslamofobik saldırı
kurbanlarının sadece %22’si durum hakkında şikayette
bulunurken, %78’i ise susmayı tercih etmiştir. Ankette,
sahip oldukları hakları ve nereye şikayette bulunacakları
bilmeyen kurbanların genelde susmayı tercih ettiğini belirtilmiştir.112
***
Fransa’da 7 Ocak 2015’te mizah dergisi Charlie Hebdo’ya
düzenlenen saldırıdan sonra ülkede arka arkaya saldırılar
meydana gelmeye başlamıştır. Fransa’nın batısındaki Le
Mans’daki bir camiye atılan 4 el bombasından biri patlamıştır. Cami etrafında patlamamış haldeki 3 el bombası ele geçirilmiştir. Bölgenin polis tarafından güvenlik
çemberine alındığı olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.
Ülkenin güneyindeki Port-la-Nouvelle kentindeki bir mescide ateş açıldığı, saldırıda mescidin camlarının kırıldığı
açıklanmıştır. Ülkenin Villefranche-sur-Saone bölgesinde
ise sabah erken saatlerde bir caminin yakınında bulunan
kebap restoranı önünde patlama meydana gelmiş, olayda
ölen ya da yaralanan olmamıştır.113
***
112 Collectif Contre l’islamophobie en France, Annual Report, 2014.
113 http://www.yenisafak.com.tr/dunya/fransada-camilere-el-bombali-ve-silahli-saldiri-2060506
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surrounding of the person in question.
When we look at the answers given to the question
of “What is the reason of Islamophobic attacks?”,
it is obvious that the role of media is big. 78% of
the respondents think that attacks are connected
to the partiality of media. According to the
respondents, while expressions against Islam are
gradually increasing in media, such expressions
are tried to be normalized at the same time. 50%
of the respondents, who think that politics of the
country also plays a role in opposition to Islam,
shared the idea that political discourse increases
Islamophobic acts. 41% of them argued that
behaviors of Muslims cause opposition to Islam,
meanwhile 35% thinks that attacks are originated
from the perception of laicism in France.
Another headline came to the fore in the survey
was that people who were attacked remained
silent. According to the survey, only 22% of the
victims of Islamophobic attacks complained about
the situation, whereas 78% decided to be silent. In
the survey, it was specified that the victims, who
do not know what kind of rights they have and
where to make official complaints, decided to
remain silent.112
***
After the attack organized against humor magazine
Charlie Hebdo on 7 january 2015 in France,
attacks started to occur one after another. One out
of four hand grenades thrown to a mosque in Le
Mans locating in west part of France exploded.
The unexploded three grenades were found
around the mosque. Police did cordon off the area
and an investigation was started related to the
incident. It was made public that a masjid in Portla-Nouvelle was commenced fire and windows of
the place were broken. On the other hand, there
was an explosion in front of a kebab restaurant
close to a mosque in the early morning in region
of Villefranche-sur-Saone. No one got injured or
died in the incident.113
***
There were 153 Islamophobic acts between 7
january 2015 and 7 february 2015 in France. It
is observed there has been 70% increase in acts
against Muslims compared to january 2014.114

112 Collectif Contre l’islamophobie en France (CCIF),
Annual Report, 2014.
113 http://www.yenisafak.com.tr/dunya/fransada-camilereel-bombali-ve-silahli-saldiri-2060506
114 ENAR (2015).

7 Ocak 2015-7 Şubat 2015 arasında Fransa’da 153 İslamofobik eylem gerçekleştirilmiştir. 2014 Ocak ayına kıyasla
Müslüman karşıtı eylemlerde %70’lik bir artış yaşandığı
gözlenmektedir.114
İngiltere
Bristolpost’un haberine göre, Nisan 2013’te ırkçı bir saldırgan İngiltere Barton Hill’de, Müslüman bir kadının boğazına bıçak dayayarak başörtüsünü çıkarması için tehdit
etmiştir. 39 yaşındaki ırkçı saldırgan David Norris, yanında 8 yaşında oğlu bulunan Farduja Jama’ya yaklaşarak
bıçağını sallamış ve başörtüsünü çıkarması için tehditler
savurmuştur. ”Burası İngiltere ve burada başörtüsü takamazsın, seni bıçaklamadan önce derhal başörtünü çıkar”
diyen saldırgan aynı gün İqbal Osman adındaki başka bir
Müslümanı da taciz ederek aynı tehditleri savurmuştur.115
***
Mayıs 2013’te, İngilizce konuşmasını bilmeyen Somalili
Müslüman başörtülü bir kadın Greatfields Park’ta kendisine “Terörist Müslümanlar” diye bağırarak yaklaşan iki
beyaz İngiliz tarafından ırkçı saldırıya uğramış ve yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır.116
***
Britanya Müslümanları Konseyi’nin kraliyet ordusuna
bağlı Lee Rigby adlı askerin 22 Mayıs 2013 tarihinde öldürülmesinden sonra İngiltere’de 24 saat içerisinde ortaya
konan tepkiye ilişkin veriler çok vahim bir tabloyu gözler
önüne sermektedir. Olaydan hemen sonra yine bu saldırının faili üzerinden “Müslümanlar” sanık koltuğuna oturtulmuş ve çok çeşitli tepkilere ve baskılara maruz kalmışlardır. Müslümanlara yönelik saldırıları gözlemleyen ve
ölçen bir kuruluş olan Tell MAMA (Measuring Anti-Muslim Attacks)’nın verilerine göre olaydan hemen sonra ülke
çapında tehdit ve şiddet bazlı tam 83 olay gerçekleşmiştir
ve bir haftalık toplamda 170 olay ve 9 cami saldırısı vuku
bulmuştur.117
***
114 ENAR (2015).
115 http://www.bristolpost.co.uk/Knifeman-ordered-Bristol-women-hijabs/story-18717677-detail/story.html#axzz2QefWJWVw
116 http://www.barkinganddagenhampost.co.uk/news/crime-court/muslim_woman_punched_in_racist_attack_in_barking_and_dagenham_1_2192577
117 http://www.mcb.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=2337:community-news-template&catid=85:community-news&Itemid=37

England
According to the news of Bristolpost, a racist
attacker threatened a Muslim woman by putting
a knife on her throat in Barton Hill on april 2013
that she should have taken off her scarf. The racist
attacker David Norris, who was 39 years old,
approached to Farduja Jama who was together
with her 8 year-old son and he waved his knife
to her. Then he threatened her that she should
have taken off her scarf: “This is England and
you cannot wear headscarf here. Before I put
this knife into you, take your scarf immediately.”
The attacker abused another Muslim named
Iqbal Osman on the same day and made similar
threats.115
***
A Somalian Muslim woman with headscarf, who
did not know English, was exposed to racist attack
by two white British men who approached her by
shouting “Terrorist Muslims” in Greatfields Park
in may 2013. She was injured and hospitalized.116
***
Data of the Muslim Council of Britain regarding
the reaction put into practice within 24 hours in
England after the murder of Lee Rigby, a soldier
belonging to the imperial army, on 22 may 2013
reveal a very grave picture. Immediately after the
incident, “Muslims” were sit in the dock over
the perpetrator of this murder, and they were
exposed to different reactions and pressures.
According to data of Tell MAMA (Measuring
Anti-Muslim Attacks) -an organization observing
and measuring the attacks against Muslims-, just
after the incident, threat and violence-based 83
events happened around the country.In total, 170
incidents and 9 attacks against mosques happened
in a week.117
***
Data in the hands of Tell MAMA show that attacks
and abuses against Muslims in England were more
than 600 from march 2012 to march 2013. One of
the former executives of Tell MAMA, Nick Clegg
expressed in his statement related to the issue that
“We invite the police and politicians to act with
115 http://www.bristolpost.co.uk/Knifeman-ordered-Bristolwomen-hijabs/story-18717677-detail/story.html
116 http://www.barkinganddagenhampost.co.uk/news/
crime-court/muslim_woman_punched_in_racist_attack_
in_barking_and_dagenham_1_2192577
117 http://www.mcb.org.uk/index.php?option=com_content
&view=article&id=2337:community-newstemplate&catid=85:community-news&Itemid=37
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Tell MAMA adlı kuruluşun elindeki veriler Mart 2012’den
Mart 2013’e kadar İngiltere’de Müslümanlara yönelik saldırı ve tacizlerin toplamda 600’ü geçtiğini göstermektedir.
Tell MAMA’nın eski yöneticilerinden Nick Clegg konuyla ilgili olarak verdiği demeçte; “Bu utanç verici korku ve
önyargı dalgasını önlemek ve bununla mücadele etmeleri
için polisi ve siyasileri daha da bir ciddiyete davet ediyoruz. İnternetten işyerlerine ve sokaklara kadar tüm yaşam
alanlarında Müslüman erkekler ve kadınlar bu vahşi saldırıların hedefleri ve kurbanları olmaktadırlar” ifadelerini kullanmıştır.118
***
Müslümanlara karşı işlenen nefret suçları, İngiltere’nin
başkenti Londra’da giderek yükselmektedir. Ekim
2014’teki polis verilerine göre son 12 aylık süreçte %65
oranında yükseliş olduğu görülmüştür. Bu süre zarfında
İslamofobik nefret suçları 344’ten 570’ye yükselmiştir.
Bu suçlardan birçoğu Müslüman kadınların örtülerine yönelik olmuştur.119
***
Tell Mama’nın “Anti-Muslim Overview, Analysis and
Cumulative Extremism” başlıklı raporuna göre 1 Mayıs
2013 ve 28 Şubat 2014 arasında İngiltere’de 734 İslamofobik vaka ve 36 adet fiziksel şiddet vakası gerçekleşmiştir ve bunların 13 tanesi aşırı şiddet vakasıdır. Gerçekleştirilen bu İslam karşıtı eylemlerin %40’ı aşırı sağcı gruplar
tarafından yapılmıştır. Kurbanların %85’i polise müracaat
etmemiştir. Polis kayıtlarına göre genel olarak nefret suçlarının İngiltere’de azaldığı gözlemlenmekteyse de İslam
karşıtı eylemler genel trendin aksine artış göstermektedir.
22 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen Lee Rigby’nin Michael Adebolajo tarafından öldürüldüğü Woolwich saldırısından sonraki hafta içerisinde Müslümanlara yönelik
eylemlerde %373 artış görülmüştür.120
***
İngiltere İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, aşırı
sağ grupların yükselişiyle ilgili uyarılarda bulunmuştur.
İsmini vermek istemeyen yetkili, BBC›ye yaptığı
açıklamada, bu tür grupların etkinliklerini artırmaya başladıklarını ve bunlara karşı önlem alınması gerektiğini
118 http://www.icare.to/article.php?id=44599&lang=en
119 http://www.dunyabulteni.net/avrupa/310716/ab-askerleri-orta-afrikada-kalmaya-devam-ediyor
120 Matthew Fieldman & Mark Littler, Anti-Muslim Overview: Analysis
and Cumulative Extremism, TELL MAMA, 2014.
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seriousness in order to prevent this shameful wave
of fear and prejudice, and to struggle against
it. Muslim men and women become target and
victims of these wild attacks in all areas of life
from internet to work places and to streets.”118
***
Hate crimes committed against Muslims gradually
increase in London. According to data of police,
as of october 2014, there was 65% increase
within 12-month period. Within this time period,
Islamophobic hate crimes increased from 344
to 570. Many of these crimes were against the
headscarves of Muslim women.119
***
According to the report of Tell MAMA titled “AntiMuslim Overview, Analysis and Cumulative
Extremism”, 734 Islamophobic incidents and
36 physical violence acts happened in England
between 1 may 2013 and 28 february 2014. 13 of
them was about extreme violence. 40% of these
anti-Islam acts were made by extreme right wing
groups. 85% of the victims did not go to police.
According to police reports, despite hate crimes
decrease in general in England, acts against Islam
increase contrary to the general trend. During the
week after the murder of Lee Rigby by Michael
Adebolajo on 22 may 2013 in Woolwich, acts
against Muslims increased 373%.120
***
A high-level official from Interior Ministry of
England made warnings against the rise of extreme
right wing groups. The anonymous official said
during a BBC interview that such groups started
to increase their activities and precautions should
be taken against them. The official accused the
British government to underestimate the danger
started by the extreme right wing groups.
The British official said that “During this period
when the extremity of these right wing groups
reached to a worrisome level, the news related to
the acts of these groups show that they started to
overshoot and cause so much anger.” The official
stated that decapitation of a British citizen by
ISIS at the beginning of september 2014 helped
the extreme right wing groups to collect men.
118 http://www.icare.to/article.php?id=44599&lang=en
119 http://www.dunyabulteni.net/avrupa/310716/abaskerleri-orta-afrikada-kalmaya-devam-ediyor
120 Matthew
Fieldman&Mark
Littler, Anti-Muslim
Overview: Analysis and Cumulative Extremism, Tell
MAMA, 2014.

Hamburg olayları (Almanya)
Hamburg incidents (Germany)

kaydetmiştir. Yetkili, İngiliz hükümetini aşırı sağ grupların oluşturmaya başladığı tehlikeyi hafife almakla suçlamaktadır.
İngiliz yetkili, “Bu sağ grupların aşırılığının endişe verici
düzeye ulaştığı bir dönem, sağ grupların eylemleriyle ilgili gelen haberler bu grupların aşırılığa kaçmaya başladığını ve çok fazla öfkeye yol açtığını gösteriyor” ifadelerini
kullanmıştır. Yetkili, IŞİD’in 2014 Eylül ayı başlarında bir
İngiliz vatandaşının başını keserek infaz etmesinin, bu tür
aşırı sağ grupların kendilerine adam toplamasına yaradığını belirmiştir. Yetkili bu grupların, kendilerini “Beyaz
İngiliz” olarak görmeyen kişilere yönelik ölüm kampları
kurmak istediklerini ifade etmiştir. İngiliz think-tank kuruluşu olan Tell Mama, son bir yılda ülkede İslamofobik saldırıların arttığını rapor etmiştir. Raporda, Ağustos 2014’te
219 İslamofobik saldırının meydana geldiği belirtilmektedir. Bu sayı Ocak 2014’te 112 olarak kaydedilmiştir.121
İspanya
2014 Haziran ayında Barselona Metrosu’nda Asyalı bir
gence yapılan ve cep telefonuyla kaydedilerek internete
konulan ırkçı saldırı hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Video görüntüsünde, hareket halindeki metroda ayakta
duran sarışın bir genç, oturan Asyalı gence hakaret ettikten sonra yumruk atarak saldırırken, diğer yolcuların araya
girmesiyle kavga önlenmiştir. Asyalı gencin, ineceği durağa geldiğinde itilerek metrodan atıldığı da görülmektedir.122
121 http://www.haber10.com/haber/539346/#.VGC96_ msVqU
122 http://www.ntvmsnbc.com/id/25523673/

The official also said that these groups want to
establish death camps against people who do not
see themselves as “White British”. The British
think-tank organization Tell MAMA reported that
Islamophobic attacks increased in the country
within recent year. In the report it was registered
that 219 Islamophobic attacks occurred in august
2014. This number was 112 in january 2014.121
Spain
An investigation was started about the racist
attack made against a young Asian at Barcelona
Metro in June 2014 which was recorded by a cellphone and put on the internet. In video footage,
it is seen that, a standing young blonde person
punches the young Asian after insulting him/her.
The fight was stopped by the intervention of other
passengers. When the young Asian arrives his
stop, it is seen hat he is thrown out of the metro by
being pushed.122
Greece
Increase in violence acts especially against
refugees, and immigrants in Greece has been
observed in recent years. Immigrants and refugees
are from very different regions and cultures such
as Afghanistan, Iraq, Iran, Pakistan, Sudan an
Somalia. Racist attacks and threats made by
121 http://www.haber10.com/haber/539346/#.VGC96_
msVqU
122 http://www.ntvmsnbc.com/id/25523673/
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Yunanistan
Son yıllarda Yunanistan’da özellikle mültecilere, sığınmacılara ve göçmenlere yönelik şiddet eylemlerinde artış
gözlenmektedir. Göçmen ve mülteciler Afganistan, Irak,
İran, Pakistan, Sudan ve Somali gibi çok farklı bölgelerden ve kültürlerden olup çeşitlilik arz etmektedir. Bu
gruplara “Öfkeli Vatandaşlar” kılıfı altında “Chrisi Avgi”
gibi aşırı-sağcı gruplar tarafından gerçekleştirilen ırkçı
saldırılar ve tehditler hem medyada yer bulmakta, hem de
STK’lar tarafından bu tarz durumların önüne geçmek için
gerekli hukuki yaptırımların düzenlenmesi talep edilmekte
ve kaydı tutulmaktadır.
10 Mayıs 2011’de Atina’da meydana gelen öfke patlamasından sonra göçmenlerin yoğun oldukları yerlere ölümcül
saldırılar gerçekleştirilmiştir. Saldırganların kimlikleri ve
eşkâlleri tespit edilememesine rağmen, aşırı sağcı gruplar
yaşanan sorunların ve artan işsizliğin sebebinin göçmenler
olduğunu söyleyerek onları suçlamışlardır. İlerleyen günlerde ise aşırı-sağcı gruplar yüzden fazla Afrikalı ve Asyalı göçmenin birlikte yaşadığı komşu sokağa saldırmıştır.
Yüzlerce genç ellerindeki beysbol sopalarıyla göçmenleri
kovalamış ve yakaladıklarını dövmüştür. Saldırılar bununla kalmamış, işyeri sahibi göçmenler de saldırıya uğramış
ve işyerleri yağmalanmıştır. Yüzlerce kişi yaralanmış ve
21 yaşındaki Bangladeşli bir genç de olaylar esnasında
yaşamını yitirmiştir. Bu olaylardan önce de birçok ırkçı
saldırı ve sözlü tacizler de vuku bulmuştur.123
e. SÖZLÜ TACİZ ve HAKARETLER
Avrupa
Avusturya ve Almanya’da yapılan bir anket, bu ülkelerde yaşayan Müslümanlara yönelik saldırıların arttığını,
her üç kişiden ikisinin en az bir kez ırkçı saldırıya maruz kaldığını göstermektedir. Türk mühendisler tarafından
geliştirilen “XPeople” adlı elektronik oylama sistemiyle
“Avrupa’da Irkçılık Araştırması” kapsamında bir anket
yapılmıştır. Avusturya ve Almanya’da yaşayan Türk kökenli Müslümanların katıldığı ankette, bu kişilere sözlü
veya fiziki olarak ırkçı saldırıya maruz kalıp kalmadıkları
sorulmuştur. Binin üzerinde katılımcıyla yapılan anketin
sonuçlarına göre, son bir yıl içinde her üç kişiden ikisi
123 Human Rights First, Combaring Xenophoic Violance: A Framework
For Action, 2011.
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extreme right wing groups such as “Chrisi Avgi”
under cover of “Angry citizens” against these
immigrants and refugees take place in media. On
the other hand, it is demanded by civil society
organizations the regulation of legal sanctions
necessary for preventing such incidents, and they
are recorded.
After the burst of anger in Athens in may 2011, fatal
attacks were made in areas where immigrants live
densely. Despite the identities and appearances of
the attackers were not identified, it is known that
extreme right wing groups have been accusing
immigrants by saying that they are the reasons
of the problems and rising unemployment. In
the upcoming days, extreme right wing groups
attacked the neighboring street where more than
hundred African and Asians were living together.
Hundreds of young Greek chased the immigrants
with baseball bat and they beat the ones that they
caught. The attacks were not limited with those
but also the immigrants owning workplaces were
attacked and their work places were plundered.
Hundreds of people got injured and a 21 yearold Bangladeshi person died during the incidents.
Before these incidents, many racist attacks and
verbal abuses also happened.123
e. VERBAL ABUSES and INSULTS
Europe
A survey conducted in Austria and Germany
shows that attacks against Muslims living in these countries increased, and two out of every three people were exposed to a racist attack at least once. The survey was conducted via a system
called ‘XPeople’ developed by Turkish engineers.
The survey was about the ‘Research of Racism
in Europe.’ Muslims with Turkish background
who live in Austria and Germany participated in
the survey. It was asked to these people whether
they were exposed to any verbal or physical racist attack. According to the results of the survey
conducted with more than a thousand people, two
out of every three people were exposed to racist
victimization at least once, and one out of eleven
people was exposed to physical attack within last
one year. According to the survey, the ratio of
people who were exposed to verbal and physical
attack within last one year in Austria was 72.3%.
123 Human Rights First, Comparing Xenophobic Violence:
A Framework for Action, 2011.

en az bir kere ırkçı mağduriyet yaşamış, her 11 kişiden
biri ise fiziksel saldırıya uğramıştır. Ankete göre, Avusturya’da son bir yılda sözlü ve fiziksel saldırıya maruz
kalanların oranı %72,3’tür. Bu sayının %8,9’unu fiziksel
saldırı, %63,4’ünü sözlü saldırı oluşturmaktadır. Almanya’da ise sözlü ve fiziksel ırkçılığa maruz kalanların oranı
%63,8’dir. “Irkçılığın son 1 yıl içinde arttığını düşünüyor
musunuz?” sorusuna Avusturya’da %89,9, Almanya’da ise
%87,1 “evet” cevabı çıkmıştır. Irkçılığın özellikle Müslümanlara yönelik yapıldığını düşünenlerin oranı Avusturya’da %88,6, Almanya’da %81,8 olmuştur.124
Almanya
Reuters/Ina Fassbender’in yayımladığı habere göre, Almanya’nın Düsseldorf şehrinde 20 Şubat 2012 günü kutlanan “Pazar Gülü” karnavalında dili dışarı sarkmış ve
üstünde “İslamcılaşma” yazan kartonpiyer bir kurbağa ile
üzerine “Arap Baharı” yazan bir kelebek kartonpiyer sergilenmiştir.125
***
Almanya’nın Hamburg kentinde gerçekleşen ve yüzlerce
kişinin polis şiddetiyle yaralandığı olayları yerinde takip
eden Star gazetesi muhabiri Şenol Baştakar’a Alman polisi
inanılmayacak bir ifade kullanmıştır. Gösteriler sırasında
saldırıya uğradığı iddia edilen Davidwache Karakolu’nda
çekim yapan Baştakar, bir Alman polis tarafından “Güvenlik çizgisini bir adım geçersen seni anında vururum”
diye tehdit edilmiştir. Baştakar, gazeteci olduğunu söylemesine karşın Alman polisi söylemini ve tutumunu değiştirmeyerek çekim yapılmasına engel olmaya çalışmıştır.126
Avusturya
Salzburg eyaletine bağlı Hallein kentinde yaşayan Nagehan Köse, başörtüsü nedeniyle uğradığı saldırı sonrasında
kendisine dava açıldığını bildirmiştir. Köse, Avusturya’da
doğup büyüdüğünü ve Salzburg eyaletine bağlı Hallein
kentinde ailesiyle yaşadığını söylemiştir. 2014 yılı Nisan
ayında arkadaşıyla buluşmak üzere yolda giderken yaşlı
124 http://www.trthaber.com/haber/dunya/iki-avrupa-ulkesinde-islamofobi-yukseliste-172416.html
125 http://www.islamophobia-watch.com/islamophobia-watch/2012/2/20/
anti-islamisation-float-on-german-carnival-parade.html
126 http://haber.stargazete.com/dunya/alman-polisten-star-muhabirine-sok-tehdit/haber-828221

8.9% of this amount was in the form of physical
attack meanwhile 63.4% was in the form of verbal attack. The ratio of people who were exposed
to verbal and physical racist attack was 63.8% in
Germany. 89.8% of the respondents in Austria and
87.1% in Germany said ‘yes’ to the question of
‘Do you think that racism has increased within
last one year?’ The ratio of the people who think
that racism is especially against Muslims was
88.6% in Austria and 81.8% in Germany.124
Germany
According to the news published by Reuters/Ina
Fassbender, a plaster board in shape of a frog
written “Islamization” on it and a butterfly plaster
board written “Arab Spring” were exhibited
during “Rose Monday” carnival celebrated on 20
february 2012 in Dusseldorf in Germany.125
***
German police used an unbelievable expression
for Şenol Baştakar, reporter of Star newspaper
following the events in Hamburg in which
hundreds of people got injured with police
violence. Baştakar, who was recording at
Davidwache Police Station which was claimed
to be attacked during the protests, was threatened
by a German police who said that “If you pass
the security line, I will immediately shoot you.”
Even though Baştakar said that he was a reporter,
the German police did not change his attitude and
tried to prevent Baştakar from recording.126
Austria
Nagehan Köse informed that she was sued after
the attack that she was exposed to because of
her headscarf in Hallein, Salzburg. Köse said
that she was born in Austria and she lives in
Hallein, Salzburg with her family. She explained
that while she was walking on the way to meet
with her friends in april 2014, she was exposed
to verbal and physical violence of an old couple.
Köse added that the woman bullied her by saying
that “Remove your scarf. You are so ugly with it.”
After Köse called the police, the woman attacked
124 http://www.trthaber.com/haber/dunya/iki-avrupa-ulkesinde-islamofobi-yukseliste-172416.html
125 http://www.islamophobia-watch.com/islamophobiawatch/2012/2/20/anti-islamisation-float-on-germancarnival-parade.html
126 http://haber.stargazete.com/dunya/alman-polisten-starmuhabirine-sok-tehdit/haber-828221
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bir çiftin sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını anlatan Köse, kadının “Başörtünü çıkart at. Başörtüsüyle
çok çirkinsin” diye kendisine sataştığını, polisi arayınca
da kendisine saldırdığını belirtmiştir. Saldırı sonucunda
elinden hafif yaralanan ve telefonunu yere düşüren Köse,
çiftin olay yerinden kaçmaya çalıştığını ve polisin olay
yerine gelmesi üzerine, “Bunlar bizi bıçaklamaya kalktı.
Tehdit ettiler” diye yalan söylediğini ancak polisin yaptığı
incelemede üzerlerinde herhangi bir şey bulmadığını aktarmıştır. Köse, tutanak tutulduktan 4 ay sonra şikayetinin
sonucuna ilişkin araştırma yaptığında, savcılığın şikayeti
dikkate almayarak dosyayı kapattığını öğrendiğini kaydetmiştir.
Davanın kapatılmasına itiraz ettiklerini ve bunun sonucunda kendilerine 2014 Aralık ayının sonunda gelen mektupta
kendilerine dava açıldığını öğrendiklerini söyleyen Köse,
“Haklıyken haksız duruma düştük” demiştir.127

Köse said that they objected to the closure of the
file and in result of this, they learned via a letter
sent to them at the end of december 2014 that she
was sued instead: “I ended up being wrong while
I was right.”127

France

Fransa’nın siyahi Adalet Bakanı Christiane Taubira ırkçı
benzetmelere maruz kalmaktadır. 2013 yılında Minute dergisi ilk sayfasında Bakan Christiane Taubira’yı maymuna
benzetmiştir. Dergi, kapağına Christiane Taubira’nın bir
fotoğrafını basıp yanına da “Maymun gibi kurnaz olan
Christiane Taubira muzu buldu” başlığını atmıştır. Fransa
Başbakanı Jean-Marc Ayrault, derginin toplatılması için
Paris Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmuştur. Bu olaydan daha önce de Rethel kenti belediye başkan adayı Anne-Sophie Leclere, Facebook hesabına bir maymun resmi
ile Christiane Taubira’nın resmini yan yana koyup, altlarına da “18 aylıkken-şimdi” diye yazarak maymunu Taubira’nın bebekliğine benzetmiştir.128

Colored Justice Minister of France, Christiane
Taubira, has been exposed to racist metaphors.
The Magazine of Minute associated Taubira with
monkey on its first page in 2013. The magazine
gave the headline of “Christiane Taubira, who
is as crafty as a monkey, found the banana” next
to the photo of her. The then Prime Minister of
France, Jean-Marc Ayrault turned to the Public
Prosecutor of Paris for the confiscation of the
magazine. Before this incident, a mayor candidate
of the city of Rethel, Anne-Sophie Leclere, shared
on her Facebook account a photo of Taubira
together with photo of a monkey which was
written under them “now-when she was 18 months
old” meaning that the monkey was representing
Taubira’s childhood.128

Hollanda

The Netherlands

Doetinchem şehrinde Temmuz 2013’te ehliyet sınavına
giren Türk asıllı ve başörtülü A. Budak ile yine başörtülü
bir Faslı bayanın başörtülerinin, sınav görevlisi tarafından
“Sizden sinyal alıyorum” denilerek açtırıldığı belirtilmiştir. Cihan Haber Ajansı’na konuşan Budak olayı şöyle anlatmıştır:
“Sınavın başlamasına az bir süre vardı. Sınav yetkilisi sü-

It was stated that a Turkish origin woman wearing
headscarf, A. Budak, and a Moroccan woman
with headscarf who were taking driving test
in Doetinchem in july 2013 were told by the
examiners that “I get signal from you” and their
scarves were taken off. Budak, who made an
interview with Cihan News Agency, explained the
incident as follows:

127 http://www.dunyabulteni.net/avrupa/318720/basortusu-nedeniyle-saldiriya-ugradi-sanik-oldu
128 http://www.hurriyet.com.tr/dunya/25107331.asp

127 http://www.dunyabulteni.net/avrupa/318720/basortusunedeniyle-saldiriya-ugradi-sanik-oldu
128 http://www.hurriyet.com.tr/dunya/25107331.asp
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her. In result of the attack, Köse got slightly
injured on her hand and she dropped her phone,
meanwhile, the couple were trying to escape
from the scene. After police arrived on the scene,
they lied to the police that “She tried to put knife
on us. She threatened us.” However, the police
could not find anything on her in result of the
investigation. When Köse investigated the result
of her complaint 4 months after the incident, she
learned that prosecution did not pay attention to
the complaint and the file was closed.

AVRUPA’DA YÜKSELEN AYRIMCILIK İSLAMOFOBİ

IGMG Brüksel Bölgesi Gençlik Kolları Başkanı Yavuz Orhan ile gerçekleştirilen görüşme (Brüksel/Belçika)
Interview with IGMG Brussels Region Youth Branches head Yavuz Orhan (Brussels/Belgium)

rekli olarak yanımızdan gelip geçerek söylenmeye başladı.
Sınav yetkilisi bana ve Fas kökenli başörtülü bir bayana
‘Sizden sinyal alıyoruz; başlarınızı açın’ diye yüksek sesle
konuştu.”
Bu durumun ardından aynı salonda bulanan insanların
kendilerine sözlü sataşmada bulunduklarınısöyleyen Budak, “Başörtümüzün altında ne sakladığımızı sorarak sözlü tacizde bulundular. Bizi başka bir odaya aldılar. Başörtümüzü açıp kulaklarımızın arkasına baktılar. Tekrar
içeri girip sınava girdik. O anki psikolojimizin bozukluğu
neticesinde sınavı maalesef kaybettim.” demiştir. Uygulamanın art niyetli ve kasıtlı olduğunu öne süren A. Budak,
konuyu mahkemeye taşıyacağını ve sınav yetkilisine ayrımcılık davası açacağını dile getirmiştir.129
İslam ve göçmen karşıtı “Avrupa’nın İslamlaşmasına Karşı
Vatansever Avrupalılar” (PEGIDA) hareketi Dresden’de
gösteri düzenledi. PEGIDA hareketine destek olmak
amacıyla Dresden’e gelen Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük
Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, burada yaptığı konuşmada Avrupa’nın İslamlaşmaması için hep birlikte hareket
edilmesi gerektiğini söyledi. İslam dini ve Kuran-ı Kerim’e yönelik eleştirel ifadeler kullanan Wilders, PEGIDA
gösterisine katılanların gerçek vatanseverler olduğunu savundu.130
***
129 http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=265942&q=ayr%C4%B1mc%C4% B1l%C4%B1k
130 http://www.yenisafak.com.tr/dunya/irkci-wilders-pegida-eyleminde-2118984

“There was a little time before the exam started.
The examiner started to complain by constantly
passing through us. Then the examiner talked to
me and a Moroccan lady with headscarf that ‘We
get signals from you; take off your scarves.’ She
was talking aloud.”
Budak continued that after this situation, people
in the hall started to be all over them: “They
verbally abused us by asking what we have under
our scarves. They took us to another room. They
took our scarves off and checked behind our ears.
We went back and took the exam. Because of
the psychological situation that I was in at that
time, I unfortunately failed the exam.” A. Budak
argued that the application was malevolent and
intentional. She added that she would take the
incident to the court and sue the examiner because
of discrimination.129
PEGIDA, an anti-Islam and anti-immigrant movement, organized a protest in Dresden. Geert
Wilders, the leader of the extreme right-wing
party PVV in the Netherlands, came to Dresden
in order to support the movement. During his speech there, Wilders said that it is necessary to act
together for non-Islamization of Europe. Wilders,
who used critical expressions regarding Islam and
Quran, argued that the ones who attended the protests of PEGIDA are real patriots.130
129 http://www.dunyabulteni.net
130 http://www.yenisafak.com.tr/dunya/irkci-wilders-pegida-eyleminde-2118984
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İngiltere

England

Tell Mama tarafından İngiltere’de Müslüman kadınlara
yönelik ayrımcılığı konu edinen ve 2013 yılında yayımlanan “Maybe We Are Hated” (Belki de Bizden Nefret Ediyorlar) başlıklı raporda Müslüman karşıtı eyleme maruz
kalmış 20 Müslüman kadınla derinlemesine görüşmeler
yapılmıştır. Rapora göre toplum tarafından hissettirilen
dışlanmışlık birçok Müslüman’ın kimlik ve aidiyet sorunu
yaşamasına yol açmaktadır.131 Kendisiyle görüşülen kadınların tümü, toplum içerisinde açıkça aşağılayıcı hakaret ve tacizlere maruz kaldığını söylemektedirler. Hususi
araçlarında veya toplu taşımada önleri kesilerek terörist
oldukları yüzlerine söylenmiş, “O başındaki şeyi çıkar”
gibi tehditlerde bulunulmuş, kendilerine “Bayan Usame
bin Ladin” denilerek seslenilmiş ve evlerinin etrafına domuz kafaları yerleştirilmiştir.132

Detailed interviews were conducted with 20
Muslim women, who were exposed to antiMuslim opposition, in the context of the report
prepared by Tell MAMA in 2013 and titled
“Maybe We Are Hated” discussing the subject
of discrimination against Muslim women in
England. According to the report, anomie evoked
by the society causes Muslims to have identity
and belonging problems.131 All of the women
said that they were exposed to pejorative insults
and abuses within the society. They were called
as ‘terrorists’ by being confronted at their private
vehicles or public transportation. Furthermore,
they were threatened by statements like “Take off
that thing off your head”, and they were called as
“Miss Usama bin Laden”. Lastly, heads of pigs
were put around their houses.132

Rapora göre sözlü tacizler kimi zaman daha büyük bir hadisenin habercisi olmaktadır. Kendisini eve kadar takip
eden bir saldırganı başından zorlukla defeden Yara isimli
Müslüman kadın polise şikayette bulunulmasına rağmen
bir şey yapılmadığını ve olaydan kısa bir süre sonra sabah
saat 3.00’de evinin taşlandığını ve tüm camların kırılarak
yaralandığını söylemektedir.133 Rapora göre nefret suçuna maruz kalanlar %67 öfke, %50 rahatsızlık, %40 şok,
%39 korku, %35 güvensizlik, %23 endişe, %20 bunalım
ve %17 uyku bozukluğu hissettiklerini söylemişlerdir.134

According to the report, verbal abuses can
sometimes be messenger of a bigger incident. A
Muslim woman named Yara said that she barely
got someone off, who was following her till her
house, and despite she informed the police nothing
was done. After a short time, her house was stoned
at around 3.00 a.m., and all of the windows were
broken.133 According to the report, people who are
exposed to hate crimes said that they felt anger
with 67%, irritation with 50%, shock with 40%,
fear with 39%, insecurity with 35%, anxiety with
23%, depression with 20% and sleeping disorders
with 17%.134

***
The Guardian’da yayımlanan haberde, açıksözlü bir ateist
olarak bilinen Richard Dawkins atmış olduğu bir twitte;
“Bütün İslam dünyası Trinity Kolej’den daha az Nobel
ödülü almıştır; ama Müslümanlar Orta Çağ’da büyük
işler başardılar.” ifadelerini kullanmıştır. Kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında Dawkins kendisini yine şu
sözlerle savunmuştur:
“Diğer gruplardan ziyade neden Müslümanların Nobel
ödülü ile ilgili durumlarını yazmama gelince, bizler her
zaman Müslümanların sayılarının çokluğu ve bilimdeki
başarıları ile ilgili güzellemeler duyuyoruz da o yüzden bu
yazıyı yazdım.” 135
131 Dr Chris Allen & Dr Arshad Isakjee & Özlem Ögtem Young, Maybe
We Are Hated, Tell Mama, 2013, s. 1.
132 A.g.e, s. 14.
133 A.g.e, s. 16.
134 A.g.e, s. 18.
135 http://www.theguardian.com/science/2013/aug/08/richard-dawkins-twitter-row-muslims-cambridge
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***
According to a news published by The Guardian,
Richard Dawkins who is known as an outspoken
atheist made the following statement in one of his
tweets: “The entire Islamic world got less Nobel
price than Trinity College but Muslims managed
big things during Middle Ages.” In response to
the criticism directed towards him, he defensed
himself by saying that:
“The reason of why I wrote about Nobel price
taken by muslims rather than other groups is
we always hear praising related to quantity of
Muslims and their success in science. This is why
I wrote my idea regarding it.”135
131 Dr. Chris Allen&Dr. Arshad Isakjee&Özlem Ögtem
Young, Maybe We Are Hated, Tell MAMA, 2013, p. 1.
132 Ibid. p. 14.
133 Ibid. p. 16.
134 Ibid. p. 18.
135 http://www.theguardian.com/science/2013/aug/08/
richard-dawkins-twitter-row-muslims-cambridge

f. İBADETHANELERE SALDIRI ve
KUTSALA HAKARET

f. ATTACKS AGAINST HOUSES OF
PRAYERS and INSULT TO THE SACRED

Avrupa

Europe

Avrupa’da özellikle Müslümanlara ait ibadethane ve mezarlıklara karşı gerçekleştirilen saldırıların sayısında son
yıllarda ciddi bir artış kaydedilmektedir. Öte yandan Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen değerler, basın yayın organlarında hakaretamiz ifadelerle alaya alınmakta,
tahkir edici karikatürlere malzeme yapılmaktadır. İslam
dinini ve Müslümanları hedef alan hakaretamiz ifadelerde “ifade özgürlüğü” bir zırh görevi görmektedir. Yahudileri hedef alan hakaretler “anti-semitizm” kapsamında,
eşcinsellere hakaret de “nefret suçu” kapsamında değerlendirilirken, Müslümanları ve İslam’ın kutsal değerlerini
hedef alan küçük düşürücü söz, karikatür vb. sözlü, yazılı
ve görsel ifadeler “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirilmektedir. Son dönemlerde özellikle Müslümanların gündelik yaşamda dinsel kimliklerinin sembolik yansımaları olan kutsal mekanlara yönelik yoğun saldırı ve
tacizler gerçekleşmektedir. Özellikle aşırı sağcı partilerin
siyasi kampanyaları, medya kışkırtmaları bu saldırıların
motivasyon kaynağıdır.
Almanya
Mayıs 2009’da, Almanya’nın Köln şehrinde aşırı sağcı
gruplar tarafından geniş alan kaplayan camilerin inşasını
protesto etmek için İslam karşıtı bir miting düzenlenmiştir. Bu girişim kilise grupları, Yeşiller Partisi ve ırkçılık
karşıtı grupların katıldığı barışçıl gösterilerle karşılık
bulmuştur.136
Avrupa’da uzun süredir cami yapımına karşı aşırı sağcıların çeşitli protestolar ve vandal eylemleri düzenledikleri bilinmektedir. Cami ve mescitleri “Avrupa kimliğine”
karşı tehdit olarak gören bu gruplar kutsal mekanlara hiçbir ilke dinlemeden saldırmaktadır. Bild gazetesinin haberine göre 2013 yılı Kasım ayında, Almanya’nın Leipzig
kentinde yapılacak cami arazisine kazıklara saplanan domuz kafaları bırakılmış, alana litrelerce domuz kanı dökülmüştür.137
***
136 Minority Rights Group International (2010), s. 155.
137 http://www.bild.de/regional/leipzig/moschee/moschee-anschlag-auf-baugelaende-33408516.bild.html

A serious increase in number of attacks against
houses of prayers and graveyards belonging to
Muslims in Europe in recent years is recorded.
On the other hand, values accepted as sacred by
Muslims are laughed via insulting expressions
in press organs and they are made materials for
libelous cartoons. “Freedom of speech” performs
a duty of shield in libelous expressions targeting
Islam and Muslims. While insults aiming Jews
are categorized under “anti-Semitism” and insults
against homosexuals are categorized under “hate
crime”, humiliating expressions, cartoons, verbal/
written/visual expressions targeting Muslims
and sacred values of Islam are categorized under
“freedom of speech”. Especially recently, intense
attacks and abuses are practiced against sacred
places which are symbolic reflections of religious
identities of Muslims in daily life. Campaigns of
extreme right wing parties, and agitation of media
are the main motivations of such attacks.
Germany
An anti-Islamic meeting was organized by
extreme right wing groups in may 2009 in
Cologne in order to protest the construction of
mosques spreading on a large area. This attempt
was responded by peaceful demonstrations
organized by church groups, The Party of Greens,
and anti-racist groups.136
It is known that extreme rightists, who are against
construction of mosques, have been organizing
various protests and acts of vandalism since a
while in Europe. These groups see mosques and
masjids as threat to “European identity”, and they
attack these sacred places without following any
rule. According to the news of the newspaper of
Bild, in november 2013, heads of pigs fastened
on piles were put and liters of blood of pigs was
spilled at a construction site of a mosque which
would be constructed in Leipzig.137
***
Unidentified person or people tried to burn
Süleymaniye Mosque in Bielefeld in august 2014.
President of the Association of Süleymaniye
136 Minority Rights Group International (2010), p. 155.
137 http://www.bild.de/regional/leipzig/moschee/moscheeanschlag-auf-baugelaende-33408516.bild.html

INCREASING DISCRIMINATION IN EUROPE ISLAMOPHOBIA

85

Ağustos 2014’te, Bielefeld’de kimliği bilinmeyen kişi
veya kişiler Süleymaniye Camii’ni yakmaya kalkışmıştır.
Süleyman Camii Dernek Başkanı Selim Baş, kundakçıların sabahın erken saatlerinde camiye binanın arka tarafındaki pencereyi kırarak girdiklerini açıklamıştır. Kundakçılar kadınların ibadet ettiği bölümde, raflarda muhafaza
edilen 20’den fazla Kur’an-ı Kerim’i caminin ortasına
toplayarak ateşe vermiştir.138
***
Oldenburg’daki DİTİB Hacı Bayram Camii molotof kokteyli atılarak kundaklanmak istenirken, Möln’deki camiye
ikinci kez taciz saldırısında bulunulmuştur. Polis, Oldenburg’da 30 Ağustos 2014 Cumartesi sabahı meydana gelen
molotof kokteylli saldırının kamera kayıtlarına yansıdığını açıklamıştır. Sabah saat 05.05’te gerçekleşen saldırıda
maddi hasar oluşmuştur.139
***
Almanya’nın Osnabrück Savcılığı, Kabareci Dieter Nuhr
adlı sahne sanatçısı hakkında açtığı soruşturmayı kapatmıştır. Erhat Toka isimli vatandaşın savcılığa Dieter
Nuhr’un sahnelerinde İslam’a hakaret ettiğini bildirerek
suç duyurusunda bulunmuştur. Osnabrück Savcılığı ise
Nuhr hakkındaki soruşturma dosyasının kapatıldığını belirtmiştir. Buna gerekçe olarak ise Dieter Nuhr’un İslam
hakkındaki ifadelerinin halkı kışkırtma suçu kapsamına
girmediği, bunun için Dieter Nuhr’da yabancı düşmanı bir
dünya görüşünün olmadığı gösterilmiştir. Savcılık ayrıca
Dieter Nuhr’un kabare sanatını icra ettiğini ve bu nedenle
bir dini gruba hakaret edilmesi suçunun oluşmadığını kaydetmiştir.140
***
“Sürülenler” adlı aşırı sağcı derneğin genel başkanı ve
Hristiyan Demokratlar Birliği CDU milletvekili Erika
Steinbach, Twitter aracılığıyla İslam’a hakaret içeren mesajlar yayımlamıştır. Steinbach, Twitter mesajında, “Konumuz İslam sempatizanlığı değil, insancıllıktır. Kur’an
kadınlara saygılı olmayan bir kitap olduğundan insancıl
da değildir.” ifadelerini kullanmıştır. Steinbach, önceki
hakaretleriyle yetinmeyip, kendisine gelen tepkilere cevap
olarak bir mesaj daha yayımlamış ve mesajında, “Tevrat
138 http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/27042985.asp
139 http://sabah.de/iki-camiye-daha-saldiri/
140 http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/27531886.asp

86

AVRUPA’DA YÜKSELEN AYRIMCILIK İSLAMOFOBİ

Mosque, Selim Baş, explained that arsonists
entered the mosque via breaking a window behind
the mosque in early hours of the morning. The
arsonists collected more than 20 Qurans stored
on the shelves of the part of women, and they set
them on fire in the middle of the mosque.138
***
While DİTİB Hacı Bayram Mosque in Oldenburg
was tried to be sabotaged by molotov bomb, the
mosque in Möln was abused second time. Police
announced that the attack with molotov bomb
which happened in saturday morning of 30 august
2014 in Oldenburg was recorded by security
cameras. There was no material damage as result
of the incident which happened at 05.05 a.m.139
***
Osnabrück prosecution of Germany closed the
investigation started about performing artist
Dieter Nuhr. A citizen named Erhan Toka
informed the prosecution that Dieter Nuhr insults
Islam on his cabarets and he denunciated about
Nuhr. In the end, Osnabrück prosecution informed
that investigation file about Nuhr was closed.
This decision was justified by the argument that
expressions of Nuhr about Islam are not included
in the scope of the crime of agitating people, thus,
Nuhr does not have a xenophobic world-view. The
prosecution also reported that Nuhr is practicing
the art of cabaret and therefore the crime of insult
to a religious group did not occur.140
***
Erika Steinbach, the general president of extreme
right wing association “Deported Ones” and
parliamentarian of Christian Democratic Union
(CDU), published messages including insults
to Islam via twitter. In her message, Steinbach
wrote that “The issue is not sympathy of Islam but
humanity. Since Quran is a book not respecting
women, it is also not humane.” In response to the
reactions, she continued to write that “Is it Torah,
Bible or Quran? Which one is calling for violence
against other believers and for oppression to
women?” She gave the answer of her question
and wrote, “Only Muslims”.141
***
German radio station Deutschlandfunk broadcasts
138
139
140
141

http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/27042985.asp
http://sabah.de/iki-camiye-daha-saldiri/
http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/27531886.asp
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Almanya’da yabancı kökenlilerin yaşadığı bir eve gerçekleştirilen taciz
Attack on the houses of foreigners in Germany

mı, İncil mi, Kur’an mı: Hangi inanç grubu bugün diğer
inanç gruplarına karşı şiddete ve kadınlara baskı yapmaya çağırıyor?” sorusunu yöneltmiştir. Cevabını da kendi
vererek, “Sadece Müslümanlar” demiştir.141
***
Almanya Radyosu Deutchlandfunk, hiçbir Müslüman
kuruluşa danışmadan Kur’an-ı Kerim mealinin verildiği
bir program yayımlanmaktadır. 6 Mart 2015’te başlayan
programı organize eden Deutschlandfunk Genel Müdürü
Willi Steul, programla, artan önyargılar karşısında İslam‘a
“bilimsel” açıdan bakmayı amaçladıklarını savunmuştur.
Programla ilgili Müslüman örgütler ya da diğer kuruluşlarla temas kurmadıklarını itiraf eden Steul, “Artık herkes
her yerde Kur’an hakkında tartışıyor. Ama dürüst olalım,
neredeyse hiç kimsenin tek bir satırını bile okumuşluğu
yok” demiştir.142
Avusturya
Tirol eyaletine bağlı Telfs şehrinde bulunan Eyüp Sultan
Cami’nin duvarlarına “Nazi” işareti yapılmıştır. Avusturya Türk İslam Birliği’ne (ATİB) bağlı Eyüp Sultan Cami
Derneği Başkanı Yusuf Çıtak yaptığı açıklamada, sabah
namazı kılmak için camiye geldiklerinde 3 Nazi işareti ile
karşılaştıklarını söylemiştir.
141 http://www.dunyabulteni.net/avrupa/312733/muhafazakar-alman-milletvekili-islama-hakaret-etti
142 http://www.dunyabulteni.net/haberler/323903/alman-radyosu-kurana-bilimsel-bakacakmis

a program in which translation of Quran is shared
without consulting with any Muslim organization.
The general director of Deutschlandfunk, Willi
Steul, who organizes the program starting on 6
march 2015, argued that they aim to look Islam
from a “scientific” angle on the face of increasing
prejudices against Islam. Steul admitted that they
did not contact with any Muslim organization or
other institutions related to the program: “Now
everyone discusses about Quran everywhere.
Let’s be honest, nobody reads even a single line
of it.”142
Austria
A “Nazi” symbol was drawn on the walls of Eyüp
Sultan Mosque in Telfs, Tirol. President of the
Association of Eyüp Sultan Mosque connected
to Turkish-Islamic Union in Austria, Yusuf Çıtak,
said that they faced with three Nazi symbols when
they came to the mosque for morning prayer.
Çıtak, who narrated that similar attacks were
made throughout Austria before, also said that:
“There can be malevolent and racist people in
every society. This does not mean that every one
is sinister. I wished that there had been no such
incidents. This is a place, beside being mosque,
where society comes together, and cultural
activities are organized. Thus, the attacks made
here did not become nice on behalf of humanity.
142 http://www.dunyabulteni.net/haberler/323903/almanradyosu-kurana-bilimsel-bakacakmis
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Avusturya genelinde daha önce de benzer saldırılar gerçekleştirildiğini aktaran Çıtak, “Her toplumda art niyetli
ve ırkçı insanlar çıkabilir. Bu herkesin kötü niyetli olduğu
anlamına gelmez. Keşke olmasaydı. Burası cami olmanın
ötesinde toplumun bir araya geldiği, kültürel etkinliklerin
yapıldığı ve kaynaştığı yerdir. Bu nedenle buraya yapılan
saldırılar, insanlık adına hoş olmamıştır. Bu tür saldırılar,
entegrasyon konusunda açıklama yapanların daha dikkatli olması gerektiğini göstermiştir” diye konuşmuştur.143
***
Viyana İslam Merkezi’ne, kimliği belirsiz kişiler tarafından İslam karşıtı bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırganlar, camiyi işaret eden bir tabelaya ise “IŞİD Asker
Toplama Merkezi” yazdı. Floridsdorf bölgesinde bulunan
Viyana İslam Merkezi’nin etrafındaki sokak tabelalarına
sloganlar ve IŞİD tarafından öldürülen ABD’li gazeteci
James Foley’in ismini yapıştıran saldırganlar, camiyi işaret eden bir tabelaya ise “IŞİD Asker Toplama Merkezi”
yazmıştır. Olayla ilgili açıklama yapan Avusturyalı Müslümanlar İnisiyatifi Başkanı Tarafa Baghajati, saldırının
profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmiş olmasının Avusturya’daki Müslümanlar arasında endişeyi artırdığını ifade
etmiştir.144
***
Aralık 2014’te Avusturya’nın başkenti Viyana’da Avusturya Türk İslam Birliği’ne bağlı Kocatepe Camii kapısına
domuz burnu ve işkembesi bırakılmıştır. Kocatepe Camii
İmamı Bayram Karar, AA muhabirine yaptığı açıklamada
sabah namazına kılmak için camiye gelenlerin kapıya asılı
halde domuz burnu ve işkembesi bulduklarını ve durumu
polise bildirdiklerini söyledi. Karar, saldırıyı kabul edilemez olarak niteledi. Cami Dernek Başkanı Yasin Sertgül
de saldırıyı düzenleyenlerin normal insanlar olamayacağını belirterek, “Bu, çok kötü bir davranış. Biz, bu tür tahriklere hiçbir zaman kapılmayacağız” dedi.145
Danimarka
DACORD (Documentation and Adivsory Centre on Racial Discrimnation) Irkçı Ayrımcılıkları Belgelendirme
143 http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/27036484.asp
144 http://www.zaman.com.tr/dunya_viyanadaki-islam-merkezine-saldiri_2247868.html
145 http://www.dunyabulteni.net/haber/317967/avusturyada-camiye-saldiri
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Such attacks have shown that the ones who make
statements in subject of integration should be
more careful.”143
***
An anti-Islamic attack was made against Vienna
Islamic Centre by unidentified people. The
attackers wrote on a sign showing the direction
of the mosque “Centre of Collecting Soldiers for
ISIS”. The attackers also wrote slogans and put
photo of American journalist James Foley, who
was murdered by ISIS, on the street signs around
Vienna Islamic Centre. Tarafa Baghajati, president
of the Initiative of Austrian Muslims, stated that
since the attacks were made professionally, anxiety
increased among the Muslims in Austria.144
***
Pig nose and tripe were put to the door of
Kocatepe Mosque belonging to Turkish-Islamic
Union in Vienna, Austria in december 2014.
Bayram Karar, imam of the mosque said to the
report of Adanolu Agency that people who came
for the morning prayer found the nose and tripe,
and they informed the police. Karar described the
incident “unacceptable”. Yasin Sertgül, head of
the Association of the Mosque, remarked that the
ones who did this cannot be human: “This is a
very bad behavior. We will never be provoked by
such incidents.”145
Denmark
In an incident reported by Documentation and
Advisory Centre on Racial Discrimination
(DACORD), 50 graves in a Muslim graveyard
were destroyed and similar amount of graves were
removed in Copenhagen on 8-9 january 2015.146
***
Danish People’s Party started to organize protests
and campaigns against the mosque in september
2009 after that construction of a mosque in
Copenhagen was consciously accepted by the
officials for the first time. A full-page formal
advertisings were published on several daily
143 http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/27036484.asp
144 http://www.zaman.com.tr/dunya_viyanadaki-islammerkezine-saldiri_2247868.html
145 http://www.dunyabulteni.net/haber/317967/avusturyadacamiye-saldiri
146 http://www.drcenter.dk/

ve Tavsiye Merkezi’nin rapor ettiği bir olayda, 8-9 Ocak
2005’te Kopenhag’taki Müslüman mezarlığındaki 50 mezar tahrip edilmiş ve bir o kadar mezar da sökülmüştür.146
***
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da ilk kez bilinçli bir
şekilde yetkililer tarafından kabul edilen cami inşası kararından sonra aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi 2009’un
Eylül ayında cami karşıtı gösteri ve kampanyalar düzenlemeye başlamıştır. “Terörist İran rejimi tarafından desteklenen camiler” sloganıyla tam sayfa resimli ilanlar birkaç
günlük gazetede yayımlanmıştır.147
***
Danimarka’nın Taastrup şehrinde silahlı bir kişinin cami
önünde görüldüğüne ilişkin ihbarı değerlendiren polis,
Yunus Emre Camii’ni basarak cami imamı Cemalettin Cuni’nin ellerini kelepçelemiştir. 2014 Ağustos ayı başında
gerçekleşen olayda, camiye ayakkabılarıyla girerek arama
yapan batı bölgesi polisi, silahlı olduğu öne sürülen kişiyi
caminin yanındaki kuaför salonunda yakalayınca özür dilemiştir.148
Fransa
7 Nisan 2008’de Müslümanların gözü önünde Notre Dame’deki Lorette Mezarlığı’ndaki mezartaşları saldırıya
maruz kalmıştır.149
Benzer bir saldırı da 2013 yılı Şubat ayında gerçekleşmiştir. Saldırganlar camiye grafiti saldırısı gerçekleştirerek İslam karşıtı sloganlar atmış ve gamalı haçı
cami duvarlarına kazımıştır. Saldırı, sabah namazı için
Paris’in 35 km doğusunda küçük bir kasaba olan OzoirLa-Ferrière’deki camiye gelen Müslümanlar tarafından
fark edilmiştir. Saldırıda iki gamalı haçın olması ve cami
duvarına “Çok Yaşa Gaul” yazılması dikkat çekmiştir.150
Fransa İslam Konseyi’nin araştırmasına göre, 2013 yılının
ilk yarısında Fransa’da yaklaşık 12 cami ırkçı saldırıya hedef olmuştur.151
146
147
148
149

http://www.drcenter.dk/
Minority Rights Group International (2010), s. 156.
http://www.ntvmsnbc.com/id/25530519/
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newspapers with the following slogan: “Mosques
supported by terrorist Iranian regime”.147
***
Policemen, who acted on a tip-off that an
armed person was seen in front of a mosque in
Taastrup, invaded the mosque of Yunus Emre
and handcuffed imam Cemalettin Cuni. During
the incident happened at the beginning of august
2014, west region police entered the mosque with
shoes and made investigation there, then they said
sorry after finding the suspect in hair dresser next
to the mosque.148
France
Gravestones at Lorette Cemetery in Notre Dame
were exposed to an attack in front of Muslims on
7 april 2008.149
A similar attack was made in february 2013.
The attackers made a graffiti attack against the
mosque; shouted anti-Islamic slogans and drew
crooked cross on the walls of the mosque. The
attack was noticed by the ones who came to the
mosque -locating in a small town called Ozoir-LaFerrière, 35 km east of Paris- for morning prayer.
It stood out that two crooked crosses were drawn
and “Long live Gaul” was written on the wall of
the mosque.150
According to the research of the French Council
of the Muslim faith, around 12 mosques were
targeted by racist attacks at the first half of 2013
in France.151
***
A suspect called Ernesto Rojas Abbate, who
burned a copy of Quran and peed on the fire in
Strasbourg, shared the video of himself on his
personal web-site. Abbate, who was around 30
years old, was put on trial due to “insult against
147 Minority Rights Group International (2010), p. 156.
148 http://www.ntvmsnbc.com/id/25530519/
149 http://blogs.reuters.com/faithworld/2013/07/03/antimuslim-acts-rising-in-france-anti-islamophobiagroup-says/
150 http://www.islamophobia-watch.com/islamophobiawatch/2013/2/3/french-mosque-vandalised-with-antiislam-graffiti.html
151 ttp://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&Article
ID=261592
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Fransa’nın Strasbourg kentinde Kur’an-ı Kerim kopyasını
yakıp, alevlerin üzerine idrarını yaptıktan sonra bunları kişisel internet sitesinden yayınlayan Ernesto Rojas Abbate
isimli zanlı, yargılandığı mahkemede berat etmiştir. Mahkeme, 30 yaşlarında olduğu belirtilen ve “dini duygulara
hakaret” suçundan yargılanan Abbate’yi, “ifade özgürlüğü” sınırlarını ihlal etmediği gerekçesiyle Mayıs 2011’de
suçsuz bulmuştur.152
***
Fransa’da 2012 yılı Ekim ayı içerisinde kendisine ‘732
Generation Identitaire’ adını veren faşist grup, yapımı
devam eden bir camiyi işgal etmiştir. 60 kadar gençten
oluşan grubun, 732 yılında Müslüman ordularının durdurulmasına atfen kendilerine bu ismi verdiği ve bu ismi
duyurmak için de bu eylemi düzenledikleri ifade edilmiştir. Olayın aşırı sağcı Milliyetçi Cephe lideri Marine Le
Pen’in sokakta başörtüsü ile dolaşmanın yasaklanmasını
önermesinden bir hafta ve Fransa İçişleri Bakanlığı’nın
Müslüman sayısının arttığına dair raporunun yayımlanmasından 2 gün sonra gerçekleşmesi, bu tip saldırıların siyasî
merciler ve devlet kurumları tarafından yönlendirildiği iddiasını güçlendirmektedir.153
***
Fransa’da yönetim Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürün yayımlamasını ifade
özgürlüğü kapsamında savunmuş; ancak Müslümanların
buna karşı gösteri yapma talebini ise ‘güvenlik problemleri yaratabileceği’ gerekçesiyle reddetmiştir.154
Hollanda
Ülkede İslamofobinin somut yansımalarından biri de
camilere yapılan saldırılardır. Hollanda’da faaliyet gösteren Devlet ile Müslümanlar Arası İletişim Organı
CMO’nun (Contactorgaan Moslims en Overheid) Müdürü Ebubekir Öztüre, 2013 yılı Temmuz ayında Anadolu
Ajansı’na verdiği bir beyanatta 2008-2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen cami saldırılarının sayısının 117’ye
ulaştığını, bir o kadarının da kayıtlara geçmediğini ifade
152 http://www.habertime.net/islam/kuran-i-kerim-yakan-kisiye-beraat-36756.html
153 http://www.dunyabulteni.net/haber/231898/cami-isgali-ve-islamofobik-bir-laboratuar-olarak-fransa
154 http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType= RadikalDtayV3&ArticleID=1101357&CategoryID=77
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religious feelings”. The court found Abbate not
guilty in may 2011 because he did not violate the
boundaries of “freedom of speech”.152
***
A fascist group named itself “732 Generation
Identitarie” invaded a mosque whose construction
was continuing in october 2012 in France. It was
stated that the group, composed of approximately
60 young people, named themselves like that
referring to the prevention of Muslim armies
in 732 and they organized the act in order to
announce their name. The fact that the incident
happened 1 week after the suggestion of Marine
Le Pen -leader of the Front National (FN)about prohibition of walking with headscarf on
streets, and 2 day after the publishing of a report
by Interior Ministry of France concerning the
increase in number of Muslims, strengthen the
claim that such attacks are directed by political
authorities and governmental institutions.153
***
Government in France has supported the
publishing of the cartoon including insult
to Prophet Muhammad within the scope of
the ‘freedom of speech.’ However, the same
government refused the demand of Muslims to
organize a counter-demonstration on the grounds
that ‘it can create security problems.’154
The Netherlands
One of the concrete reflections of Islamophobia
in the country is the attacks against mosques.
Ebubekir Öztüre, director of the Contact Body
for Muslims (CMO), stated during the interview
conducted by Anadolu Agency in july 2013 that
attacks against mosques reached to 117 between
2008-2013. Furthermore, a similar amount of
attacks was not recorded. Non-inclusion of
Islamophobia in legal arrangements is shown as
the most important reason of the attacks.155
***
There was an attempt of attack against Al Hijra
152 http://www.habertime.net/islam/kuran-i-kerim-yakankisiye-beraat-36756.html
153 http://www.dunyabulteni.net/haber/231898/cami-isgalive-islamofobik-bir-laboratuar-olarak-fransa
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Almanya’da bir Müslüman mezarlığına girişilen saldırı
Attack on Muslim Cemetery in Germany

etmektedir. Bu durumun en önemli sebebi olarak, ülkede
İslamofobinin yasal düzenlemelere girmemiş olması gösterilmektedir.155
***
Hollanda’nın Vlaardingen kentinde, Al Hijra Camisi’ne
saldırı girişiminde bulunulmuştur. Cami yönetiminden alınan bilgiye göre, 8 Ocak 2015 günü kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir sprey boya kutusunu yakarak caminin kapısına doğru fırlatmıştır. Güvenlik kameralarına
da yansıyan saldırıda camide hasar oluşmamıştır. Camide
kimsenin olmadığı sırada gerçekleştirilen saldırıyla ilgili
polise şikayette bulunulmuştur.156
***
14 Aralık 2014 tarihinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından Enschede şehrinde bulunan Selimiye Camii
camlarına yerleştirilen havai fişeğin patlaması sonucu caminin camları kırılmış ve maddi hasar meydana gelmiştir.
Cami yönetim üyelerinden Sezgin Akman bu olayı “Biz
Müslümanları burada istemedikleri için böyle yapıyorlar”
sözleriyle değerlendirmiştir. Daha önce de çeşitli tehdit
mektupları aldıklarını belirten Akman faillerin bulunamadığını ifade etmiştir. Hollanda’da bulunan 475 camiden en
az üçte birinin çeşitli İslamofobik saldırılara maruz kaldığı
bilinmektedir.157
155 http://www.aa.com.tr/tr/manset/207469--hollandada-islamofobi-tehdidi-buyuyor
156 http://www.dunyabulteni.net/manset/319094/hollandada-camiye-saldiri-girisimi
157 http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/12/dutch-mus-

mosque in Vlaardingen, in the Netherlands.
According to the information taken from the
administration of the mosque, unidentified
person or people burned a spray can and threw
it towards the door of the mosque on 8 january
2015. There was no damage during the attack,
which was recorded also by security cameras. An
official complaint was made to police regarding
the incident.156
***
Due to the explosion of the fireworks put at the
windows of Selimiye Mosque in Enschede by
an unidentified person on 14 december 2014,
the windows of the mosque broke and material
damage appeared. Sezgin Akman, one of the
members of the administration of the mosque,
described the incident with these words: “They do
this because they do not want us here.” Akman
remarked that they received various threatening
letters before but the attackers could not be found.
It is known that at least one third of 475 mosques
in the Netherlands was exposed to Islamophobic
attacks.157
England
A cultural centre and mosque belonging to
Somalian Muslims was burned by racist attackers
156 h t t p : / / w w w. d u n y a b u l t e n i . n e t / m a n s e t / 3 1 9 0 9 4 /
hollandada-camiye-saldiri-girisimi
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İngiltere
Somalili Müslümanlara ait kültür merkezi ve cami 2013
Haziran’ında ırkçı saldırganlar tarafından yakılmıştır. Yanan binanın duvarlarında daha önce ırkçı İngiliz örgüt
English Defence Leauge’e (EDL) ait sprey boya yazısı görüldüğü belirtilmiştir. Binanın cami olarak değil okul çıkışında çocuklar tarafından dinlenme ve eğitim amacıyla
kullanıldığı kaydedilmiştir.
İslam İnsan Hakları Komisyonu ise İngiltere’deki Müslümanların kendilerine yönelik saldırı dalgasından dolayı
korku içinde yaşadıklarını ve yönetimin Müslümanları korumak için daha çok şey yapması gerektiğini açıklamıştır.
Örgüt, sosyal medyada Müslümanlara yönelik hakaretler
olduğunu ve Müslüman mezarlıklarına da saldırılar yapıldığını ifade etmiştir.158
***
Lancashire eyaletine bağlı Accrington bölgesinde 15 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilen cami kundaklanması
sonucunda maddi hasar oluşmuştur. İtfaiyenin bölgeye
intikali neticesinde söndürülen yangının bir karavanın camiye yanaşması sonucu çıktığı tespit edilmiştir. Kundaklamanın kim tarafından gerçekleştirildiği ise tespit edilememiştir. 159
İsveç
İsveç’te Araplara ait olduğu belirtilen bir cami 2014 Eylül
ayı sonunda kundaklanmıştır. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştür. Edinilen bilgiye
göre, başkent Stockholm’ün kuzeyindeki Avesta şehrinde,
Araplara ait bir camide yangın çıkmıştır. Sabah namazı
için camiye gelen müezzin Nasir Hüssein, yeni başlayan
yangını fark ederek durumu itfaiye ve polise haber vermiştir. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken caminin girişindeki halıların zarar gördüğü
bildirilmiştir. Araştırma başlatan polisin, görgü şahidi
bulamadığı belirtilmiştir.160
***
lims-concerned-mosque-attacks-20141226131025788306.html
158 http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=262649&q=ayr%C4%B1mc%C4% B1l%C4%B1k
159 http://www.accringtonobserver.co.uk/news/local-news/mosque-damaged-after-nearby-arson-8301836
160 http://www.dunyabulteni.net/manset/310483/isvecte-cami-kundaklandi
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in june 2013. It was stated that spray paint texts
belonging to English Defense League (EDL) were
seen on the walls of the burned building before.
The building was not used as a mosque but used
with the purpose of resting and education by
children after they leave their schools.
Islamic Human Rights Commission (IHRC)
announced that Muslims in England live in fear
because of the wave of attacks against them and
thus the government should do more in order to
protect the Muslims. The Commission expressed
that insults are done in social media and there are
attacks against Muslim graves.158
***
Material damage occurred in result of the
sabotage of a mosque in Accrington region
belonging to Lancashire state on 15 december
2014. It was found out that the fire, which could
be extinguished as result of the succession of
firefighters to the region, started in result of the
approach of a caravan to the mosque. But, it could
not be found who did it.159
Sweden
A mosque which was informed to be belonging
to Arabs was sabotaged in september 2014. The
fire was extinguished by firefighters before it
spread. According to the acquired information,
fire started in a mosque belonging to Arabs in
Avesta, locating on the north part of Stockholm.
Muezzin Nasir Hussein, who came to the mosque
for morning prayer, noticed the newly beginning
fire and informed both police and firefighters.
Fire was extinguished by the intervention of
firefighters before it spread, but carpets in front of
the mosque were damaged. It was remarked that
the policemen who started the investigation could
not find any witness.160
***
Head of the Mosque in Vårby Gård region of
Stockholm, Galip Bozkurt, made a statement
related to increasing attacks against mosques
recently, and said that “Racist attitudes against
Muslims and house of prayers increased. We
are extremely uncomfortable from the events.”
158 http://www.dunyabulteni.net

159 http://www.accringtonobserver.co.uk/news/localnews/mosque-damaged-after-nearby-arson-8301836
160 http://www.dunyabulteni.net/manset/310483/isvectecami-kundaklandi

İsveç’in başkenti Stockholm Varby Gard Bölgesi
Cami Başkanı Galip Bozkurt, son dönemde artan cami
saldırılarına ilişkin bir açıklama yapmış ve “Müslümanlara
ve ibadethanelerine karşı ırkçı tutumlar arttı. Olaylardan
son derece rahatsızız” demiştir. Hükümetin saldırılara
karşı ciddi tedbir almadığını belirten Bozkurt, sadece istihbarat teşkilatından bir yetkilinin telefon numarasının
verildiğini ve “saldırı olursa arayın” denildiğini ifade
etmiştir. Geçmiş yıllarda camilerin koruma altında olduğunu hatırlatan Bozkurt, “O dönem, belli saatlerde polis
gelip cami ve çevresini kontrol ediyordu. Ama şu anda
ciddi bir tedbirsizlik var” demiştir. Camilere saldırıların
çoğunun cemaat namaz kılarken gerçekleştiğini belirten
Bozkurt, bu saldırıları kimlerin yaptığı tespit ettiklerini
söylemiştir. Bozkurt, “Saldırı gerçekleşmiş hiçbir camide
kamera yok. Çünkü camilerin sokaklarını gösterecek
şekilde kameraların takılması yasak. Cami civarına
kamera takmak için valilikten izin alınması gerekiyor.
Çoğu zaman başvuru yapanlara izin verilmiyor. Güvenlik
kamerası için engeller oluşturuluyor” diye konuşmuştur.
Camilerin korunması için devletin tedbir almadığının altını çizen Bozkurt, “Cemaat kendisi tedbir alıyor. Biz bu
saldırılardan sonra camide 24 saat nöbet tutuyoruz” demiştir. Saldırıların vur-kaç taktiği ile yapıldığını anlatan
Bozkurt, durumu, “Camilerin camlarını, kapılarını kırdılar. Saldırganların zararlarını cemaat karşılıyor, devletten destek almıyoruz” diye açıklamıştır. “Avrupa’da Müslümanlar parmak ile gösteriliyor” diyen Bozkurt, “Devlet
bu saldırıları yapanları yakaladı mı? Buna karşı tedbir
aldı mı? Bunlardan hiç haberimiz yok” demiştir.161
İtalya
İtalya’nın İmperia bölgesinde bulunan bir camiye
gönderilen tehdit mektubunda, Müslümanların İtalya’yı
terk etmeleri istenmiş, aksi takdirde camilerde yakılarak
ölecekleri tehdidinde bulunulmuştur. İmperia’da yaşayan
Müslümanların sayısı 3 bini bulmakta, bunlar arasında
hem İtalyan asıllılar hem de göçmenler bulunmaktadır.162

Bozkurt emphasized that the government does not
take any serious measures against such attacks.
He added that only a phone number of an official
from intelligence service was given to them and
it was said that “call this person if there is an
attack”. Bozkurt reminded that mosques were
under protection in past years: “In that period,
police was coming to the mosque at certain hours
and controlling around the mosques. But now
there is a serious improvidence.” Additionally,
Bozkurt informed that majority of the attacks was
made while community was praying ,and they
actually identified who were doing the attacks.
Bozkurt added that “There is no camera in any
of the mosques that were attacked. Because it
is prohibited to put cameras in a way to show
the streets. It is needed to get permission from
governorship in order to put cameras around the
mosques. Most of the time, it is not allowed, and
barriers are created for security cameras.”
Bozkurt, who underlined the fact that government
does not take measures for the protection of the
mosques, said that “Community takes measures
by themselves. We are on guard 24 hours at the
mosque after these incidents.” Bozkurt also
explained that the attacks were made with hitand-run tactics. In addition, he said that “They
broke the windows and doors of the mosque.
Damages are met by the community, we do not get
any support from the state. Did the state catch the
ones who did these attacks? Did it take measures
against it? We did not hear anything about it.”161
Italy
In a threatening letter sent to a mosque in Imperia
region of Italy, it was asked from Muslims to
leave the country, otherwise, the Muslims were
threatened to die by burning in mosques. Number
of Muslims living in Imperia is about 3 thousand,
and there are both Italians and immigrants among
them.162
Vatican

Vatikan Adalet ve Barış Kongregasyonu Başkanı Kardinal Peter Turkson, Ruhani Meclis Sinodo’da katılan din

Cardinal Peter Turkson, President of the Pontifical
Council for Justice and Peace, created discussion
by getting clergies who attend to synod watch a 7
minute long anti-Islamic video. In the video loaded

161 http://www.yenisafak.com.tr/gundem/avrupa-irkcilari-koruyor-2061607
162 http://www.dunyabulteni.net/gunun-haberleri/321896/italyada-cami-cemaatine-olum-tehdidi

161 http://www.yenisafak.com.tr/gundem/avrupa-irkcilarikoruyor-2061607
162 http://www.dunyabulteni.net/gunun-haberleri/321896/
italyada-cami-cemaatine-olum-tehdidi
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adamlarına 7 dakikalık İslam karşıtı bir video izleterek
tartışma yaratmıştır. Youtube’a 2009 yılında yüklenen videoda Türkiye bayrağı da kullanılmış ve Müslümanların
Avrupa’daki nüfusunun yükselişi anlatılmıştır. Vatikan’da
yaşayan Gana asıllı Kardinal, görüntüleri izleterek 2026
yılına kadar Avrupa’da Müslüman nüfusun Hristiyan nüfusu geçeceğini, İslam’ın kısa süre içinde dünyanın en büyük nüfusuna sahip dini olacağını öne sürmüştür. Kardinal,
İslam karşıtı duygularla hazırlanan videoyla, 39 yıl içinde
Fransa’nın bir İslam ülkesi olacağını öne sürmüştür. Vatikan’da tartışmaya neden olan video Youtube’da üç yılda
toplam 3 milyon kişi tarafından izlenmiştir. Kardinal’in
serbest tartışma bölümünde izlettiği video için Katolik
Dünyası’nın eski ruhani lideri Papa 16’ncı Benedikt’ten
izin alıp almadığı bilinmemekle birlikte, Benedict’in haberi olmadan bu videonun izlettirilebilme ihtimalinin düşük olduğu belirtilmektedir.163

on Youtube in 2009, Turkish flag was used and
increase in population of Muslims in Europe was
presented. The cardinal, who has Gana origin and
lives in Vatican, got them to watch the video and
asserted that Muslim population in Europe will be
higher than Christian population until 2026, thus
in a short span of time, Islam will be a religion
which has the highest population in the world. He
also asserted through the video prepared by antiIslamic feelings that France will be a country of
Islam within 39 years. The Youtube video created
discussions in Vatican was watched by 3 million
people around the world. Even though it is not
known whether the Cardinal got permission for
this video from the former pontiff of the Catholic
World, Pope 16. Benedict, it is remarked that the
possibility that it was done without his permission
is low.163

Yunanistan

According to data of EUMC’s National Focal
Point Greece, a graveyard was destroyed in which
there were also graves from Ottoman times in
Komotini in february 2005. No investigation was
made in order to shed light on the incident. In the
statement made by the Interior Ministry of Greece,
it was expressed that the event was related to gold
digging activities instead of Islamophobia.164

EUMC’ye bağlı Yunanistan Ulusal Gözlem Evi’nin kaydettiği verilere göre, 2005 yılının Şubat ayında Yunanistan’ın Komotini bölgesinde Osmanlı dönemine ait mezarlıkların da aralarında bulunduğu bir mezarlık tahrip
edilmiş ve olayın aydınlatılmasına yönelik herhangi bir
çalışma yapılmamıştır. Yunanistan İçişleri Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamada, olayın altın arama faaliyetleriyle ilgili
olduğu, İslamofobi ile alakası olmadığı ifade edilmiştir.164

Greece

g. POLITICS and LAW

Europe

g. SİYASET ve HUKUK

94

Avrupa
UHİM heyetinin Avrupalı Türk Demokratlar Birliği
(UETD)’nin Köln’deki genel merkezinde Genel Başkan
Süleyman Çelik ve Genel Sekreter Metin İlhan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Avrupa’da yaşayan Türklerin artık
“gurbetçi” olarak anılmak istemedikleri vurgusu yapılmıştır. UETD Genel Başkanı Süleyman Çelik, uzun yıllar
boyunca gerek Türkiye, gerek Avrupa ülkelerindeki merciler tarafından Türkiye’ye geri dönecekleri düşünülen
Türklerin artık Avrupa’da kalıcı olduklarının anlaşıldığını
ve bu durumu kabullenme sürecinin devam ettiğini dile
getirmiştir. Bu süreçte başta Almanya olmak üzere Avrupa

During the interview that the committee of UHİM
made with Süleyman Çelik, chairman of the
UETD, and Metin İlhan, the secretary general, at
the general centre of Cologne of UETD, it was
emphasized that Turks living in Europe do not
want to be called as “expat” anymore. Süleyman
Çelik expressed that it was understood that Turks,
who have been considered both by officials
from Turkey and Europe that they would turn
back to Turkey, are permanent in Europe and
the acceptance process of this condition still
continues. Çelik added that millions of Turks
who have been living in Europe, and especially
in Germany, now see themselves as “European
Turks”. Therefore, these people, with their
existence reaching to fourth generation in Europe,

163 http://www.haberte.com/din-inanc/islam-karsiti-skandal-video-vatikani-karistirdi-h61628.html
164 Documentation and correspondence between Muslim MP, Mr. Ilhan,
and Ministry of Public Order.

163 http://www.haberte.com/din-inanc/islam-karsitiskandal-video-vatikani-karistirdi-h61628.html
164 Documentation and correspondence between Muslim
MP, Mr. Ilhan, and Ministry of Public Order.
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Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Süleyman Çelik ile gerçekleştirilen görüşme (Köln/
Almanya)
Interview with European Union Turkish Democrats (UETD) chairman Süleyman Çelik (Cologne/Germany)

ülkelerinde yaşayan milyonlarca Türkiyelinin kendisini
artık “Avrupalı Türkler” olarak gördüğünü ifade eden
Çelik, dördüncü nesle ulaşan Avrupa’daki varlıklarıyla bu
ülkelerde üretime katılan, vergi veren, ülkedeki ilerleme
süreçlerine dahil olan bu insanların, bulundukları ülkelerde diğer vatandaşlarla eşit haklara sahip olmak istediklerini ve ayrımcı muamelelerle mağdur edilmeyi hak etmediklerini dile getirmiştir.165
***
UHİM heyetinin İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG)’ün
Köln’deki genel merkezinde Genel Başkan Kemal Ergün’le bir görüşme gerçekleştirmiştir. Ergün, 11 Eylül
sonrası süreçte Avrupa’da Müslümanların karşı karşıya
kaldığı ayrımcı uygulamaların daha da arttığını dile getiren Ergün, IGMG olarak bu noktada çalışmalar sürdürdüklerini ve Genel Sekreterlik bünyesinde bu alanda çalışma
yapan bir birimlerinin bulunduğunu söylemiştir.
IGMG yöneticisi Av. Naci Hüseyin Türk, Almanya’da
yabancılarla ilgili yasal düzenlemelerin kamu güvenliği
ve polislerle ilgili kanunlar arasında yer aldığını, yani Almanya’nın yabancılarla ilişkilerini güvenlik meselesi üzerinden gördüğünü ifade etmiştir.166
***
Prof. Hatem Bazian, Avrupa’da yabancı kökenlilerin politik temsiliyetinin yetersiz olduğunu, Müslümanlarınsa bu

who involve in production in European countries,
pay taxes, involve in development processes in
the countries, want to have equal rights with other
citizens in the countries that they live in and they
do not deserve to be mistreated by discriminatory
practices.165

165 UETD Genel Merkezi-Köln’de gerçekleştirilen 16.12.2013 tarihli görüşme.
166 IGMG Genel Merkezi-Köln’de gerçekleştirilen 17.12.2013 tarihli görüşme.

165 Interview made at the general centre of EUTD, in
Cologne, on 16.12.2013.
166 Interview made at the general centre of IGMG, in
Cologne, on 17.12.2013.

***
The committee of UHİM made an interview with
Kemal Ergün, chairman of IGMG, at the general
centre of IGMG in Cologne. Ergün, who expressed
that discriminatory practices increased against
Muslims in Europe after September 11, said that
they continue to work in that regard as IGMG, and
they have a unit working in the subject within the
scope of the general secretary.
Lawyer Hüseyin Türk, from the organizational
unit of IGMG, stated that legal arrangements in
Germany take place among the laws related to
public security and police. It means that Germany
handles its relations with foreigners over the issue
of security.166
***
Prof. Hatem Bazian verbalized that political
representation of people with foreign backgrounds
in Europe is insufficient and Muslims are even
worse in that regard:
“People with foreign backgrounds in Europe lack
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konuda daha da kötü durumda olduğunu şu cümlelerle dile
getirmektedir:
“Avrupa’daki yabancı kökenliler politik temsiliyet sağlamak için geliştirilmesi gereken ekonomik ve kurumsal
yapılardan mahrum durumdalar. Müslümanlar ise birden
çok yolla hem dini hem de baskın toplum tarafından ırklaştırılarak iki kat dışlamacılığa maruz kalmaktadır. Avrupa devletleri demokratik olsa da bu demokrasi temelinde
Beyazlık ve Hristiyanlık şeklinde ırkçı ve dini göstergeleri
olan bir demokrasidir.”167
***
Fiziksel şiddet, vandalizm veya mülkiyete karşı saldırı ve
taciz şeklinde vuku bulan ırkçı şiddet Avrupa’da gündelik yaşamın sıradan bir gerçeğidir. Kasım 2008’de Ceza
Hukuku kapsamında oluşturulan AB Irkçılık ve Yabancı
Düşmanlığı ile Mücadele karar taslağı, hükümetin ırkçı
suçlarla etkili bir şekilde baş edebilmesi için anayasaya
konup uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Bu karar taslağı
AB ülkelerini ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele ve ceza kanunlarını gerekli olanla değiştirme açısından
cesaretlendirmektedir ve mahkeme tarafından verilen cezaların belirlenmesinde ırkçı motivasyonun cezayı artıran
olumsuz bir faktör olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. 2004’ten beri ceza davalarında ırkçı tutum ve motivasyonları, cezayı arttırıcı bir etken olarak değerlendiren
Finlandiya gibi bazı ülkeler, hukuktan bağımsız bir alan
olarak görülmeyen nefret suçu ile ilgili bilgi ve veri toplama işine çoktan başlamışlardır.168
RT muhabirine röportaj veren hukukçu Profesör Karl Albrecht Schachtschneidere, kendisine yöneltilen, “Avrupalı
liderler çokkültürlülüğün çöktüğünü söylüyorlar. Sizce bu
başarısızlığın asıl sebebi nedir?” sorusu üzerine şu tespitlerde bulunmuştur:
“Eğer çokkültürlülük ile Güney-Avrupa, Almanya, Kuzey Avrupa, Polonya, Hırvatistan, Rusya ve diğer Avrupa
uluslarını kastediyorsanız o zaman herhangi bir sorundan
bahsedemeyiz; ama asıl problem Müslümanlarda. Sorunu
oluşturan insanlar değil, aksine İslam’dır ve İslam Müslümanlarla beraber gelmektedir. Müslümanlar şeriat yasalarını kurmak ve desteklemek için aktif gruplar kurmaktadır. Şeriat yasaları ve kısmen de onun ceza kanunları
kesinlikle ve kesinlikle Avrupa ilişkileri açısından uygun
167 Prof. Hatem Bazian ile 12.12.2013 tarihinde Paris’te gerçekleştirilen
görüşme.
168 Minority Rights Group International (2010), s. 154.
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economic and institutional structures which are
necessary to develop in order to provide political
representation. Muslims are exposed to double
discrimination because of being racialised with
more than one way, such as religious way and
a way from dominant society. Though European
states are democratic, it is a democracy which
has racist and religious indicators in the form of
Whiteness and Christianity.”167
***
Racist violence occurring in the form of physical
violence, vandalism or attack against property
is an ordinary reality of daily life in Europe. EU
Draft Resolution Against Racism and Xenophobia
formed within the scope of Criminal Law in
november 2008 necessitates racist crimes be
included in constitution and applied in order to
cope with them efficiently. This draft resolution
encourages EU countries with regards to change
their laws of punishment and struggle with
racism and xenophobia. Moreover, it provides
the appraisal of racist motivation as a negative
factor increasing punishment in determination
of punishments given by courts. Some countries
like Finland, which has been appraising racist
attitudes and motivations as aggravating factor
in criminal jurisdictions since 2004, have already
started to collect information and data related to
hate crimes which are not seen as independent
area from law.168
Lawyer Prof. Karl Albrecht Schachtschneidere,
who made interview with RT, answered
the question of “European leaders say that
multiculturalism collapsed. According to you,
what is the main reason of this failure?” as
follows:
“If you mean South Europe, Germany, North
Europe, Poland, Croatia, Russia and other
European countries with multiculturalism,
then we cannot talk about any problem; but the
real problem is about Muslims. What causes
the problem is not people but Islam itself and
Islam comes with Muslims. Muslims form active
groups in order to establish shariah laws and
support them. Shariah laws and partially their
penal codes are absolutely not compatible in
the sense of European relations. We in Europe
are people who have religious diversity instead
of religious homogeneity and perception of a
167 Interview made with Prof. Hatem Bazian, in Paris, on
12.12.2013.
168 Minority Rights Group International (2010), p. 154.

değildir. Bizler Avrupa’da dinsel homojenlik ve baskın bir
din algısından ziyade dinsel çeşitliliğine sahip insanlarız.
İslam, diğer dinlerin gücü olmadığı sürece onlara tolerans
gösterebilecek bir dindir.”169

dominant religion. Islam is a religion which can
tolerate the other religions as long as they are not
powerful.”169

***

European Court of Human Rights (ECHR) found
“normal” that a Spanish priest got fired on the
grounds that he contravened the rule of Catholic
Church related to marriage. The same ECHR
had showed a different approach on the subject
of headscarf, which is a command according
to Islam. ECHR had refused the application of
Turkish students who suffered on the subject of
scarf, thus it ignored the rules of Islam.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bir İspanyol
papazın Katolik Kilisesi’nin evlilikle ilgili kuralına aykırı
davrandığı gerekçesiyle işinden olmasını “normal” buldu.
Aynı AİHM, İslam dinine göre bir emir olan başörtüsü konusunda ise farklı yaklaşım sergilemişti. AİHM, başörtüsü
konusunda mağdur olan Türk öğrencilerin başvurusunu
reddetmiş, İslam dinin kurallarını gözardı etmişti.

***

Katolik Kilise’nin kurallarına rağmen evlenip çocuk sahibi olan papazın din ve ahlak dersi öğretmenliği yaptığı
kamuya ait bir okuldaki işine son verilmesi Strasbourg
Mahkemesi yargıçları tarafından Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi ile “uyumlu” bulundu.170

Dismissal of the priest, who married and got
children against the rules of the Catholic Church,
from a public school where he was working
as a teacher of religion and morality was found
“compatible” with European Convention on
Human Rights by judges of the Strasbourg
Court.170

***

***

Uzun yıllardır küresel sistemin dünya üzerinde sürdürdüğü işgalci politikalara meşruiyet zemini hazırlayan Nobel
Barış Ödülü 2014 yılında da bu anlayışını sürdürmüştür.
Arap Baharı sürecinde “özgürlük” ve “demokrasi” söylemi üzerinden Ortadoğu’yu yeniden dizayn etme politikası
yürüten Batı, o dönemde “Arap Baharı” sürecinin popüler
yüzü olarak küresel medya organları tarafından öne çıkartılan Tevekkül Karman’a Nobel Barış Ödülü verdirtmiştir.
Karman ilerleyen dönemde yaptığı açıklamalarla kandırıldığını hissettiğini itiraf etmiştir. Bu durumun bir benzeri
geçtiğimiz yıl bir kez daha sahnelenmiştir. 2014 Nobel
Barış Ödülü, Pakistan’da kız çocuklarının eğitim hakkına
destek verdiği için Taliban tarafından vurulan 17 yaşındaki Malala Yusufzay ile Hindistanlı çocuk hakları savunucusu Kailash Satyarthi’ye verilmiştir. Özel bir uçakla
İngiltere’ye götürülerek tedavi altına alınan Malala, daha
sonra Obama ile görüştürülerek medyatikleştirildi; daha
sonra da Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştür. Bu
durum, Avrupa’nın yalnızca kendi ülkelerinde yaşayan
göçmenlere karşı değil, toprakları dışındaki Müslüman
dünyaya karşı da İslam karşıtı bir yaklaşımı benimsediğini
göstermektedir.171

Nobel Peace Prize, which paves the way for
legitimacy to occupant politics pursued by global
system on the world for many years, maintained
this understanding also in 2014. The West, which
follows the policy of re-designing the Middle East
over discourses of “freedom and “democracy”
in the process of Arab Spring, made it possible
that Tawakel Karman -who was put forward
by global media organs as the popular face of
the process of “Arab Spring” at that time- got
the Nobel Peace Prize. Karman admitted later
on that she felt cheated. A similar situation was
staged once more last year. 2014 Nobel Peace
Prize was given to 17 years old Malala Yousafzai,
who was shot by Taliban because she supported
the right of education of girls in Pakistan, and
Kailash Satyarthi, activist of children’s rights in
India. Malala, who was taken to England with a
private plane and got treated there, was later on
met with Obama and was made mediatic. Then,
she was considered worthy of the Nobel Peace
Prize. This situation shows that Europe does not
adopt an anti-Islamic approach to Muslims living
in Europe but also to the Muslims world outside
Europe.171

169 http://rt.com/news/eu-doomed-failure-schachtschneider-051/
170 http://www.kanalahaber.com/haber/dunya/aihm-cifte-standart-uyguluyor-177780/
171 Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi, 2014 Dünya Hak İhlalleri

169 h t t p : / / r t . c o m / n e w s / e u - d o o m e d - f a i l u r e schachtschneider-051/
170 http://www.kanalahaber.com/haber/dunya/aihm-ciftestandart-uyguluyor-177780/
171 UHİM, 2014 Dünya Hak İhlalleri Raporu (2014 World
Report on Violation of Rights), Istanbul, p. 93.
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Almanya

Germany

Federal İstatistik Dairesi’nin 2011 yılı istatistiklerine göre
Almanya genelinde toplam 38.456 çocuk Gençlik Dairelerinin müdahalesine maruz kalmıştır. Bu çocukların yarısından çoğu ailesinden alınmıştır.

According to 2011 statistics of Federal Statistical
Office, 38.456 children across Germany were
exposed to the intervention of Youth Care
Agencies. More than half of these children was
taken from their families.

Alman Gençlik Daireleri tarafından müdahale edilen
38.456 çocuğun 9.209’u yabancı ülke vatandaşıdır. İstatistiklerde etnik kökene yer verilmediğinden Gençlik Dairesinin müdahalesine maruz kalan Türkiye kökenli çocuk
ve gençlerin sayısı tam olarak tespit edilememektedir.172

9.209 of 38.456 children intervened by German
Youth Care Agencies are citizens of foreign
countries. Since ethnic origins are not included in
statistics, the exact number of children and teens
with Turkish origin exposed to the intervention of
Youth Care Agencies cannot be determined.172

***

***

Almanya’da aşırı sağcı terör örgütü NSU’nun hayattaki
tek üyesi Beate Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık
yapan 4 kişinin yargılandığı dava, birinci yılını doldurmuştur. Almanya’nın yakın tarihinin en önemli yargılamalarından biri olarak nitelendirilen NSU davasının başlamasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen örgütün karanlık
bağlantıları aydınlatılamamıştır. Münih Eyalet Yüksek
Mahkemesi’nde devam eden davanın tutuklu baş sanığı
Beate Zchaepe, sessizliğini korumaya devam etmektedir.
Sanık avukatlarının oyalama taktiklerinin öne çıktığı duruşmalarda, aşırı sağ çevrelerle bağlantılı tanıkların olayları hatırlamadıklarını söylemeleri nedeniyle suçlamaları
kanıtlayacak yeni delillere ulaşılamamış ve cinayetleri
aydınlatabilecek yeni bilgiler elde edilememiştir. NSU terör örgütünün hayatta kalan tek üyesi Beate Zschaepe ile
örgüte yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen eski Milliyetçi Demokrat Parti (NPD) yöneticisi Ralf Wohlleben
ile Andre Emmerich, Holger Gerlach ve Carsten Schultze
davada yargılanmaktadır.

It became 1 year since the lawsuit in which
Beate Zschäpe -the only surviving member of
the extreme right wing terror organization NSU
in Germany- and 4 people who did aid and abet
to the organization started. Despite a year has
passed since the beginning of NSU lawsuit which
is labeled as one of the most important trials of
the late history of Germany, dark connections of
the organization could still not be enlightened.
The main defendant of the lawsuit continuing at
Munich State Supreme Court, Beate Zschäpe,
continues to keep her silence. At trials in which
delaying tactics of defense attorneys come to
the front, new evidences which would prove
the accusations could not be gathered since the
witnesses connected to extreme right wing circles
say that they do not remember the incidents.
Thus, new information which could enlighten the
murders could not be gathered. Beate Zschäpe,
the only surviving member of NSU terror
organization; former administrator in Nationalist
Democratic Party (NPD) Ralf Wohlleben; Andre
Emmerich, Holger Gerlach and Carsten Schultze
are on trial. The aforementioned names except
Zschäpe are on trial since it is asserted that they
did aid and abet to the organization.

***
Almanya Federal Suç Dairesi’nin (BKA), 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı “Nasyonal Sosyalist Yeraltı” terör örgütü üyelerinin Zwickau
kentindeki kaldıkları evde bulunan 11 silahın sadece
4’ünde parmak izi incelemesi yaptığı belirlenmiştir.
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***

Alman Focus dergisinde yer alan haberde, BKA tarafından 16 Ocak 2014 tarihinde Federal Savcılığa gönderilen
belgede, NSU örgütü üyelerine ait silahların 4’ünde parmak izi incelemesi yapıldığı, bunun iki yıl sonra söz ko-

It was determined that Federal Criminal Police
Office on Germany (BKA) made fingerprint
investigation only on 4 out of 11 guns found at
the house where members of the extreme right
wing terror organization “National Socialist
Underground” in Zwickau. The organization
killed 10 people of whom 8 was Turk in between
2000 and 2007.

Raporu, İstanbul, 2014, s. 93.
172 Türkiye Cumhuriyeti İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu (2013),
s.10.

172 Grand National Assembly of Turkey Human Rights
Investigation Commission (2013), p. 10.
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NSU Davasının baş sanığı Beate Zschaepe
Suspect of NSU case Beate Zschaepe

nusu dosyalarda yapılan incelemeyle ortaya çıktığı ifade
edilmiştir.
NSU davasının görüldüğü Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin de bunu 17 Ocak’ta öğrendiği ve Mahkeme Heyeti Başkanı Manfred Götzl’in diğer silahlarda da parmak
izi incelemesi yapılmasını istediği belirtilmiştir. Bunun
üzerine yapılan analizde herhangi bir şeyin bulunamadığı iddia edilmiştir. Terör örgütü üyelerinin kullandığı ve
NSU davasının baş sanığı Beate Zschaepe’in kaçmadan
önce kundakladığı Zwickau kentindeki evde arama yapan polisin bulduğu 11 silahı BKA’ya teslim ettiği ancak
BKA’nın bu silahların 4’ünde parmak izi incelemesi yaptığı kaydedilmiştir.
BKA çalışanlarının diğer 7 silahın analizinin başarılı olmayacağı gerekçesiyle inceleme yapmadığı, inceleme yapılmayan silahlar arasında 8 Türkün ve 1 Yunanlının öldürüldüğü ‘’Ceska 83’’ marka silahın da yer aldığı ifade
edilmiştir. BKA ise söz konusu silahların yanmanın etkisiyle incelemeye uygun olmadığını iddia etmiştir.173
***
Irkçı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı’nın cinayetlerini araştıran Thüringen Eyaleti NSU Meclis Araştırma
Komisyonu nihai raporunda, 1990’lı yılların sonunda
Thüringen Eyaleti güvenlik birimlerinde, terör hücresinin üç ana zanlısını arama çalışmalarında korkunç hatalar
173 http://www.dunyabulteni.net/manset/291212/nsu-davasinda-skandallar-bitmiyor

It was written in the news taken place in German
magazine Focus that it was stated inside the
document sent by BKA to the Federal Court on
16 january 2014 that fingerprint investigation was
made on 4 of the guns belonging to the members of
NSU and this was revealed with an investigation
made on the folders in question two years later.
It was stated that the Munich State Supreme
Court, where the trial of NSU is heard, learned
this fact on 17 january and the Chair of the Court
Board, Manfred Götzl, asked that there would
be fingerprint investigations also on other guns.
It was asserted that nothing was found in the
analysis conducted thereupon. It was reported that
11 guns, found by the police officers who made
investigation in the house in Zwickau used by the
members of the terror organization and sabotaged
by Beate Zschäpe -the main defendant of the NSU
trial-, were delivered to BKA but BKA made
fingerprint investigation only on 4 of them.
It was also stated that officers of BKA did not
make investigation on the other 7 guns on the
grounds that the analysis would not be successful,
and among the guns which were not investigated,
there was the “Ceska 83” model gun used in
murder of 8 Turks and 1 Greek. On the other hand,
BKA asserted that the guns are not appropriate
for investigation because of the effect of the
burning.173
***
173 http://www.dunyabulteni.net/manset/291212/nsudavasinda-skandallar-bitmiyor
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yapıldığına dikkat çekilmiştir. Rapora göre, soruşturmayı
yürüten kurumlar bu denli büyük hatalar yapmamış olsalardı, cinayetler engellenebilirdi.
Thüringen Eyaleti Meclisi NSU Araştırma Komisyonu
Başkanı Dorethea Marx, yaptığı açıklamada, bu hataların
terör hücresi üyesi üç kişinin 1998 yılında yeraltına inmesini kolaylaştırdığını söylemiştir. Marx, bin 800 sayfalık
kapanış raporunu açıklarken, “bir felaketten ve büyük
bir başarısızlık”tan söz etmiştir. Marx, NSU üçlüsü Uwe
Böhnhardt, Uwe Mundlos ve Beate Zschape’nin Thüringen’den çıktığını belirterek, Thüringen›in bu suçun altında
ezildiğini söylemiştir. Marx, aynı zamanda Anayasayı
Koruma Teşkilatı’nın kendi çalışan ve muhbirlerini
korumak adına üç zanlıyı arama çalışmalarını sabote edebilmiş olduğu şüphesinin de bir kez daha altını çizmiştir.
Marx, 1998 yılında Jena kentinde patlayıcı maddeler ele
geçirildiğinde, daha doğru hareket etmesi durumunda,
olayların seyrinin farklı olabileceğini belirtmiştir.174
***
Spiegel dergisinin haberine göre, Federal Meclis (Bundestag) Parlamenter Kontrol Komisyonu’na bilgi veren Anayasayı Koruma Teşkilatı, istihbarat teşkilatına muhbirlik
yapan “Corelli” kod adlı Thomas R’nin Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki evinde ölü bulunduğu bilgisini vermiştir. Uzun yıllar istihbarat teşkilatına muhbirlik yaptığı
belirtilen Thomas R’nin, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde devam eden NSU davasında da tanık olarak ifade
vermesi beklenmekteydi.
2012 Eylül ayında muhbirlik yaptığı ortaya çıktığı için tanık koruma programı kapsamına alınan ve yeni bir kimlikle yaşamını sürdüren Thomas R’nin telefon numarası,
NSU terör örgütü kurucularından Uwe Mundlos’un telefon fihristinde bulunmuştur. Yerel polis, Bielefeld yakınlarındaki Schloss Holte-Stukenbruck kasabasında ikamet
eden Thomas R’nin ölümünde herhangi bir dış etkene rastlanmadığını açıklarken Thomas R’nin diabet hastası olduğu ve bu hastalıktan ölmüş olabileceği belirtilmiştir.175
***
Almanya’nın Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde devam eden ırkçı terör örgütü NSU davasının, 6 Ağustos
174 http://www.dw.de/nsu-cinayetleri-engellenebilirdi/a-17870540
175 http://www.dunyabulteni.net/manset/295164/nsu-davasi-tanigi-evinde-olu-bulundu
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It was pointed out in the final report of NUS
Investigation Committee of the Thuringia State
Parliament investigating murders of racist terrorist
organization National Socialist Underground that
serious mistakes were done by security units
of Thüringen State at the end of 1990s while
searching for three suspects of the terrorist cell.
According to the report, if the related institutions
did not do such big mistakes, murders could be
prevented.
Head of the NUS Investigation Committee of
the Thuringia State Parliament, Dorothea Marx,
stated that these mistakes made easy for the three
members of the terrorist cell to go underground
in 1998. While explaining the 800-page closing
report, Marx noted “a big disaster and failure.”
Marx also said that NSU trio Uwe Böhnhardt,
Uwe Mundlos and Beate Zschäpe left Thüringen
and Thüringen was overwhelmed by this crime.
At the same time, Marx highlighted once more the
suspicion that Federal Office for the Protection of
the Constitution could have sabotaged the search
for these three suspects in order to protect its
workers and informants. Marx added that if it was
behaved more correctly while explosive materials
were confiscated in Jena in 1998, the direction of
the events could have been different.174
***
According to the news of the magazine of Der
Spiegel, Federal Office for the Protection of the
Constitution gave information to Bundestag
Parliamentary Control Commission that an
informant of the Intelligence Agency, Thomas R
with nickname “Corelli”, was found dead in his
house in North Rhine-Westphalia. It was indicated
that Thomas R had been an informant of the
Intelligence Agency for many years, and it was
expected that he would be one of the witnesses
for the ongoing trial of NSU at Munich State
Supreme Court.
The phone number of Thomas R, who went into
witness protection since it was revealed that he
was an informant in september 2012 and who
continued his life with a new identity, was found in
the phone book Uwe Mundlos who was one of the
founders of the terrorist organization NSU. While
the local police announced that no external factor
was found in death of Thomas R who was living
174 http://www.dw.de/nsu-cinayetleri-engellenebilirdi/
a-17870540

2014 tarihli duruşmasında Kassel şehrinden iki polis memuru tanık olarak dinlenmiştir. Polislerin verdikleri ifadeler sonucu, Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma İstihbarat
Teşkilatı’nın Kassel’de 2006’da NSU tarafından 21 yaşındaki Halit Yozgat’ın öldürüldüğü saldırının araştırılmasını
engellediği ortaya çıkmıştır.
Kassel’de bir internet kafe çalıştıran Yozgat’ın öldürüldüğü gün, cinayet mahallinde bulunan istihbaratçı Andreas T. de zanlılar arasında bulunuyordu. Polis bu kişi
hakkında yoğun bir araştırma başlatmış, ancak bu çalışma Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma İstihbarat Teşkilatı
tarafından engellenmiştir. Hessen polisi, Andreas T.’nin
koordine ettiği ırkçı muhbirlerin ifadesini almak istemiş,
ancak Anayasayı Koruma Teşkilatı muhbirlerin ifadesini
aldırtmamıştır. Mahkemede ifade veren polislerden biri,
Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın cinayetle ilgili soruşturmayı ciddiye almadıklarını ve kendileri tarafından ortaya
konulan delillerin istihbarat yetkililerini fazla etkilemediğini söylemiştir.
Polis yetkilileri ile istihbaratçılar arasında, NSU ile ilgili
incelemelerde çıkan anlaşmazlıklar daha sonra zamanın
Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Hristiyan demokrat politikacı Volker Bouffier tarafından giderilmiştir. Şimdi
Hessen Eyalet Başbakanlığı görevini yürüten Bouffier, istihbaratçıları haklı bularak, polis memurlarının istihbarat
muhbirlerini sorgulamalarını engellemiştir. Hessen eyaletinde önümüzdeki aylarda NSU cinayetleriyle ilgili bir
Eyalet Parlamento Komisyonu oluşturulacaktır.
Kassel’de Yozgat’ın öldürüldüğü sırada internet kafede
bulunan ve artık istihbaratçı olarak çalışmayan Andreas
T.’nin cinayeti işlemiş olabileceği zannı güçlenmemiş ve
NSU teröristleri Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos, Halit
Yozgat’ın katilleri olarak görülmüştür. Kassel polis memuruna göre Andreas T.’nin iddia ettiği gibi cinayetten hiç
haberinin olmaması ihtimal dışıdır. 176
***
Stern dergisinin anketine göre Alman halkının %49’u, Almanya’da yaşayan AB ülkesi vatandaşı olmayan yabancılara, yani öncelikle 2 milyona yakın Türk vatandaşına
mahalli seçimlerde oy kullanma hakkı verilmesine karşı
olduğunu belirtti. %47’si ise AB’den olmayan yabancılara
da mahalli seçim hakkı verilmesinden yanadır.
176 http://www.dunyabulteni.net/avrupa/305834/alman-istihbaratindan-polise-nsu-engellemesi

in Schloß Holte-Stukenbrock close to Bielefeld. It
was informed that Thomas R was diabetic patient
and thus he could have died because of that.175
***
During a hearing of the trial of racist terrorist
organization NSU which continues at Munich
State Supreme Court, two police officers from
Kassel were listened as witnesses on 6 august
2014. In result of the statements given by the
policemen, it was found out that Hesse branch of
the Office for the Protection of the Constitution,
Germany’s domestic intelligence agency, hindered
the murder investigation of 21 years old Halit
Yozgat who was killed by NSU in Kassel in 2006.
On the day that Yozgat, who was owning an
internet-cafe in Kassel, was murdered, intelligence
officer Andreas T. was also among the suspects.
Police had started an intense search for him but
this was hindered by the Hesse branch of the
Office for the Protection of the Constitution.
Police officers in Hesse wanted to get statement
of racist intelligence officers coordinated by
Andreas T., but the Office for the Protection of
the Constitution did not allow it. One of the police
officers who testified in court said that the Office
for the Protection of the Constitution did not take
the murder seriously and the evidences presented
by police officers did not impress the intelligence
officials so much.
Conflicts which appeared between police and
intelligence officers during the investigation
about NSU were later on settled by Volker
Bouffier, minister of interior in the state of Hesse
and politician of the Christian Democratic Union.
Bouffier, who is now the Minister-President of
the German state of Hesse, found the intelligence
officers right and he prevented police officers to
question them. A State Parliamentary Commission
related to NSU murders will be formed in coming
months in Hesse.
The suspicion that Andreas T., who was in
the internet-cafe while Yozgat was killed and
who does not work as an intelligence officer
anymore, could have murdered Yozgat did not
gain strength, and NSU terrorists Uwe Böhnhardt
and Uwe Mundlos were seen as killers of Yozgat.
175 http://www.dunyabulteni.net/manset/295164/nsudavasi-tanigi-evinde-olu-bulundu
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Almanya’da yaşayan AB üyesi ülke vatandaşlarının mahalli seçim hakkı bulunmaktadır. Aynı şekilde burada yaşayan diğer ülke vatandaşlarına da seçim hakkı verilmesini isteyenlerin çoğunluğunu Yeşiller Partisi, Sol Parti ve
Sosyal Demokrat Parti seçmenleri oluşturmaktadır.177

***

IGMG Avusturya Teşkilatı yöneticilerinden, siyasetçi Resul Ekrem, ülkede Müslümanların siyasi temsil noktasında
yaşadıkları sıkıntılara dair şunları söylemiştir:

According to a survey of the magazine of Stern,
49% of German people said that they were against
the right of voting in local elections by non-EU
citizens, meaning especially 2 million Turkish
citizens. On the other hand, 47% is in favor of
giving the right of voting to non-EU citizens in
local elections.

“Sosyal Demokrat ve Yeşillerin desteği ile, vatandaş olmayıp Avusturya’da 5 yıl oturanlara seçimlerde oy kullanma hakkı veren yasa kabul edildi, fakat Hristiyan Demokratlar tarafından konu anayasa mahkemesine taşındı
ve iptal ettirildi.”178

EU citizens in Germany have the right of voting
in local elections. The majority of the ones who
support that the other citizens can also vote in
local elections are from the Green Party, Left
Party and Social Democratic Party.177

Belçika

Austria

Belçika’nın aşırı sağcı Flaman Vlaams Belang partisinin
10 Nisan 2011 Pazar günü düzenlediği kongrede yabancı düşmanlığını körükleyen afişler kullanılmıştır. Afişte
Türk ve Fas bayraklarını sembolize eden kırmızı bir koyunun, Avrupalıları temsil eden beyaz bir koyun tarafından
Batı Avrupa ülkelerinin dışına tekmelendiği görülmüştür.
Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, ırkçı nitelikli afişin yabancı düşmanlığı içerdiği ve
Belçika yasalarına göre suç oluşturduğu vurgulanmıştır.179

Politician Resul Ekrem, one of the managers of
IGMG, said the followings about the problems
experienced by Muslims in relation to political
representation:

Avusturya

***
2012 yılında Belçika aşırı sağ partisi başörtüsü veya peçe
takan herhangi bir kadını polise ihbar eden her vatandaşa
“250 Euro” vereceğini duyurmuştur. Bu uygulamada başörtüsü ve peçe takan Müslüman kadınların Belçika polisi
tarafından taciz edilerek başörtü ve peçelerinin zorla çıkartılması, kabul etmeyenlerin tutuklanması etkili olmuştur.180
Fransa
Fransa’nın 2014 Eylül ayında parlamentoda aceleyle oylayarak kabul ettiği kanun teklifi, özgürlükleri kısıtladığı
177 http://www.dunyabulteni.net/gunun-haberleri/298222/ almanlar-yabancilara-secim-hakkina-karsi
178 Viyana’da gerçekleştirilen 26.06.2014 tarihli görüşme.
179 http://haberpan.com/haber/belcikada-irkci-afisle-hakaret
180 http://uk.reuters.com/article/2012/06/05/uk-belgium-veil-idUKRE8540QK20120605
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According to the police officer of Kassel, it is
impossible that Andreas T. had not have any idea
about the murder, as he argued.176
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“With support of Social Democrats and Greens,
right of voting was given to people who are not
citizens but have been living in Austria since
5 years. However, the issue was taken to the
constitutional court and it was cancelled.”178
Belgium
Posters instigating xenophobia were used at the
congress organized by extreme right wing party
Vlaams Belang (VB) on 10 april 2011. It was seen
on the poster that a red sheep representing Turkish
and Moroccan flags is kicked out of Western
Europe by a white sheep representing Europeans.
It was emphasized in a statement made by the
Turkish Embassy in Brussels that the racist poster
included xenophobia and thus it constituted crime
according to Belgian laws.179
***
176 htttp://www.dunyabulteni.net/avrupa/305834/almanistihbaratindan-polise-nsu-engellemesi
177 http://www.dunyabulteni.net/gunun-haberleri/298222/
almanlar-yabancilara-secim-hakkina-karsi
178 Interview made in Vienna on 26.06.2014.
179 http://haberpan.com/haber/belcikada-irkci-afisle-hakaret

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün ile gerçekleştirilen görüşme (Köln/Almanya)
Interview with Islamic Community Milli Görüş (IGMG) chairman Kemal Ergün (Cologne/Germany)

ve internette özel bilgilerin korunmasını tehlikeye soktuğu için eleştirilmektedir. Yalnızca Yeşiller’in çekimser oy
kullandığı kanuna göre, kriz bölgelerine savaşmak üzere
gideceği tahmin edilen İslamcıların kimlik ve pasaportları ellerinden alınarak engellenecektir. Yeni kanuna göre
internette “İslamcı” propagandalar yasaklanacak, terörü
teşvik eden web sitelerinin kapatılması için server şirketlerine liste gönderilecektir. Kanunun geçerli olması için
Fransa Senatosu tarafından da onaylanması gerekmektedir.
“Netzpolitik.org” temsilcileri tarafından kanun eleştirilerek, terörü teşvik kavramının tespiti için hangi kriterlerin
kullanılacağının açık bir şekilde ortaya konulmadığı, dijital özgürlüğün kısıtlandığı belirtilmiştir. Yeni kanunun,
server şirketlerini müşterilerini daha sıkı takip için cesaretlendirdiği, resmî yetkililere de bilgilerin deşifre edilerek, bilgisayarların aranması için daha fazla imkan verdiği
kaydedilmiştir.
Almanya’da da Federal İçişleri Bakanlığı tarafından IŞİD
ve bu örgütle bağlantılı sosyal ağlar üzerinden yapılan her
türlü iletişim yasaklanmıştır. Fransız İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve de niyet okumasını hatırlatan bir açıklama
yaparak 930 Fransız vatandaşının IŞİD’le birlikte savaşmaya hazırlandığı, ya da savaşmak üzere bu bölgelere gitmek üzere yola çıktığını iddia etmiştir.181

The extreme right wing party in Belgium, VB,
announced in 2012 that it would give “250 euro”
to anyone who reports a woman wearing headscarf
or veil to police. The applications that Muslim
women wearing headscarf or veil were abused by
police and their scarves or veils were tried to be
taken off influenced such an announcement.180
France
The bill of law which was quickly voted and
accepted at parliament in France in september
2014 is criticized since it limits freedom and
endanger the protection of private information on
internet. According to the law, for which only the
Greens abstained from voting, Islamists who are
presumed to go to fight in crisis regions would
be prevented by taking their identification cards
and passports from their hands. According to the
new law, “Islamist” propagates on internet will be
banned, a list will be sent to server companies that
web-sites encouraging terror would be closed. It
is necessary for the law to be approved by the
French Senate in order to be valid.

***

The law was criticized by the representatives of
“Netzpolitik.org” and it was stated that it was not
identified clearly which criteria would be sued in
determination of the concept of ‘encouragement
of terror’ and thus digital freedom was limited.
It was reported that the new law encourages the
customers of server companies for more strict

181 http://www.dunyabulteni.net/avrupa/309817/fransada-islami-propaganda-yasagi

180 http://uk.reuters.com/article/2012/06/05/uk-belgiumveil-idUKBRE8540QK20120605
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France24 haber sitesinde aşırı sağ kanat lideri Le Pen’in
kamusal alanda peçe ve Yahudi kippası kullanımının yasaklanmasını istemesi ile ilgili şu ifadelere yer verilmiştir:

tracking and it gave more opportunity to official
authorities for the search of computers via
decoding information.

“Aşırı-sağ kanat lideri Le Pen, kamusal alanda peçe, başörtüsü ve Yahudi kippası gibi dinsel sembollerin kullanımının yasaklanmasını istiyor. Ayrıca 44 yaşındaki aşırı
sağ kanat lideri tüm caddelerde, AVM’lerde ve toplu taşıma alanlarında kafayı örten ne kadar dinsel sembol varsa
hepsinin yasaklanması gerektiğini belirtmekte. Kendisine
Yahudi kippasının yasaklanıp yasaklanmayacağı sorulduğunda ‘Elbette ki kippa da peçe gibi başı örten bir dini
semboldür ve yasaklanması gerekir’ cevabını verdi.”182

All kinds of communication made through
social networks connected to ISIS were banned
by Federal Ministry of the Interior Ministry in
Germany. Interior Minister of France, Bernard
Cazeneuve made a statement reminding a mind
reading that 930 French citizens were preparing
to fight with ISIS, or they departed for the purpose
of going to these regions in order to fight.181

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Manuel Valls’ın dini
sembollere yönelik çifte standardı gözlerden kaçmamıştır.
2012’de aşırı sağ kanat lideri Le Pen’in dini sembollerin
yasaklanması görüşünü savunan Manuel Valls’ın, daha
sonra Yahudi cemaati önünde “Tüm Yahudiler gururla
kippalarını takabilir” demesi enteresan bir çelişkiyi de
beraberinde getirmiştir.183
Hollanda
Hollanda 1979 yılında ülkeye dışarıdan gelen göçmenlerin kalıcılığını resmen kabul etmiştir. Bu tarihten sonra
entegrasyon politikaları uygulamaya sokulmuş ve “konuk
işçi” yerine “kültürel azınlık” ve “etnik azınlık” ifadeleri
kullanılmaya başlanmıştır. Hollandalı akademisyen Thijl
Sunier bu konuda şu çarpıcı tesbiti yapmaktadır:
“Etnik ya da kültürel azınlıklar, aşağı sınıfsal konumları
yanında kültürel bakımdan Hollanda toplumundan tümüyle ayrılan gruplar olarak tanımlanmıştır. Böylece entegrasyon ve kültürel kimlik kavramları birbirlerine zıt olarak karşı karşıya getirilmiştir. Buna göre bir kimse kendi
kültürüne ne kadar bağlı ise, topluma o kadar az entegre
olabilirdi. Tersi durumda entegrasyonun daha hızlı gerçekleşeceği varsayılmıştır.”184
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***
The following statements concerning that Le Pen,
the leader of the extreme right wing, wanted the
ban of the use of veil, and Jewish kippah in public
sphere, took place on the news site of France24:
“Leader of the extreme right wing, Le Pen, wants
ban of religious symbols like veil, headscarf and
Jewish kippah in public sphere. Moreover, 44 years
old leader of the extreme right wing suggests that
all kind of religious symbols covering head should
be banned in all streets, shopping centers and
public transportation means. When it was asked
her if Jewish kippah would be banned, she replied
that ‘Of course kippah is a religious symbol
covering the head and it should be banned.’”182
On the other hand, double standard of the Interior
Minister of France, Manuel Valls, aimed at
religious symbols was not overlooked. Manuel
Valls, who supported in 2012 the idea of Le
Pen that religious symbols should be banned,
later on said in front of the Jewish community
that “All Jews can wear their kippah proudly.”
This statement brought along an interesting
contradiction.183
The Netherlands

Hollanda’da göçmenleri hedef alan ve bir devlet politikası
olarak uygulanan “azınlıklar politikası” öncelikli olarak
İslam dinini ve Müslümanları hedef almaktadır. Bu kapsamda İslam bir din olarak tanınmamıştır. Bu durum, ço-

The Netherlands officially accepted in 1979 the
permanency of immigrants who came to the
country from outside. Integration politics was put
into practice after this date, and statements like
“cultural minority” and “ethnic minority” were

182 http://www.france24.com/en/20120921-france-religion-national-front-marine-le-pen-calls-ban-islam-veils-skullcaps-kippah-public-places
183 http://www.youtube.com/watch?v=hERkZGLl_L4
184 Thijl Sunier, “Hollanda’da Anti-İslamizm”, Avrupa’da İslam, s.226.

181 http://www.dunyabulteni.net/avrupa/309817/fransadaislami-propaganda-yasagi
182 http://www.france24.com/en/20120921-france-religionnational-front-marine-le-pen-calls-ban-islam-veilsskullcaps-kippah-public-places
183 http://www.youtube.com/watch?v=hERkZGLl_L4
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ğunluğunu Müslümanların oluşturduğu göçmen grupların
dini hassasiyetlerinin dikkate alınmamasına ve inançları
ile ilgili konularda sorun yaşamalarına sebebiyet vermiştir.

started to be used instead of “guest worker”. The
Dutch academician Thijl Sunier made this striking
detection regarding the subject:

80’li yılların başında ülkedeki yabancılara yönelik politikalar “azınlıklar politikası” olarak adlandırılırken,
90’larda bu tanımlama yerini “entegrasyon politikası”na
bırakmıştır. Bu kapsamda ülkedeki Müslüman göçmenleri
hedef alan uygulamalar Hollanda’nın dünya kamuoyunda
çokkültürlülük ve özgürlükler alanındaki olumlu imajı ile
örtüşmemektedir. Kadir Canatan, ülkede başta Türkler olmak üzere Müslümanlara yönelik olumsuz uygulamaları
şöyle sıralamaktadır:

“Ethnic or cultural minorities were identified
as groups which were totally separated from the
Dutch society in respect of culture besides their
low class positions. Thus, concepts of integration
and cultural identity were subjected contrarily to
each other. In that regard, if a person is attached
to her/his culture more, that person could be
integrated into the society less. It was assumed
that integration would be faster otherwise.”184

“Yeni dönemde azınlıkların zihninde kalıcı etkiler bırakmış olan bir seri uygulama, Hollanda’nın Avrupa genelinde kazandığı toleranslı ülke ve çokkültürlülüğe açık toplum imajını ciddi bir şekilde sarsmıştır. Aile birleşimine
getirilen katı sınırlamalar, seçici göç politikası, kategoral
olanakların ve projelerin kaldırılması, anadil ve kültür
eğitiminin iptali, bazı imamların çeşitli bahanelerle yurt
dışı edilmesi, imam eğitimi konusunda resmi insiyatifin sivil insiyatifin önüne geçmesi, ‘uygun iş’ kavramının rafa
kaldırılması ve kişilerin kendi mesleği dışındaki işlere zorlanması, ödeneklerin sıkı kontrol altına alınması ve ödenek alan kişilerin kendi ülkelerindeki mal varlığının araştırılması ve daha da önemlisi göçmenlerin kitlesel olarak
kendi ülkelerine geri dönüş sürecine girmesi gibi olaylar
ve uygulamalar yeni dönemin göçmen aleyhtarı bir politika içine girdiğini gösteren somut gelişmelerdir.”185
***
Hollanda’da yaşanan ihlal alanlarından biri de, ülkede
faaliyet gösteren Gençlik Dairesi’nin uygulamalarıdır.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı
tarafından, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde binlerce Türk
kökenli çocuğun ailelerinin elinden haksız yere alındığı
ve kendi kültüründen uzak ailelere verildiği iddiaları ve
mağdur ailelerden gelen şikayetler üzerine bir rapor hazırlamıştır. 2013 yılında yayımlanan raporun Hollanda
ile ilgili bölümünde verilen bilgilere göre, 19-22 Haziran
2013 tarihlerinde heyetin Hollanda’da konuya ilişkin inceleme ziyaretlerinde bulunduğu bildirilmiştir. Sözkonusu
inceleme ziyareti kapsamında Hollanda Krallığı Temsilciler Meclisi Güvenlik ve Adalet Komisyonu Başkanı Tanja
Jadnansing, Sağlık Refah ve Spor Bakanlığı ile Güvenlik
185 Kadir Canatan, Avrupa’da Ulusal Azınlıklar Hollanda-Friesland Örneği, Yarın Yayınları, İstanbul 2013, s. 139-140.

“Politics of minorities” targeting immigrants in
the Netherlands and applied as a state politics
targets first Islam and Muslims. In this context,
Islam was not recognized as a religion. This
situation caused that religious sensitivities of
Muslims, whose majority are composed of
immigrant groups, are not taken into account and
they experience problems in issues related to their
beliefs.
While the politics towards foreigners in the
country was called as “minority politics” at the
beginning of 80s, this definition gave place to
“integration politics” in 90s. In this context,
applications targeting Muslim immigrants in the
country do not overlap with positive image of
the Netherlands in the field of multiculturalism
and freedom in the world public opinion. Kadir
Canatan lists negative applications aimed at
Muslims, especially Turks, in the country as
follows:
“A series of practices, which made a lasting
impact on minds of minorities in new era,
has tarnished the Europe-wide image of the
Netherlands that the country is tolerant and open to
multiculturalism. Practices like strict restrictions
against family reunification, selective migration
policy, removal of categorical opportunities and
projects, cancellation of mother tongue based
education and cultural education, deportation of
some imams due to various excuses, dominance
of official initiative over civil one regarding the
education of imams, postponing the term ‘proper
work’ and enforcement of people to work in
jobs not related to their profession, bringing the
allowances under harsh control and investigation
of the wealth of people (who get allowances) in
their own countries, and more importantly, events
such that immigrants turn back to their countries
184 Thijl Sunier, “Hollanda’da Anti-İslamizm” (AntiIslamism in the Netherlands), Avrupa’da İslam (Islam in
Europe), p. 226.
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ve Adalet Bakanlığı’nın üst düzey yetkilileri, RotterdamRijmond Bölgesi belediyelerine ait sağlık hizmetleri
birimi yetkilileri, aile-çocuk eşleştirmeleri yapan yarıözel Flexus kurumu yetkilileri, Deventer Belediye
Başkanı, gençlik dairesi uygulamalarından mağdur olmuş
Türkiye kökenli aileler, TC Yurtdışı Türkler ve Akraba
Toplulukları Hollanda Çalışma Grubu yetkilileri ve diğer
Türkiye kökenli sivil toplum kuruluşları ile görüşülmüştür.
Raporda, çocukların velayetinin ailelerinden alınmasına
kadar gidebilen süreç ile ilgili olarak şu ifadelere yer verilmektedir:
“Uzmanlar ve vatandaşlar bir çocuğun istismar veya ihmale uğradığından şüphelenmeleri halinde gençlik dairelerinin bir birimi olan Çocuk İstismarı Tavsiye ve Rapor
Merkezi’ne başvurabilirler. Merkez, rapor edilen şüpheli
vakaları tahkik etikten sonra bir olumsuzluğa rastlarsa,
uygun çözüm yolu için aile ve çocukla işbirliğine girmektedir. Gençlik daireleri, çok ciddi vakalar veya ailenin
işbirliğine yanaşmadığı vakalar için Güvenlik ve Adalet
Bakanlığı sorumluluğu altında bulunan Çocuk Bakımı ve
Koruma Kurulu’na başvurur. Bu Kurulun temel görevi
koruma sağlamak, çocuğun velayetine ilişkin konularda
mahkemeye bilgi sunmak ve çocukların karıştığı adli vakalarda süreçleri izlemektir. Kurul kendisine gelen vakaları, çocukların gelişimine olumsuz etkileri olup olmadığına bakar ve olumsuz bir etki tespit ederse, olumsuz etkinin
çocuğun hayatını hangi ölçüde etkilediğini inceler. Kurulun bildirdiği görüş doğrultusunda çocuk mahkemeleri, ebeveynler hakkında çocuk koruma emri veya gözetim
emri (velayet hakkının kısıtlanması ve resmi vasi atanması) ya da velayetin kaldırılması kararı verebilmektedir.”186
Hollanda bu alandaki uygulamalara muhatap olan ve büyük mağduriyetler yaşayan çocuk ve ailelere ilişkin olarak
şu rakamsal bilgiler verilmektedir:
“Hollanda genelinde 30,973 ailenin durumu gözlenmektedir. Toplamda 19,180 çocuk ailesinden alınmış olup,
bunlardan 7,202’sinin velayeti de ailesinden alınmıştır.
11,978 çocuk ise, velayeti anne ve babasında kalmak üzere
ailesinden alınmıştır. Gençlik dairesi yetkililerinin verdiği
bilgiye göre bu çocuklardan az bir kısmı yurtlarda barındırılmakta olup pek çoğu koruyucu ailelerdedir. 2012 yılı
itibariyle Hollanda genelinde ebeveynlerinden en az biri
186 Türkiye Cumhuriyeti İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu (2013), s.
17.
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in mass are all concrete developments pointing to
the fact that there is anti-immigrant policy in this
new period.”185
***
One of the violation issues in the Netherlands
is the applications of Youth Care Agencies
operating in the country. A report was prepared
by the Grand National Assembly of Turkey
Human Rights Investigation Commission upon
claims and complaints of victim families that
children with Turkish origin are unjustly taken
from their families and given to families from
different culture. According to a part of the report
(published in 2013) related to the Netherlands,
the commission made a visit (between 19-22 June
2013) to investigate the issue. Within the scope of
this visit, the commission met with President of the
Netherlands Kingdom House of Representatives
Security and Justice Commission, Tanja
Jadnansing; senior officials from the Ministries
of Health Welfare and Sports, and Security and
Justice; authorities from the health services units
of the Rotterdam-Rijmond Region municipalities;
semi-private Flexus Association officials which
do family-child matching; the Deventer Mayor;
families with Turkish origin who suffered through
youth care agency practices; officials from
the External Turks and Relative Communities
the Dutch Working Group; and other nongovernmental organizations with Turkey origin.
Inside the report, the followings are explained
regarding the process which might yield the that
custody of children is taken from their families:
“If experts and citizens suspect that a child is
abused or neglected, they can make an appeal to
the Advice and Reporting Centres on Child Abuse
(a unit of the Youth Agencies). If the Centre comes
across an unfavourable situation after enquiring
the reported suspicious cases, it cooperates with
the family and child for an appropriate solution.
Youth Agencies apply to the Child Care and
Protection Board, which is under the responsibility
of the Ministry of Security and Justice, for very
serious cases and cases in which families do
not want to cooperate. The main mission of this
institution is to provide protection, to inform the
court regarding the issues related to custody of
the child, and to follow the processes in judicial
cases in which children are involved. The Board
oversees the cases with regards to whether they
185 Kadir Canatan, Avrupa’da Ulusal Azınlıklar: HollandaFriesland Örneği (National Minorities in Europe:
Example of the Netherlands-Friesland), pp. 139-140.

Avrupa’nın pek çok ülkesinde faaliyet gösteren Gençlik Daireleri, bugüne kadar onbinlerce göçmen
ailenin çocuğunu sudan sebeplerle ellerinden aldı.
Many immigrant children are taken from their families without a reasonable excuse by EU Youth Care Agencies

Türkiye kökenli olan yaklaşık 671 çocuğun ailesinden alındığı ve bu çocuklardan 167’sinin koruyucu aileye verildiği
bilgisi harici kaynaklardan edinilmiştir. Koruyucu aileye
verilenler dışında kalan ve çoğunluğu 12-18 yaş arasında
olan 504 çocuğun ise yurtlarda olduğu bilinmektedir. Bu
sayılara anne ve babası Hollanda’da doğmuş olan üçüncü
kuşağın dâhil olmadığının altını çizmek gerekir. Üçüncü
kuşak da eklendiğinde 1000 kişi civarında Türkiye kökenli
çocuğun ailesinden alındığı tahmin edilmektedir. Bu bilgileri Hollanda makamları nezdinde teyit etmek mümkün
olmamıştır. Zira görüşülen üst düzey bürokratlar vatandaşlarının kökenlerine veya doğum yerlerine göre bir
istatistiki bilgiyi tutmadıklarını söylemişlerdir. Gençlik
dairelerinin yapılandığı 10 bölgeden biri olan Rotterdam
şehrinin de içerisinde yer aldığı Rijnmond Bölgesi’ndeki
yetkililer tarafından Komisyonumuza sunulan resmi verilere göre, Rijnmond Bölgesi’nde, 1 Ocak 2013 tarihi
itibarıyla ailesinden alınmış 1390 çocuk bulunmaktadır.
Bunlardan 41’inin (%2,5) anne veya babasının doğum
yeri Türkiye’dir. 41 çocuktan 17’si koruyucu ailededir.
Koruyucu ailelerden 5’i ise Türkiye kökenlidir.”187
Raporda Hollanda’daki çocuk bakım sisteminin en temel
sorunu olarak çocuğun yararı ilkesinin velayet hakkına nazaran ölçüsüz bir şekilde öne alınması gösterilmiştir. Bu
durumun somut negatif çıktısının, sorunların çözümünde
ailenin bütünüyle dışlanması olduğunun vurgulandığı raporda, uygulamaların karmaşıklığı ve tüm uygulamaları
kapsayan çatı bir mevzuat düzenlemesinin bulunmamasının
187 A.g.e, s. 17-18.

have negative effects on the child’s development
and if such an effect is found, then, it investigates
how much this negative effect is influencing the
child’s life. Based on the opinion of the Board,
children’s court can give a verdict that the child
should be protected or monitored (restriction of
custody and appointment of an official guardian)
or custody should be removed.”186
In the same report, the following quantitative
information regarding children and families, who
faced with such practices and experienced major
grievances, was shared:
“The situation of 30.973 families is monitored
throughout the Netherlands. In total, 19.180
children were taken away from their families, and
the custody of 7.202 of them was also taken away
from their families. 11.978 children were taken
away from their families though their custody
stayed with their parents. According to the
information shared by the officials of the Youth
Care Agency, small portion of these children is
hosted at dorms while most of them are together
with foster families. According to the information
gathered from external sources, as of 2012,
around 671 children having at least one Turkish
parent were taken from their families and 167 of
them were given to foster families. It is known
that the remaining 504 children, who are mostly
between age of 12-18, stay at dorms. It should be
noted that these numbers do not include children
whose both parents were born in the Netherlands,
186 Grand National Assembly of Turkey Human Rights
Investigation Commission (2013), p. 17.
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diğer bir sorun olduğu belirtilmiştir. Raporda görüşmeler
esnasında oluşan kanaat ve tesbitlerden bazıları şu şekilde
verilmiştir:
“Gerçekleştirilen görüşmeler ışığında Hollanda makamlarının koruyucu aile seçiminde çocukların kültürel ve dini
durumlarını yeterince dikkate almadığı, Müslüman ailelerin çocuklarına gereken hassasiyeti çoğunlukla göstermediği kanaati oluşmuştur. Çocukların velayetini alabilecek
yakın derece akrabalarının mevcut olduğu durumlarda
dahi, bu hususun gözetilmediği vakalara rastlanmaktadır.
Ailelerin çocuklarının velayetlerini geri almak için yargı
yoluna başvurmaları mümkündür. Bununla birlikte vatandaşlarımızın haklarını tam olarak bilmedikleri, kimi zaman Hollandacayı kullanamamaları nedeniyle kendilerini
yanlış ifade ettikleri ve ilgili makam nezdinde haklarını
yeterince arayamadıkları, yardım için hukuki yollara geç
başvurdukları ve dolayısıyla mağdur olabildikleri gözlenmektedir.
Federal Hükümet birimlerinin işbirliğine kapalı olduğu ve
sorunların çözümü adına gerekli samimiyeti göstermedikleri gözlenmiştir. Sözgelimi Federal yetkililer Türkiye kökenli çocuklara ilişkin istatistik tutmadıklarını belirtmişlerdir. Ancak bu durumun aksini ispatlar nitelikte, Türkiye
kökenli çocuklara ilişkin Rijnmond Bölgesi’ne ait resmi
istatistikler Bölge yetkilileri tarafından Komisyonumuzla
paylaşılmıştır.”188
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun hazırladığı bu rapordan hareketle, sözkonusu uygulamalara ülkede bulunan diğer Müslüman ailelerin de muhatap
olduğu düşünülecek olursa, sorun daha kapsamlı bir hal
almaktadır.
***
Hollanda’da daha çok yabancı karşıtı görüşleriyle bilinen
aşırı sağcı Geert Wilders’in liderliğini yaptığı Özgürlük
Partisi (PVV), ülkedeki camilerin kapatılmasını istemiştir.
2014 yılı Kasım ayında Temsilciler Meclisi’nde entegrasyonla ilgili bir görüşme sırasında konuşan PVV Milletvekili Machiel de Graaf, camisiz bir Hollanda’nın daha iyi
olacağını belirterek “Hollanda’yı İslam’dan arındırmak istiyoruz” demiştir. Müslümanların değişmediğini, asimile
ve entegre olmadığını kaydeden De Graaf, bir soru üzerine, “Hollanda’da İslam’ı istemiyoruz” diye konuşmuştur.
188 A.g.e, s. 20-21.
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meaning the third generation. If this third
generation is also included, it is estimated that
around 1000 children with Turkish origin were
taken from their families. However, it was not
possible to confirm these numbers by the Dutch
authorities. Because, the senior bureaucrats
whom the Committee met with stated that they do
not keep information about their citizens based
on their origins or place of birth. But, according
to the official data shared with our Commission
by the officials from Rijnmond Region in which
Rotterdam (it is one of the 10 regions where Youth
Care Agencies are structured in) is also included,
as of 1 October 2013, there were 1390 children
taken from their families in Rijnmond Region. 41
of them (2.5%) have a mother or father who was
born in Turkey. 17 of these children are together
with foster families. 5 of the foster families are
also having Turkish origin.”187
In the report, it was remarked that the very basic
problem of child care system in the Netherlands
is immoderately brought forward ‘the policy
of the benefit of child’ compared to ‘right of
custody’. It was also pointed in the report that
the concrete negative outcome of this situation
is excluding families entirely from solution
processes. Another problem mentioned by the
report is the complexity of the practices and lack
of an inclusive legislative arrangement. Some of
the opinions and evaluations formed during the
meetings were explained as follows in the same
report:
“In light of the interviews conducted, a conclusion
has been reached that the Dutch authorities are not
adequately taking into account the cultural and
religious positions of children while determining
their foster families, and they are not mostly
displaying enough sensitivity to the children of
Muslim families. Even in cases where children
in question have close relatives, it is possible to
come across cases such that these relatives are
not taken into account.
It is possible for families to resort to the judgement
in order to take back the custody of their children.
However, it is observed that our citizens do not
know their rights well, sometimes they express
themselves wrong due to lack of Dutch and they
cannot claim their rights properly before related
authorities, they take legal actions late and thus
they can suffer.
It has been observed that units of the Federal
187 Ibid., pp. 17-18.

Müslümanların yerli halka göre daha çok doğurduğunu da
ileri süren De Graaf, Hollanda kimliği ve kültürünün bu
yüzden yok olma tehlikesi yaşadığını savunmuştur.189
İngiltere
İngiltere’de, İngiliz vatandaşlarının yurtdışında “terör”
eylemlerine katılarak ülkeye dönmelerini önlemek amacıyla hazırlanan “Terörle Mücadele ve Güvenlik” tasarısı
yasalaşmıştır. Kraliyet onayı alan ve yürürlüğe giren yeni
yasayla İngiliz istihbarat ajansları ve güvenlik birimleri,
“’terör’ tehdidi oluşturan kişiler”i daha yakından takip
edebilecektir. Yeni yasaya göre, “terör” bağlantılı faaliyetlerde bulunmak amacıyla seyahat edeceğinden ya da
“terör” eylemlerinde bulunduğundan şüphelenilen ve ülkesine dönmek isteyen kişilerin pasaportlarına geçici süreyle el koyulabilecektir. Yurtdışındaki “terör” bağlantılı
faaliyetlerde bulunan İngiliz vatandaşlarının ülkelerine
dönüşlerinin kontrol altında tutulabilmesi için bu kişilere
geçici olarak ülkeye giriş yasağı getirilebilecektir.
Ülkede sınır polisi, yolcu bilgileri ve detaylarına sahip
olacaktır. Buna göre, havayolu şirketleri, yolcu listelerini
uçakları ülkeye iniş yapmadan önce İngiliz makamlarıyla
paylaşacak, aksi halde uçakların İngiltere›ye inişlerine
izin verilmeyecektir.
İçişleri Bakanı Theresa May, yeni yasaya ilişkin yaptığı
açıklamada, “Bu yasa, insanların yurtdışına çıkarak
savaşmalarını ve ülkeye dönmelerini engelleyecek. Ayrıca,
tehdit oluşturan bu kişileri yakından takip olanağımızı geliştirecek. Geçen ay Paris’te 17 kişinin hayatını kaybettiği
saldırılar, “terör” tehdidinin boyutunu göstermektedir.
Hükümet olarak halkımızı korumak için elimizden geleni
yapma yükümlülüğümüz var” ifadelerini kullanmıştır.190
***
Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, Daily Telegraph
gazetesinde yayımlanan bir makalesinde, aileleri tarafından radikalleştirilme tehlikesi altında bulunan Müslüman
çocuklarının devlet himayesine alabileceklerini belirtmiştir. Johnson, makalesinde çocukların “potansiyel katil ya
da intihar komandosu” olmalarını engellemek için, birer
tecavüz kurbanı çocuklar gibi görülmeleri gerektiğini ve
189 http://www.dunyabulteni.net/avrupa/315541/hollandada-irkci-parti-camilerin-kapatilmasini-istedi
190 http://www.dunyabulteni.net/manset/322262/ingilterede-supheli-her-musluman-takip-edilecek

Government are closed to cooperation and they
do not show the necessary sincerity in order
to solve the problems. For instance; Federal
authorities have stated that they do not keep
statistics regarding children with Turkish origin.
However, in contrast to this statement, official
statistics regarding children with Turkish origin
in Rijnmond Region have been shared by the
Regional authorities with us.”188
Based on this report prepared by the Grand
National Assembly of Turkey Human Rights
Investigation Commission, if it is taken into
account that other Muslim families in the country
also experience similar practices, the problem
becomes more comprehensive.
***
Party for Freedom (PVV) led by Geert Wilders,
who is mostly known by his extreme right wing
ideas against foreigners in the Netherlands, wanted
mosques to be closed. PVV Parliamentarian
Machiel de Graaf argued during a meeting related
to integration at House of Representatives in
november 2014 that the Netherlands would be
better without mosques. He added that “We want
to clean the Netherlands from Islam.” Graaf
noted that Muslims do not change, assimilate and
integrate. In response to a question he replied that
“We do not want Islam in the Netherlands.” Lastly,
he argued that the Dutch identity and culture are
in danger of extinction since Muslims have higher
birth rates than the local population.189
England
The draft of “Fight Against Terror and Security”
prepared with the aim of preventing British
citizens, who attended “terror” acts outside, to
turn back to the country became law. With this
new law, which received royal approval and
entered into force, British intelligence agencies
and security units can follow “people posing a
terror threat” more closely. According to the new
law, passports of people who are suspected to
travel because of involving in activities connected
to “terror” or suspected to involve in “terror”
acts and who want to turn back to the country
will be seized temporarily. In order to control
the returning of British citizens, who involved in
acts connected to “terror” outside, a temporary
entrance ban can be imposed on these people.
188 Ibid., pp. 20-21.
189 h t t p : / / w w w. d u n y a b u l t e n i . n e t / a v r u p a / 3 1 5 5 4 1 /
hollandada-irkci-parti-camilerin-kapatilmasini-istedi
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ailelerinin ellerinden alınmaları gerektiğini savunmuştur.
Johnson, Müslüman çocuklarının radikal vaizler tarafından tehlikeye sokulduklarının herkes tarafından bilindiğini, ancak radikal ailelerin evde çocuklarını radikalleştirdikleri tehlikesinin ise çok az kişi tarafından fark edildiğini
kaydetmiştir.
Londra Belediye Başkanı, Avrupa’nın popülist ırkçılarını
aratmayacak ifadelerle, yüzlerce Müslüman ailenin çocuklarına, öldürmeye ve ölmeye özlem gibi çılgınca birtakım
şeyler öğrettiklerini öne sürmüştür. Johnson, İngilizlerin
diğer kültürlere karşı kınamadan kaçınmalarının, kanunların daha sert olmamasına neden olduğunu ve polisle sosyal işçilerin de bu konuya karışmak istemediklerini ifade
etmiştir. Muhafazakar politikacı, İngiltere’nin korkularını
yenerek, azınlıkların hayat şekillerine karışmasını talep etmiştir.191
***
1 Eylül 2014’te Birleşik Krallık Başbakanı David Cameron, hükümetinin IŞİD ile mücadele kapsamındaki yeni
planını açıklamıştır. Buna göre ülke dışına seyahat eden
kişiden şüphe duyuluyorsa bu kişinin pasaportuna el konabilmesi için İngiliz polisine yetki verilecektir. Bunun için
yasal düzenlemeye gidilecektir. Cameron, ülkeye dönmek
isteyen şüphelilerin engellenmesinin de görüşüleceğini
söylemiştir. Plan uygulamaya geçtiğinde öncelikli incelenecekler arasında yabancı uyruklular, İngiliz vatandaşlığını sonradan almış olanlar ve çifte vatandaşlığa sahip
kişiler yer alacaktır. Bu durum da en çok Müslümanları
kaygılandırmaktadır.192
***
İngiltere’de terör suçlamasıyla tutuklananların sayısında
2012 ve 2013 yıllarında rekor artış olduğu kaydedilmiştir.
Buna göre 2012 ve 2013 yıllarında ülkede 249 kişi terör
suçlamasıyla tutuklanmıştır. Bu rakam önceki yıllara
nazaran %21 artış anlamına gelmektedir. Tutuklanan
249 kişiden 105’i ise daha sonra serbest bırakılmıştır.
İngiltere’de 2001 Eylül ile 2012 Ağustos arasında ise 2 bin
297 kişi terör suçlamasıyla gözaltına alınmıştır. Gözaltı
ve tutuklamaların %47’sini Müslümanlar oluştururken,
%46’sı ise diğer dinlerdendir. İngiltere’de 2001 Şubat’tan
191 http://www.dunyabulteni.net/manset/291375/londra-belediye-baskani-muslumanlari-tehdit-etti
192 http://www.haksozhaber.net/ingilterede-isid-bahanesiyle-islamofobi-51845h.htm
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Border police in the country can have passenger
information and details. Accordingly, airway
companies will share passenger lists with British
authorities before landing. Otherwise, landing of
planes will not be allowed.
Interior Minister Theresa May said the followings
regarding the new law: “This law will prevent
people to go outside, to fight and to turn back.
Moreover, It will develop our opportunity of
following these people who pose threat. The
attacks in which 17 people died in previous
month in Paris show the dimension of the
threat of “terror”. We, as the government, have
responsibility to whatever it takes to protect our
society.”190
***
Mayor of London, Boris Johnson remarked in
one of his articles published in Daily Telegraph
that they can take Muslim children, who are
under radicalization threat by their families,
under state’s protection. Johnson supported that
to prevent children becoming “potential killers
or suicide bombers”, they should be treated as
children being abused and they should be taken
from their families. Johnson wrote that it is known
by everyone that Muslim children are put into
danger by radical preachers, but the danger that
children are being radicalized at home by their
radical parents has been less widely understood.
Mayor of London asserted with statements, which
can be complete substitutes of the ones argued
by populist racists of Europe, that hundreds of
Muslim families are teaching crazy stuff such
as killing and longing for being killed to their
children. Johnson explained that reluctance of
British system to be judgmental about other
cultures causes laws not be more harsh; and police
and social services are not willing to intervene.
In the end, he suggested that they need to be less
phobic of intrusion into the ways of minority
groups.191
***
Prime Minister of the United Kingdom, David
Cameron, announced the new plan of his
government within the scope of fight against ISIS
on 1 september 2014. Accordingly, if the person
who travels abroad is suspected then British
190 h t t p : / / w w w. d u n y a b u l t e n i . n e t / m a n s e t / 3 2 2 2 6 2 /
ingilterede-supheli-her-musluman-takip-edilecek
191 http://www.dunyabulteni.net/manset/291375/londrabelediye-baskani-muslumanlari-tehdit-etti

Partij van de Vrijheid (Özgürlük Partisi) Genel Başkanı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders
Partij van de Vrijheid president Dutch Politician Geert Wilders

sonra kabul edilen terör yasası, polise herhangi bir sebep
göstermeden insanları durdurma ve arama hakkı vermektedir. Bu yasa, özellikle ülkede yaşayan Müslümanlara
karşı hukuksuz gözaltı ve tutuklamaların yolunu açmaktadır.193
İspanya
İspanya İçişleri Bakanlığı, 2013 yılında emniyet teşkilatına
“Aşırı Dinci Müslüman Nasıl Belli Olur?” başlıklı bir el
kitapçığı dağıtarak ülke genelinde bu insanların belirlenerek takip edilmesini istemiştir. Bakanlık, pilot bölge olarak Barselona kentini seçmiştir. Oluşturulan el kitapçığında aşırı dinci Müslümanların robot çizimleri yapılmış ve
buna uyan kişilerin hemen takip altına alınması istenmiştir. Barselona polisinin sürekli üzerinde taşıyacağı el kitabındaki aşırı dinci Müslümanın tarifi ise şöyle yapılmıştır:
“Az bıyığı olan 5 ile 10 cm’yi bulan sakallı kişiler, şalvar
tipi pantolon giyerler, işyerleri alkollü içecek satan bölgelerden uzak olur, çocukları okulda jimnastik çalışmalarına katılmaz ve ramazanda oruç tutarlar, genelde topluma
entegre olmaz, kendi aralarında dostluk kurarlar.”194
İsveç
İsveç’te 2014 Eylül ayında yapılan genel seçimler
sonucunda iktidarda olan sağ koalisyonun toplamda
193 http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&Article ID=274263
194 http://www.fikirzamani.com/ispanyada-musluman-avi-asiri-dinci-musluman-kitapcigi/

police will get authority to seize the passport of
this person. There will be a legal arrangement
for this. Cameron said that prevention of the
return of suspects back to the country will also
be discussed. When the plan is put into practice,
the firstly investigated groups will be foreigners,
people who gained British citizenship later on
and who have double citizenship. This situation
mostly concerns Muslims.192
***
It was reported that there was record increase in
amount of people who were arrested by terror
accusation in England in 2012 and 2013. 249
people were arrested by terror accusation in
the country in 2012 and 2013, and this number
means 21% increase compared to the previous
years. 105 of 249 people were released later on.
2.297 people were taken into custody with terror
accusation in England between september 2001
and august 2012. 47% of custodies and arrests
were composed of Muslims while 46% was from
other religions. The law of terror accepted after
february 2001 in England gave the right to police
for stopping people and searching them without
any reason. This law especially paved the way
for illegal custodies and arrests against Muslims
living in the country.193
192 h t t p : / / w w w. h a k s o z h a b e r. n e t / i n g i l t e r e d e - i s i d bahanesiyle-islamofobi-51845h.htm
193 http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&Article
ID=274263
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%9 oranında oy kaybetmesi ile birlikte toplam oy oranı
değişmeyen sol koalisyon hükümeti kurma görevini
almıştır. Seçimlerde en çok oy kaybeden parti %6.7’lik
kayıpla Ilımlılar (Modereterna) olurken, Feministler ve
aşırı sağcı İsveç Demokratları dışında hiçbir partinin ciddi
oy artışı olmamıştır.
Seçimlerin asıl galibi oy oranını %7.2 yani iki katından
fazla arttıran aşırı sağcı İsveç Demokratları olmuştur. İsveç Demokratları, aldıkları oy oranına rağmen yönetimde etkili olamayacak olsalar da, iki seçim öncesine kadar
barajı geçemeyen bu partinin son on sene içinde ülkenin
üçüncü büyük partisi halini alması, İsveç’te artan ırkçılığı
kanıtlar niteliktedir.195
İsviçre
2009’un ikinci yarısında İsviçre’nin Langenthal kasabası, aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi tarafından başlatılan İsviçre’de tüm minarelerin yasaklanması kampanyasına ve
bu kampanyanın uluslararası yankılarına sahne olmuştur.
Partinin iki üyesi, minarelerin İslamî gücü temsil etmesi
ve bunun da ülkenin anayasasına karşı muhalif bir duruş
teşkil etmesi bağlamında Anayasa’nın 72. maddesine “Minare yapımı yasaktır” ibaresini koymak için İsviçre seçmeninden ulusal referandum talep etmiştir. Referandum
28 Kasım 2009’da yapılmış ve tasarı İsviçre Yüksek Mahkemesi’nden dönme ihtimali olmasına karşın katılımcıların %57’si tarafından kabul edilmiştir. Bu seçim Uluslararası Azınlık Hakları Grubu da dâhil birçok insan hakları
kuruluşu tarafından kınanmış ve bu yasak kararının İsviçre’deki Müslümanların dini yükümlülüklerini yerine getirme hakkına yönelik bir taciz olduğu noktasında uyarılarda
bulunulmuştur. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi
Pillay, 2009 Aralık’ta referandumdan çıkan yasaklama kararına karşı olduğunu bildirmiştir.
İtalya
İtalya’nın ilk başörtülü Müslüman belediye meclisi üyesi
olan Fas asıllı Ayşe Mesrar, aldığı tehditler yüzünden
istifa ederek 23 yıldır yaşadığı ülkeden ayrılma kararı
almıştır. Mesrar, İtalya’nın kuzeyindeki Rovereto kentinde 2012’de Demokratik Parti’den belediye meclisine
seçilmiştir. Aynı tarihlerde belediyenin kentte Müslüman
195 http://haber.sol.org.tr/dunyadan/isvecte-secimlerden-irkci-parti-cikti-haberi-97299
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Spain
Interior Ministry of Spain handed out a handbook
titled “How an extreme religious Muslim can be
noticed?” to police in 2013, and the Ministry
asked that these people should be identified and
followed across the country. The Ministry chose
Barcelona as the pilot region. Photofits of extreme
religious Muslims were made in the handbook
and it was asked that anyone who fits into them
should immediately be followed. Description
of extreme religious Muslim is made as follows
in the handbook which needs to be carried by
Barcelona police all the time: “5 to 10 cm long
bearded people who also have a short mustache,
wear baggy trousers; whose work places are far
from the areas selling alcohol; whose children do
not attend gymnastic works and they fast during
ramadan; who generally do not integrate into the
society and have friendship among each other.”194
Sweden
In result of the local elections conducted in
september 2014 in Sweden, left coalition got the
right of establishing a government with its not
changed voting rate in total, together with 9%
decrease in total votes of right coalition which
governed the country previously. The party
which lost the most votes was Moderate Party
(Moderaterna) with 6.7%, whereas no other
party except extreme right wing party Sweden
Democrats and Feminist Initiative had any serious
increase in their votes.
The real winner of the election was the extreme
right wing party Sweden Democrats with
7.2% increase, meaning an increase more than
twofold. Even though they will not be efficient
in government despite their high votes, the fact
that this party which could not get the passing rate
of votes until two elections ago became the third
biggest party of the country within last ten years,
proves the increasing racism in Sweden.195
Switzerland
Langenthal municipality of Switzerland witnessed
the campaign of ban of all minarets in Switzerland,
which was started by the extreme right wing
Swiss People’s Party, and the international
194 http://www.fikirzamani.com/ispanyada-musluman-aviasiri-dinci-musluman-kitapcigi/
195 http://haber.sol.org.tr/dunyadan/isvecte-secimlerdenirkci-parti-cikti-haberi-97299

mezarlığı yapılmasına izin vermesi üzerine hem Belediye
Başkanı hem de Mesrar aşırı sağcıların hedefi haline gelmiştir. 2012’den bu yana tehditler alan ve polis korumasıyla yaşayan Ayşe Mesrar, baskılara dayanamayarak görevinden istifa etmiştir. Mesrar, çocuklarının hayatından
endişe ettiğini belirterek İtalya’dan ayrılmayı planladığını
söylemiştir. Mesrar, “Bana ve Belediye Başkanı’na iki
yıldır hakaretler ve tehditler yağıyor. Üstelik çocuklarımı
da tehdit ettiler. Bu yüzden annelik içgüdülerimle kamusal
görevimden ayrılmaya ve çocuklarımı buradan uzaklaştırmaya karar verdim” demiştir.
Ayşe Mesrar şunları söylemiştir: “İlk başlarda birkaç
mektup aldım ama bunları önemsemedim. Fakat sonra
mektuplar gittikçe arttı ve daha sert ve şiddetli hale geldi.
Ve sonunda ‘artık yeter’ dedim. Sürekli koruma altında
yaşayamam.”196
***
İtalya‘nın kuzeyindeki Padova kentinin Belediye Başkanı
Massimo Bitonci, Paris’te Charlie Hebdo dergisine
yapılan saldırılarının ardından kentte yeni cami yapımına
izin vermeyeceğini açıklamıştır. Bitonci, Twitter‘da
yayımladığı mesajda “Yeni camilere hayır diye” yazmıştır.
Bitonci, İtalyan basınına yaptığı açıklamada da, “Geçmişte yaptığımızın aksine, belediye artık cami ya da İslami
ibadet yeri yapımı için yer vermeyecek” demiştir.
Belediye Başkanı, Müslümanların ibadet amacıyla kullandığı mekanlardaki kontrollerin sıkılaştırılacağını da
söylemiştir. Massimo Bitonci ayrıca Padova’da yaşayan
Müslümanları Paris’teki saldırıları kınamaya çağırmış
ve “aksi halde kenti terk edin” demiştir. Bitonci, “Böyle bir vahşet karşısında sessiz kalanlara burada yer yok”
diye konuşmuştur. Bitonci son olarak 2014 yılı Ramazan
ayında, Müslümanların spor salonlarını ibadet ve Ramazan etkinlikleri için kullanmasına karşı çıkmıştır. Bitonci,
Padova’daki devlet dairelerine haç asma zorunluluğu da
getirmiştir.197
Slovakya
Slovakya hükümetinin resmî dille ilgili 1 Eylül 2009’da
düzenleme ve değişikliğe gitmesi üzerine bu uygulama
ulusal azınlıkların dillerini koruma bağlamında uluslararası kamuoyunun dikkatini Slovakya üzerine çekmiştir.
196 http://www.dunyabulteni.net/avrupa/308549/tehditlere-dayanamdi-italyayi-terk-ediyor
197 http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2015/01/150111_italya_cami

reflections of this campaign at the second half
of 2009. Two members of the party demanded a
national referendum from Swiss voters in order to
put the expression of “Construction of minarets is
banned” into the 72nd element of the Constitution
in the context that minarets represent Islamic
power and this stands against the constitution.
Referendum was held on 28 november 2009 and
the draft was accepted by 57% of the respondents
despite it had the possibility of turning back to
the Federal Supreme Court of Switzerland. This
referendum was criticized by many human rights
organizations including International Minority
Rights Group and it was warned that the decision
of this ban is an abuse against ‘the right of fulfilling
religious obligations’ by Muslims in Switzerland.
UN High Commissioner for Human Rights, Navi
Pillay, announced that he was against the decision
of ban resulted through referendum in december
2009.
Italy
The first Muslim member, who has headscarf,
of city council of Italy, Moroccan Aicha Mesrar
resigned from her duty and decided to leave the
country in which she has been living since 23
years due to a series of threats. Mesrar was elected
for the city council of Rovereto, in the northern
Trentino province of Italy, from Democratic Party
in 2012. During those dates, both the mayor and
Mesrar became targets of extreme rightists since
the council allowed the construction of a Muslim
graveyard. Aicha Mesrar, who has been threatened
and thus living with police protection, resigned
from her duty since she could not resist the
pressures. Mesrar informed that she was worried
about the life her children and thus planning to
leave the country. She said that “Insults and
threats have been directed towards mayor and
me. They even threatened my children. Thus, with
my motherhood instincts, I decided to resign from
my public duty and take my children away.” She
added that, “I got few letters at the beginning, but
I did not care about them. However, the letters
increased gradually and they became more harsh
and waxier. In the end, I said ‘that’s enough’. I
cannot always live under protection.”196
***
Mayor of the city of Padova locating in the
northern Italy, Massimo Bitonci, announced that
196 http://www.dunyabulteni.net/avrupa/308549/tehditleredayanamdi-italyayi-terk-ediyor
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Kabul edilen yasa, “Eğer bir bölgede sorun teşkil eden
azınlık o bölge nüfusunun %20’sinden az bir kısmını oluşturuyorsa bu azınlık kamusal alanda kullandığı kendi dili
için 5000 Euro’ya kadar ücret ödemek durumundadır”
hükmünü teklif etmektedir. Bu yasa değişikliği Macaristan
ve Slovakya hükümetleri arasındaki tansiyonu ve gerilimi
artırmış ve Slovakya’da yaşayan onbinlerce Macar azınlığın protesto gösterileri düzenlemesine sebep olmuştur.198
h. MEDYA
Avrupa
Almanya merkezli “Der Spiegel” dergisinin kendi ülkesinde gerçekleşen olayları aktarma tarzı ve kullandığı dil,
başka ülkelerde gerçekleşen olayları ele alış ve yansıtma
biçimi ile karşılaştırıldığında derginin büyük bir çiftestandarda imza attığı ortaya çıkmaktadır. Der Spiegel’in 2013
yılında Türkiye’de gerçekleşen Gezi Parkı Olayları ve Mısır’da gerçekleşen kanlı askeri darbe ile, birkaç ay sonra
Almanya’da gerçekleşen Hamburg Olaylarına yaklaşımını
kıyaslamak bu açıdan bize somut veriler sunacaktır.
Aralık 2013’te Hamburg’da gerçekleşen, 500 göstericinin
ve 120 polisin yaralandığı Hamburg Olaylarına dair dergide yalnızca iki haber yer almıştır. Der Spiegel dergisi
kendi ülkesinde gerçekleşen bu kanlı olayları görmezden
gelerek olayların gerek Almanya’da gerekse uluslararası
kamuoyunda duyulmasını engellemeye çalışmıştır. Ancak
Der Spiegel Hamburg Olaylarından birkaç ay önce Türkiye’de gerçekleşen Gezi Parkı Olaylarını ise 25’in üzerinde
haberle duyurmuştur. Der Spiegel’in kendi ülkesindeki bir
toplumsal hadiseyi görmezden gelirken Gezi Parkı Olaylarına bu kadar büyük bir ilgi göstermesi, bunun yanı sıra
haberleri yansıtma biçimi ve kullandığı dil büyük bir çiftestandarda işaret etmektedir. Dergi Hamburg Olaylarında
göstericilerin polise saldırdığına, polisin yalnızca halkı
korumak üzere görevini yaptığına vurgu yaparken, Gezi
Parkı Olaylarında ise kamu mallarına, işyerlerine ve halka
zarar veren protestocular kahraman ilan edilmiştir. Olaylar
için özel bir de sayı yayımlayan “Der Spiegel” bu sayıda
10 sayfalık Türkçe açıklamaya yer vermiştir.
Der Spiegel’in olaylar sırasında kullandığı manşetler de
bu yanlı bakış açısını ortaya koymaktadır:
“Rambo Of Kasimpasa: Erdogan’s Risky Response To
198 Minority Rights Group International (2010), s. 152.
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he would not allow the construction of a new
mosque in the city after the attacks against Charlie
Hebdo in Paris. On his twitter message, he wrote
“No to new mosques”. In his declaration to Italian
media, Bitonci said that “In contrast to what we
did in past, municipality will not give anymore
place for the construction of mosque or Islamic
prayer rooms.” The mayor added that controls
in places used by Muslims as praying will be
tightened. Moreover, he called Muslims living in
Padova to condemn the attacks in Paris, and said
that “otherwise leave the city. There is no place
here for people who remain silent in the face of
such a wildness.” Lastly, Bitonci objected the use
of sport halls for praying and Ramadan activities
during Ramadan 2014. He also made it obligatory
to put cross in public offices in Padova.197
Slovakia
The application that Slovakian government
made arrangements and changes related to
official language on 1 september 2009 attracted
the attention of international public opinion on
Slovakia in the context of protecting the language
of national minorities. The accepted law offers
the following provision: “If the minority group
poses a problem in a region is less than 20% of the
population of that region, then this minority group
needs to pay up to 500 euro for the language that
it uses in the public sphere.” This law amendment
increased the tension between Hungary and
Slovakia, and it causes tens of thousands of
Hungarian minority groups living in Slovakia to
organize protests.198
h. MEDIA

Europe
When the way that Germany-based magazine
“Der Spiegel” narrates the events happened in the
country and the language that it used are compared
with the approach and the way of reflection of the
events happened in other countries, it shows up
that the magazine practices double standard. To
compare the approach of Der Spiegel to Gezi Park
Protests happened in Turkey in 2013 and bloody
military coup happened in Egypt, and to Hamburg
events happened in Germany few months later
can give us concrete evidences in that regard.
197 http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2015/01/150111_
italya_cami
198 Minority Rights Group International (2010), p. 152.

Gezi Parkı olaylarına Avrupa medyasının yaklaşımını gösteren birkaç örnek
Examples of the approaches of European media on Gezi Park incident

The Revolt” (“Kasımpaşa’nın Rambo’su: Erdoğan’ın
Ayaklanmaya Riskli Cevabı”) / 18 Haziran 2013199
“A Country Divided: Where Is Turkey Headed?” (“Bölünmüş Bir Ülke: Türkiye Nereye Gidiyor?”) / 24 Haziran
2013200
“Angriff Auf Hamburger Polizisten” (“Hamburg Polisine
Saldırı”) / 23 Ocak 2014201
Dergi Türkiye’deki olaylar sırasında demokratik haklara
ve özgürlüklere sık sık vurgu yaparken, Gezi Parkı Olaylarından bir ay kadar sonra gerçekleşen ve Mısır’da halkın
oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin
askeri bir darbeyle devrilmesine ise olumlu yaklaşmıştır. Darbenin gerçekleştiği 3 Temmuz 2013 tarihinin bir
gün sonrasında Der Spiegel’in kullandığı manşetin “PostCoup: Egyptians Have High Hopes for ‘Second Revolution’” (Darbe Sonrası: Mısırlılar “İkinci Devrimden” Çok
Umutlu)202 olması bu yaklaşımın en önemli isbatıdır. Dergi
ayrıca darbeye itiraz eden Mısır halkının gerçekleştirdiği
barışçıl gösterilerde halkın üzerine ateş açılarak yüzlerce
insanın katledilmesine karşı da sesini çıkartmamıştır. Bütün bunlar Der Spiegel’in ayrımcı ve çiftestandartlı yaklaşımını gözler önüne sermektedir.
199 http://www.spiegel.de/international/world/protests-in-turkey-threaten-erdogans-political-future-a-906222.html
200 http://www.spiegel.de/international/world/protests-reveal-the-deep-divisions-in-turkish-society-a-907498.html
201 http://www.spiegel.de/panorama/justiz/angriff-auf-davidwache-zeuge-widerspricht-angaben-der-polizei-a-945143.html
202 http://www.spiegel.de/international/world/egyptians-hope-the-second-revolution-will-find-success-a-909527.html

Only two news related to Hamburg Events in
which 500 protestors and 120 policemen got
injured in december 2013 took place in the
magazine. By ignoring these bloody events, Der
Spiegel tried to prevent that they would be heard
both in Germany and in the world. However, Der
Spiegel published more than 25 news regarding
Gezi Park Protests happened in Turkey few month
before the Hamburg Events. The fact that Der
Spiegel showed a big interest to Gezi Park Protests
while ignoring a social event in its own country,
and also the way that it presented the news and the
language it used point to a big double standard.
The magazine declared the protestors in Turkey,
who gave damage to public properties, work
places and people, as heroes while stressing that
protestors in Hamburg attacked police and the
police did only its duty about protecting people.
Der Spiegel prepared a special issue regarding
the events in Turkey and it published 10 pages of
information in Turkish.
The headlines used by the magazine during the
events also prove this biased point of view:
“Rambo of Kasimpasa: Erdogan’s Risky Response
to the Revolt”/18 june 2013199
“A Country Divided:
Headed?”/24 june 2013200

Where

is

Turkey

199 http://www.spiegel.de/international/world/protests-inturkey-threaten-erdogans-political-future-a-906222.html
200 http://www.spiegel.de/international/world/protestsreveal-the-deep-divisions-in-turkish-society-a-907498.
html
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İngiltere merkezli The Economist dergisi de sözkonusu
olaylarda benzer bir yaklaşım sergilemiştir. Hamburg
Olaylarına hiçbir şekilde yer vermeyen The Economist,
8 Haziran 2013 tarihli sayısında Gezi Parkı eylemlerini
kapağına taşıyarak taraflı ve ayrımcı bir medya örneği
sergilemiştir. Kapakta Recep Tayyip Erdoğan sultan
kıyafetleriyle resmedilmiş ve “Demokrat mı Sultan
mı?” başlığı yer almış, altbaşlıkta “Erdoğan ve Türk
Ayaklanması” ifadesi kullanılmıştır.203
Yine İngiltere merkezli The Guardian gazetesi Gezi Parkı
olaylarını kışkırtıcı biçimde haberleştirmeyi tercih etmiştir. Olaylar esnasında yapılan onlarca haberden birinde,
“Yüzlerce Çevik Kuvvet polisi buldozerlerle beraber aktivistlerin üzerine doğru harekete geçti, birçok kişiyi yaraladı. Göstericiler gafil avlandı. Polis gaz bombası ve plastik
mermilerle saldırıya geçti ve protestocular her tarafa savruldu. Protestocular sığındıkları kafe ve otellerde de saldırı altında kaldılar.” ifadeleri kullanılmıştır.204 Olayların
başlamasının üzerinden henüz birkaç gün geçmişken Richard Seymour imzasıyla yayımlanan bir yazının başlığında ise “Arap Baharı”na atıf yapılarak protestoların “Türk
Baharının tohumlarını ektiği” öne sürülmüştür.205
Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde ise olaylar esnasında yanlı bir tavır takınmıştır. 6 Haziran 2013
tarihli ve Vincent Duclert imzalı yazı (“Gezi Parki, Un
Lieu Symbolique De La Liberté” (“Gezi Parkı, Özgürlüğün Sembolik Mekanı”)206 başlığı ile yayımlanmıştır.
Avrupa basınının önde gelen yayın organlarından alınan
bu örnekler, Avrupa medyasındaki genel eğilimi yansıtmaktadır. Sözkonusu medya organlarının bu ayrımcı tavrı, 2015 yılı başlarında gerçekleşen iki farklı cinayet olayında da benzer şekilde tezahür etmiştir. 7 Ocak 2015’te
Fransa’da Charlie Hebdo adlı mizah dergisine gerçekleştirilen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara büyük
bir hassasiyet gösteren Avrupa medyası, 10 Şubat 2015’te
ABD’de gerçekleştirilen ve üç Müslüman gencin kendi
evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaşamlarını
yitirmelerini ise ya görmezden gelmiş ya da sıradan bir
üçüncü sayfa haberi olarak vermiştir. Der Spiegel, Charlie
203 http://www.economist.com/printedition/2013-06-08
204 http://www.theguardian.com/world/2013/jun/15/turkey-police-clear-gezi-park
205 http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/may/31/istanbul-park-protests-turkish-spring
206 http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/06/06/gezi-parki-un-lieu-symbolique-de-la-liberte_3425519_3232.html
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“Angriff Auf Hamburger Polizisten” (“Attack
Against Hamburg Police”)/23 january 2014201
While the magazine was often stressing upon
democratic rights and freedom during the events
in Turkey, it found the overthrow of Muhammad
Mursi, selected by people’s votes, by a military
coup one month after the Turkey events favorable.
The headline of the magazine just one day after
the coup was “Post-Coup: Egyptians Have High
Hopes for ‘Second Revolution’”202 is a proof in
that regard. The magazine also remained silent
against the murder of hundreds of people by
opened fire on them during peaceful protests.
All these reveal the discriminatory and double
standard approach of Der Spiegel.
England-based magazine The Economist showed
a similar approach during the aforementioned
events. The Economist, which did not give any
place to Hamburg Events, presented a partial and
discriminatory media example by carrying the
Gezi Park Protests to its front page on 8 june 2013.
Recep Tayyip Erdoğan was portrayed with sultan
clothes on the front page and it was written on
subheading “Erdoğan and Turkish Uprising”.203
Again the England-based newspaper The
Guardian chose to report the Gezi Park Protests in
a provocative way. It was written in one of the tens
of news reported during the events that “Hundreds
of Riot Police with bulldozers advanced towards
activists; many people got injured. Protestors
were caught unawares. Police started to attack
with gas bombs and plastic bullets, and the
protestors were dispersed everywhere. Protestors
were also attacked in cafe and hotels where they
sheltered.”204 Just few days after the beginning of
the events, it was asserted in the title of a writing
signed by Richard Seymour that “Protests Sow
the Seed of a Turkish Spring” referring the Arab
Spring.205
One of the leading newspapers of France, Le
Monde, acted biased during the events. The
writing signed by Vincent Duclert was published
201 http://www.spiegel.de/panorama/justiz/angriffauf-davidwache-zeuge-widerspricht-angaben-derpolizei-a-945143.html
202 http://www.spiegel.de/international/world/egyptianshope-the-second-revolution-will-find-success-a-909527.
html
203 http://www.economist.com/printedition/2013-06-08
204 http://www.theguardian.com/world/2013/jun/15/turkeypolice-clear-gezi-park
205 http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/
may/31/istanbul-park-protests-turkish-spring

Hebdo olaylarında “Ben Charlie’yim” başlığını kullanırken207, Amerika’da Müslümanların öldürüldüğü olayları
ise “Bluttat In North Carolina: Mord An Drei Jungen Muslimen Erschüttert Amerika” (Kuzey Carolina’da Üç Genç
Müslüman’ın Ölümü Amerika’yı Şok Etti).208 Başlığıyla
vermiştir.
Aynı Şekilde Şubat 2015 tarihinde Amerika’da 3 Müslüman gencin öldürüldüğü olaya yer vermeyen The Economist dergisi, Fransa’da gerçekleşen Charlie Hebdo saldırılarının haftalarca gündemde tutmuş ve “İslamcılar”ı
özgürlüğün düşmanı ilan etmiştir.209
Kuzey Carolina’da yaşanan hadisenin basit ve sıradan bir
cinayet haberi gibi sunulması dikkat çekicidir. Charlie
Hebdo saldırılarını günlerce birinci haber olarak veren,
olaylarla ilgili sürekli canlı yayınlar ve röportajlar yapan,
cinayeti saldırganların kimliği üzerinden İslamofobik bir
yaklaşımla dünya kamuoyunun ana gündemi haline getiren BBC, Reuters, RTL gibi medya organları ABD’de gerçekleşen cinayet olayına ise gereken ilgiyi göstermemiştir.
Londra merkezli internet haberciliği yapan “The Commentator” İslam’ı Nazi ideolojisine benzeterek dedelerinin II.
Dünya Savaşı’nda özgürlük için savaştığı gibi bugün de
İslam’la savaşmak gerektiğini dile getirmiştir. Clare George-Hilley imzalı bir yazıda “Charlie Hebdo: It’s Time For
War Against Islamofascism” (“Charlie Hebdo: İslamo-Faşizmle Savaşma Zamanı”) başlığı kullanılmış ve “Charlie
Hebdo saldırılarını gerçekleştirenlerin Allahu Ekber nidaları atmaları hiç de şaşırtıcı değil. Artık İslami bir vahşetin
olup olmayacağını sormuyoruz, ne zaman olacağını soruyoruz.” ifadelerine yer verilmiştir.210
***
12 Eylül 2012’de İstanbul’da gerçekleştirilen Hukuk ve
Medya Bağlamında Uluslararası İslamofobi Konferansı’nda konuşan “İslamofobi Endüstrisi” adlı eserin yazarı
gazeteci Nathan Lean anaakım medyanın İslam ve Müslümanlara yönelik tavrını “habercilik” olarak tanımlamış ve
normalin gözardı edildiği ve normal dışının Müslümanlar
207 http://www.spiegel.de/international/europe/editorial-on-charlie-hebdo-shooting-in-paris-a-1011909.html
208 http://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-mord-an-muslimen-in-chapel-hill-north-carolina-a-1017954.html
209 http://www.economist.com/news/leaders/21638118-islamists-are-assailing-freedom-speech-vilifying-all-islam-wrong-way-counter
210 http://www.thecommentator.com/article/5522/charlie_hebdo_it_s_
time_for_war_against_islamofascism

with title of “Gezi Parki, Un Lieu Symbolique De
La Liberté”/Gezi Park, The Symbolic Place of
Freedom” on 6 june 2013.206
These examples taken from the outstanding media
organs in Europe reflect the general tendency in
European media. This discriminatory attitude of
these media organs appeared similarly regarding
two different incidents of homicide happened
at the beginning of 2015. The European media
which showed a big sensitivity to the attacks
against Charlie Hebdo in France on 7 january
2015, in which 12 people died, either ignored
the news regarding the killing of three young
Muslims at their house in the U.S. on 10 february
2015 or they published it as a usual third page
news. While Der Spiegel used the headline of “I
am Charlie”207, it published the news of the killing
of three Muslims in the U.S. with the headline of
“Bluttat In North Carolina: Mord An Drei Jungen
Muslimen Erschüttert Amerika”/ “Murder of
Three Young Muslims in North Carolina Shocked
the U.S.”208
Similarly, The Economist did not give any place to
the news of the killing of three young Muslims in
the U.S. in february 2015, but it kept the attacks
of Charlie Hebdo on the agenda for weeks and
announced “Islamists” as the enemy of freedom.209
It was remarkable that the event in North Carolina
was presented as a simple and usual murder. Media
organs like BBC, Reuters, RTL broadcasted the
attacks of Charlie Hebdo as the first news for
days; they made constant live broadcasts and
interviews; and they made the attacks the main
agenda of the public opinion via an Islamophobic
approach over the identity of the attackers. But,
they did not show the necessary interest in killing
in the U.S. London-based internet newsgroup
“The Commentator” compared Islam with Nazi
ideology and stated that as their grandfathers did
fight for freedom in the Second World War, they
need to fight against Islam today. In a writing
signed by Clare George-Hilley, the title of “Charlie
Hebdo: It’s Time For War Against Islamofascism”
was used and it was written that “It is really not
206 http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/06/06/geziparki-un-lieu-symbolique-de-la-liberte_3425519_3232.
html
207 http://www.spiegel.de/international/europe/editorial-oncharlie-hebdo-shooting-in-paris-a-1011909.html

208 http://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-mord-anmuslimen-in-chapel-hill-north-carolina-a-1017954.html
209 http://www.economist.com/news/leaders/21638118islamists-are-assailing-freedom-speech-vilifying-allislam-wrong-way-counter
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söz konusu olunca hep öncelik taşıdığını ifade etmiştir.
2001-2008 arasında ABD’de 120 değişik İslamî kuruluşun yaptıkları basın açıklamalarının hiçbirine haber olarak
yer vermeyen anaakım medyanın Müslümanlara ilişkin
tüm haberlerinin aşırılıkçıları öne çıkaran sansasyonel haberler olduğuna vurgu yapmıştır. Boston olaylarına ayrıca
değinen konuşmacı, aynı dönemde daha fazla insanın ölümüne sebep olan silahlı saldırı eylemleri ile Teksas’taki
bir fabrikadaki kimyasal patlamanın fazla ilgi görmediğini
söylemiştir. Ayrıca medyanın Müslümanları ilgilendiren
haberlerde devamlı “bilgisine danıştığı” kişilerin namlı İslamofobikler olduğunu dile getirmiştir.211
***
Uluslararası Karşılıklı Kültürel İlişkiler Dergisi, Kunst R.
Jonas, Sam L. David ve Pål Ulleberg tarafından yapılan
Müslümanların İslamofobi algısına yönelik yeni bir araştırma sonucunu kamuoyu ile paylaşmıştır. Karşıt kültürler
araştırması, aralarında çok farklı Müslüman azınlıkların
bulunduğu İngiltere, Almanya ve Fransa’da (277 Fransa-Mağripli, 446 Alman-Türk, 167 Alman-Arap ve 457
İngiliz-Pakistanlı) yapılmıştır. Çalışmanın amacı İslamofobik algıyı ölçecek araçlar geliştirmek ve bu algının
Müslüman azınlıkların güvenliği ve ırkçılık deneyimleri
ile olan ilişkilerini araştırmaktır.
Birinci kategorideki ülkeler sırasıyla İngiltere, Almanya
ve Fransa’daki Müslümanlara yönelik genel korku düzeyini göstermektedir. İkinci kategorideki ülkeler sırasıyla
İngiltere, Almanya ve Fransa’da insanların “İslamlaşması” korkusunu göstermektedir. Son kategorideki ülkeler
sırasıyla İngiltere, Almanya ve Fransa’da medyanın İslamofobiye olan katkısını göstermektedir. Tüm ülkedeki
katılımcılar en yüksek derecedeki İslamofobik algının baş
sorumlusu olarak medyayı göstermişlerdir. Bununla beraber sosyal yaşamın diğer alanlarında da aşırı dozda İslamofobik tecrübeleri yaşadıkları görülmektedir. Araştırma
sonuçları, İslamofobinin en yüksek derecede Fransa’da
var olduğunun düşünüldüğünü göstermektedir.
Yaşadığı çevrenin ürkütücü olduğunu söyleyen ve İslam’a
karşı korkunç yaklaşımı tecrübe eden Müslümanların kendilerini baskı altında hissettikleri ve psikolojik problemler yaşadıkları görülmüştür. Yetkililer, ayrımcılık karşıtı
yasaların azınlık Müslüman topluluklarını İslamofobiden
korumaya belki de yeterli olmayacağı görüşündedirler.212
***
211 http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=274265
212 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147176712001204
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surprising that the attackers of Charlie Hebdo
were screaming ‘Allahu Ekber’. We do not ask
anymore if there is an Islamic atrocity, but we ask
when it will be.”210
***
Journalist Nathan Lean -the author of the book
of “The Islamophobia Industry”-, who talked at
the “International Conference on Islamophobia:
Law and Media” held on 12 september 2012 in
Istanbul, described the attitude of mainstream
media towards Islam and Muslim as “journalism”,
and said that the normal is ignored and when
Muslims are discussed, abnormal is always
prioritized. For instance; mainstream media did
not give place to any of the public statements as
news made by 120 different Islamic institutions in
the U.S. between 2001 and 2008, whereas, all the
news related to Muslims were sensational news
highlighting extremism. The speaker did also
mention the events in Boston, and said that armed
attacks which caused more death and chemical
explosion in a factory in Texas in the same period
did not get so much attention. He added that
people whom media constantly “asks information
from” for the news related to Muslims are famous
Islamophobics.211
***
International Journal of Intercultural Relations
shared the results of a new study conducted by
Kunst R. Jonas, Sam L. David, and Pål Ulleberg
regards to the perception of Islamophobia of
Muslims with public. The study of contrary
cultures was conducted in England, Germany
and France where there were many different
Muslim minorities (277 France-Moorish, 446
Germany-Turk, 167 Germany-Arab, and 457
England-Pakistani). The aim of the study was to
develop tools measuring Islamophobic perception
and to investigate the relations of this perception
with security of Muslim minorities and racist
experiences.
Countries in the first category show the general
fear level for Muslims in England, Germany and
France. Countries in the second category show
210 http://www.thecommentator.com/article/5522/charlie_
hebdo_it_s_time_for_war_against_islamofascism
211 http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber& ArticleID
=274265

Fransa İslamofobi ile Mücadele Kollektifi (CCIF) Genel Başkanı Samy Debah ve kurum yöneticilerinden
Elsa Ray ile gerçekleştirilen görüşme (Paris/Fransa)
Interview with Collective Against Islamophobia in France (CCIF) chairman Samy Debah and the director Elsa Ray
(Paris/France)

Heyetimizin Paris’teki merkezinde görüştüğü Collectif
Contre l’Islamophobie en France/ Fransa İslamofobi ile
Mücadele Kolektifi Genel Başkanı Samy Debah, Fransa’da İslamofobi ile ilgili bir olayın ancak reaksiyon gösterildiğinde veya eylem yapıldığında medyada yer aldığını
aksi takdirde medyada yer almasının mümkün olmadığını
iletmiştir.213
UHİM’in Almanya’daki temasları kapsamında görüşlerine başvurulan DİTİB’den Halide Özkurt, cami önlerinde
yapılan ırkçı eylemlere medyanın büyük destek verdiğini
ve böylece 10-20 kişilik gruplar tarafından gerçekleştirilen
gösterilerle 80 milyonluk Almanya’da kamuoyu oluşturulabildiğini ifade etmiştir.214
Muslim Rights Belgium/Belçika Müslüman Hakları
(MRB) Başkanı Hajib El-Hajjaji ise internet üzerinden yürütülen bir kampanyayla kurumlarının Müslüman Kardeşler’in bir uzantısı gibi gösterilmeye ve toplumda MRB’ye
karşı bir tepki oluşturulmaya çalışıldığını belirtmiştir.215
***
İsviçre’nin Cenevre kentindeki BM Milletler Sarayı’nda
gerçekleştirilen “Rising of Racism Through the Media
Among Europe” (Avrupa Medyasında Yükselen Irkçılık)
213 CCIF Genel Başkanı Samy Debah ile kurumun Paris’teki genel merkezinde gerçekleştirilen 13.12.2013 tarihli görüşme.
214 DİTİB Genel Merkezi-Köln’de gerçekleştirilen 16.12.2013 tarihli
görüşme.
215 Muslim Rights Belgium Başkanı Hajib El-Hajjaji ile Brüksel’de gerçekleştirilen 15.12.2013 tarihli görüşme.

the fear of “Islamization” of people in England,
Germany and France. Countries in the last category
show the support of Islamophobia of media in
England, Germany and France. Respondents in all
countries show media as the main responsible of
the highest level of Islamophobia. Nonetheless, it
is seen that extreme Islamophobic experiences are
lived in the other areas of social life. Results of
the study show that it is thought that Islamophobia
exists at highest level in France.
Muslims, who say that the environment that they
live in is scary and who experience terrible attitude
against Islam, feel themselves under pressure
and have psychological problems. Authorities
think that laws against discrimination may not be
enough for protecting Muslim communities from
Islamophobia.212
***
The general head of the Collective Against
Islamophobia in France, Samy Debah, with
whom our committee made interview in Paris,
narrated that an event related to Islamophobia
can take place in media only when it is reacted or
protested, otherwise, it is impossible for it to take
place in media.213
Halide Özkurt from DİTİB, whose opinions were
212 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0147176712001204
213 Interview made with Samy Debah, the General Head of
CCIF, at the general centre of the institution in Paris, on
13.12.2013.
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başlıklı panelde UHİM Genel Sekreteri Veysel Başar
“Avrupa Medyasının Emperyal Yaklaşımı: Türkiye ve
Mısır Örneği” başlıklı bir tebliğ sunmuştur. Avrupa medyasının yalnızca kendi topraklarında yaşayan yabancı unsurlara karşı değil, sınırları dışında gerçekleşen olaylarda
da ayrımcı bir dil kullandığını ifade eden Başar, konuşmasında 2013 yılında Türkiye’de yaşanan Gezi Parkı olayları ve Mısır’da yaşanan askerî darbe süreçleri ile aynı yıl
içerisinde İngiltere’nin Londra ve Almanya’nın Hamburg
kentlerinde gerçekleştirilen protestoların Avrupa medyasında nasıl yer bulduğunu kıyaslamıştır. Veysel Başar konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştır:
Hatırlanacağı üzere Avrupa medyası Gezi Parkı sürecini,
“İstanbul’un savaş alanına döndüğü”, “ülkenin bir içsavaşın eşiğine geldiği”, “silahlı güçlerin gerçek mermiler
kullandığı” ve “masum sivillerin toplu bir şekilde katledildiği” gibi provokatif ve manipülatif ifadelerle dünyaya duyurdu. CNN, BBC, Reuters, Associated Press gibi
uluslararası yayın organları İstanbul’a savaş muhabirlerini
gönderdi ve saatlerce süren kesintisiz canlı yayınlarla dünya kamuoyunda suni bir kaos ortamı oluşturulmak istendi.
Yayın ve haberlerde “Türk baharı”, “Türk savaşı” ve “İstanbul savaş alanı” gibi üst başlıklar kullanıldı.
Almanya’nın resmi televizyon kanallarından ZDF, olayları, “İnsanlar mutluluk içinde eğlenirken bir anda polis,
vahşice saldırdı” şeklinde aktarırken, Alman Bild gazetesi
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı için “beton kafa” ifadesini kullandı. Yine Almanya’dan Focus dergisi ise Erdoğan’ın akıl sağlığını sorguladı. Almanya’nın önde gelen
bir başka yayın organı Der Spiegel ise 24 Haziran 2013
tarihli sayısında 10 sayfalık Türkçe bir ek verdi ve yayın
hayatında ilk kez Türkçe olarak “Boyun Eğme” başlığı ile
çıktı. Almanya’da yayın yapan Morganpost gazetesi, ise
eli bağlı bir kadına tekme vuran polis fotoğrafı yayımlayarak, bu polisin Türk polisi olduğunu ve olayın Taksim’deki Gezi Parkı olayları sırasında gerçekleştiğini iddia etti.
Ancak bu olayın ABD’de 2009 yılının Mayıs ayında gerçekleştiği ortaya çıktı.
İngiliz The Economist dergisi, 8 Haziran 2013’teki
sayısında Başbakan Erdoğan’ın yüzünü Osmanlı padişahı
III. Selim’in bir minyatürüne kopyaladı ve “Demokrat mı
sultan mı?” başlığını kullanarak Erdoğan›ın yetkilerini
devretmesi gerektiğini söyledi. The Economist’in bir
başka sayısında da Türkiye’deki siyasi sistem için “Zombi demokrasisi” ifadesi kullanıldı. İngiliz BBC kanalı ise
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asked within the scope of the contacts of UHİM
in Germany, said that media gives a big support to
racist protests organized in front of the mosques
and thus public opinion can be molded in 80
million Germany through protests organized by
10-20 people.214
The head of MRB, Hajib EL-Hajjaji, noted
that their institution is tried to be shown as a
prolongation of Muslim Brothers with a campaign
run on internet, and a reaction is tried to be created
against MRB.215
***
During the panel titled “Increasing Racism in
European Media” which was organized at the
Palace of UN in Geneva, Switzerland, Veysel
Başar -the general secretary of UHİM- made
a presentation titled “Imperial Approach of
European Media: Example of Turkey and
Egypt”. Başar stated that European media uses a
discriminatory language not only against foreign
people living in their countries but also for the
events happen outside their borders. Then, Başar
compared how Gezi Park events in Turkey in
2013 and military coup in Egypt, and protests in
London and Hamburg in the same year were taken
place in European media. Veysel Başar said the
followings in that regard:
As it can be remembered, European media
announced the process of Gezi Park to the world
with provocative and manipulative expressions
like “Istanbul turned into a war zone”, “Armed
forces used real bullets”, and “innocent civilians
were massacred”. International media organs like
CNN, BBC, Reuters and Associated Press, sent
their war correspondents to Istanbul and it was
tried to be created an artificial chaos environment
in world public opinion with hours of non-stop
live broadcasts. Main headings like “Turkish
Spring”, “Turkish War”, and “Istanbul is a war
zone” were used in broadcasts and news.
While ZDF, one of the official TV channels of
Germany, was narrating the events in the form
of “When people were enjoying with happiness,
the police attacked suddenly”, the German
newspaper Bild used the expression of “concrete
head” for the then Prime Minister of the Turkish
Republic. Again a German magazine, Focus,
questioned the mental health of Erdoğan. Another
214 Interview made at the General Centre of DİTİB, in
Cologne, on 16.12.2013.
215 Interview made with the President of MRB, Hajib ElHajjaji, in Brussels, on 15.12.2013.

Hatay’ın Samandağı ilçesinde Alevi vatandaşlar arasında
anket yaparak hükümet aleyhine cevaplar almaya çalıştı. Rusya devlet televizyon kanalı Vesti de “Kalabalıklar
Tahrir’de olduğu gibi Taksim’i almak istiyor” başlığını
kullandı.
Avrupa medyasının Türkiye’ye karşı bu ayrımcı yaklaşımını en iyi özetleyen örneklerden biri de, TIME dergisinin
her yıl yaptığı “Yılın Kişisi” anketinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısırlı darbeci
general Abdülfettah El-Sisi’yi kıyaslaması oldu. TIME,
bir tarafa ülkesindeki demokratik seçimlerde %50 oranında oy alan Erdoğan’ı, diğer tarafa ülkesinin demokratik
tercihleri doğrultusunda işbaşına gelen Cumhurbaşkanı
Muhammed Mursi’yi kanlı bir darbeyle deviren cuntacı
Sisi’yi koydu. Mısır’da yaşanan darbe sürecinde Avrupalı
siyasilerin yaklaşımı da düşünülecek olursa, kanaatimizce
TIME’ın Sisi’nin yanına Erdoğan’ı değil, darbeye destek
veren Batılı liderlerden birini koymasının daha uygun
olurdu.
Türkiye’deki Gezi Parkı sürecini böyle gören Avrupa
medyası, Almanya ve İngiltere’de yaşanan gösterileri ve
gösteriler karşısında güvenlik güçlerinin tutumunu ise
görmezden gelmeyi tercih etti. Kuzey İrlanda’da 17-18
Haziran 2013 tarihinde yapılan G8 toplantısı öncesinde
Londra’da gerçekleştirilen protesto gösterilerine İngiliz
güvenlik güçleri sert biçimde müdahale ederken, aynı
günlerde Türkiye’deki güvenlik müdahaleleri karşısında
dünyayı ayağa kaldıran Avrupa medyası bu kez olayları
görmezden gelerek büyük bir karartma uyguladı. Türkiye’de yönetimi diktatörlükle suçlayan Avrupa medyası,
İngiltere’de protestoların dünya kamuoyuna yayılmaması
için Twitter’a blokaj uygulanmasına da ses çıkartmadı.
Diğer tarafta 21 Aralık 2013 tarihinde başlayan ve
2014’ün Ocak ayında iyice alevlenen Hamburg olaylarında da, Avrupa basınının tavrı aynı oldu. Almanya’nın
Hamburg şehrinde solcu grupların ‘Rote Flora’ adı altında
kullandıkları binayı geri vermemek için yaptıkları gösterilerde olaylar çıkması sonucu polis protestocu gruplara
sert biçimde müdahale etmiş ve 4 Ocak 2014’te Hamburg’un bazı semtlerinde olağanüstü hal ilan edilerek, polise insanları somut bir gerekçe olmadan arama yapma ve
bölgeye giriş-çıkışları engelleme yetkisi verilmişti. Gezi
Parkı olayları sırasında “Boyun Eğme” Türkçe başlığı ile
çıkan Der Spiegel, kendi ülkesinde gerçekleşen Hamburg
olaylarında ise sessizliğe gömüldü. Başta Almanya Baş-

leading German media organ, Der Spiegel, gave
a 10 pages of Turkish addition and for the first
time in its history it came out with a Turkish
headline saying “Don’t Bow”. The newspaper of
Morganpost from Germany showed a photo of a
police kicking a woman whose hands were tied,
and asserted that this was a Turkish police acting
in the vents of Gezi Park. However, it was found
out that this was from an event happened in the
U.S. in may 2009.
British magazine The Economist copied the
face of the then Prime Minister Erdoğan into a
miniature of an Ottoman Sultan, Selim III, and
used the headline of “Democrat or Sultan?” on 8
june 2013. Then it was argued by the magazine
that Erdoğan should transfer his responsibilities.
In another number of the same magazine, the
expression of “Zombi democracy” was used for
the political system of Turkey. On the other hand,
British TV channel BBC made a survey among
Alewi people in Samandağı district of Hatay, and
tried to get anti-government answers. Russian TV
channel Vesti used the headline of “Crowds want
to take Taksim as it was in Tahrir”.
One of the best examples summarizing this
discriminatory approach of European media
against Turkey was the comparison of the then
Prime Minister of Turkish Republic Recep Tayyip
Erdoğan and general Abdel Fattah el-Sisi who
staged a coup in Egypt, inside the annual survey
of “The Person of the Year” of TIME magazine.
TIME put Erdoğan, who got 50% of the votes in
democratic elections in his country on one side,
and el-Sisi, who overthrew President Muhammad
Mursi, who was elected democratically, with
a coup on the other side. When the approach of
European politicians during the process of military
coup in Egypt is taken into account, according to
us, it would be more appropriate for TIME to put
one of the Western leaders next to el-Sisi instead
of Erdoğan.
European media, which saw the process of Gezi
Park in Turkey such that, preferred to ignore
the protests in Germany and England, and also
the acts of security forces during these protests.
British security forces intervened harshly in the
protests organized in London before G8 summit
which was held in North Ireland on 17-18 june
2013. While setting the world on fire against
security interventions in Turkey, European media
this time blacked out by ignoring the protests in
London. While accusing the government with
dictatorship in Turkey, European media once
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bakanı Angela Merkel olmak üzere Alman siyasetçilerin
Türkiye’de yaşanan süreç esnasında “Yaşanan vahşeti
dehşetle izliyorum”, “Yöneticiler gençlerin taleplerini
dikkate almalı” gibi söylemlerini uluslararası kamuoyunun gündemine taşıyan Avrupa medyası, Almanya’da gerçekleşen olaylar sırasında Alman güvenlik güçlerinin sert
müdahaleleri karşısında aynı siyasetçilere bu çelişkinin
sebebini sormadı. Öte yandan, Almanya’nın en büyük
kablo televizyon şirketlerinden Unitymedia da, bu süreçte
TRT’yi yayın listesinden çıkarttı. Uygulamanın TRT’nin
Hamburg sürecinde yaptığı yayınlar nedeniyle olduğu iddia edildi.216
Almanya
Türkiye’deki Gezi olaylarının en büyük destekçilerinden
olan Almanya, Frankfurt’ta patlak veren gösterilerde protestoculara karşı her tür şiddete başvurmuştur. Gezi olayları sırasında Türkçe “Boyun Eğme!” ve “Türkiye: Erdoğan’a Karşı Ayakta” şeklinde manşet atan Der Spiegel ve
Bild gibi medya organları Alman polisinin şiddetini görmezden gelirken “protestocuların Frankfurt’u nasıl savaş
alanına çevirdiğini” aktarmıştır. Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) Frankfurt’ta 18 Mart 2015’te açılışı yapılan
yeni binasını “blockupy” adıyla protesto eden göstericiler,
polisin aşırı sert saldırısına direnmeye çalışmıştır.
Protestoculara aşırı şiddet kullanan Alman polisi, kadınları saçlarından tutup yerlerde sürüklerken Gezi olaylarını çarpıtarak veren Alman medyası ve AFP, AP, EPA gibi
uluslararası haber ajansları ile CNN ve BBC gibi medya
organları ise daha çok polis araçlarının ateşe verildiği görüntüleri servis etmiştir.
Eylemi görüntülemeye çalışan Lidia Pedro adlı kadın gazeteci, Alman polisinin habercilere de saldırdığını söylemiştir. Twitter hesabından olayları anlatan Pedro, “Frankfurt’ta polis basına saldırıyor, nerede basın özgürlüğü”
mesajını paylaşmıştır. Uluslararası göstericiler ise durumun medyaya yansıyandan daha vahim olduğunun altını
çizmiştir.
Sokaklardaki kalabalığa göz yaşartıcı gaz, boya ve tazyikli
su kullanan Alman polisi, birkaç saat içerisinde uyguladığı sert yöntemlerle tam 350 göstericiyi gözaltına almıştır.
Polisin sert müdahalesini görmezden gelen Bild gazetesi
216 http://uhim.org/bildiri_uhim_detay.php?bid=109
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more did not object the blockage application to
Twitter in order to prevent the spread of the news
of protests in London to world public opinion.
On the other hand, the attitude of European press
became the same during the events of Hamburg
which started on 21 december 2013 and inflamed
in january 2014. Since the situation became
troublesome during the protests of leftist groups
in order not to give back the building called ‘Rote
Flora’ in Hamburg, police intervened the protestors
harshly and a state of emergency was declared in
some parts of Hamburg on 4 january 2014. During
this state, police got the right of searching people
without any reason and preventing entrance from
and exist to the region. Der Spiegel, which was
published with the headline of “Don’t Bow”
during the Gezi Park events, became silent during
Hamburg events. European media which brought
up the following expressions of German politicians
and especially German Prime Minister Angela
Merkel regarding the events in Turkey, like “I am
watching the wildness with fear”, “Executives
should take into account the demands of young
people”, did not ask same politicians the reason
of this contradiction in relation to the use of harsh
interventions of German security forces during
the events in Germany. On the other hand, one
of the biggest cable TV companies in Germany
Unitymedia removed TRT form its list. It was
asserted that this was because of the broadcasts of
TRT during the events in Hamburg.216
Germany
Germany, which was one of the biggest supporters
of Gezi events in Turkey, resorted to all kinds of
violence against protestors in protests that erupted
in Frankfurt. Media organs like Der Spiegel and
Bild, which captioned before in Turkish ‘Do not
Bow!’ and ‘Turkey: Standing Against Erdogan’,
ignored the violence of German police, and narrated ‘how protestors turned Frankfurt a warzone.’
The protestors, who protested the new building
of the European Central Bank in Frankfurt on 18
march 2015 via ‘blockupy’ movement, tried to resist against the extreme attack of police.
While German police, who used extreme violence
against protestors, grabbed the hair of women and
dragged them around, German media, international news agencies like AFP, AP, and EPA, and media organs like CNN and BBC which broadcasted
216 http://uhim.org/bildiri_uhim_detay.php?bid=109

Avusturya İslam Cemaati (İGGİÖ) Başkanı Fuat Sanaç ile gerçekleştirilen görüşme (Viyana/Avusturya)
Interview with Islamic Religious Community in Austria (İGGİÖ) president Fuat Sanaç

manşetinde yanan polis araçlarını ve maskeli göstericileri
yayımlamış ve “yakıp, yıktılar” ifadelerini kullanmıştır.217
Avusturya
ZARA yetkilisi Claudia Schafer, medyanın Avusturya’da
ırkçı ve ayrımcı politikaları besleyen bir misyon üstlendiğini ifade etmiş ve şunları söylemiştir:
“Burada bir diğer faktör de medyadır. Medyadaki ırkçı
ve ayırımcı politika, bakış açısı ve haberler olayı besliyor.
Örneğin bir adli-polisiye bir olayda suçlu Hristiyan ya da
Avusturyalı ise haberde bu Hristiyan vurgusu yapılmıyor.
Ama fail Müslüman ise ya da yabancı kökenli ise bu vurgu
özellikle yapılıyor. Afrikalı ve Asyalı, ya da ülke isimleri
zikredilerek haber veriliyor. Hristiyan ve Avusturyalı olursa isimler açık yazılmıyor ama Müslüman ise isimler açık
yazılıyor. Özellikle bu insanlar toplumda çoğalır ya da
hakim olurlarsa Afrika’ya Asya’ya döneriz gibi toplumsal
hafızada ve bilinçaltında korku oluşturuluyor. Adeta toplumsal fobi yaratılıyor.”218
Avusturya İslam Cemaati Başkanı Fuat Sanaç, medyanın
ülkede yanlış bir İslam algısı oluşmasına zemin hazırladığını ifade etmiştir:
“Gazete haberlerini İslam’ı kötüleyici şekilde bir dille
yapılması objektiflikten uzak olması ayrımcılığı, ırkçılığı
217 http://www.yenisafak.com.tr/dunya/polizei-vandalizmi-2104909
218 ZARA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen 26.06.2014 tarihli görüşme.

Gezi events distortedly served mostly how police
vehicles were put on fire in Germany.
A female journalist Lidia Pedro, who was trying
to display the protests in Germany, said that German police attacked also journalists. Pedro told
about the events through her twitter account and
wrote that “Police attacks press in Frankfurt, where is the freedom of press?” On the other hand,
international protestors underlined the fact that
the situation was worse than the ones which were
reflected in media.
German police, who used teargas, paint and pressured water against the crowd on streets, arrested
350 protestors within only few hours via harsh
measures. The newspaper Bild ignored the harsh
response of the police and published on its headlines that the protestors “burned and destroyed.”217
Austria
Claudia Schäfer from ZARA stated that
media undertook a mission feeding racist and
discriminatory politics in Austria and said the
followings:
“Another factor here is media. Racist and
discriminatory politics, point of view and news
feed the events. For instance; if a Christian or
Austrian is guilty in a juridical-police event,
Christianity of this person is not stressed. But
217 http://www.yenisafak.com.tr/dunya/polizei-vandalizmi-2104909
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ve İslam düşmanlığının besliyor. İslam tam bilinmeyince
ve Müslümanların iyi bir örnek olmaması da bu olumsuz
imaja destek sağlıyor. IŞİD; Boko Haram, El-Kaide gibi
örgütlerin haberleri abartılı olarak ve her gün yayınlanınca
ortaya böyle bir sonuç çıkıyor.”219
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Avusturya
Şubesi Başkan Yardımcısı Zeynep Elibol ise, Avusturya
medyasının Müslümanlara karşı ciddi bir ayrımcılık içerisinde olduğunu belirtmiştir:
“Avusturya’da da en büyük problem medya. Özellikle
büyük medya grubunun duraklarda banliyölerde ücretsiz
dağıttığı bir gazete var: Öztrich. Bu çok yanlı yayın ve
dezenformasyon yapıyor. Örneğin geçenlerde bir bayana
tecavüz eden taksicinin Müslüman olmamasına rağmen
Müslüman ismi ile haber verdi. Daha sonra bu kişinin
yabancı ve Müslüman olmadığı, tam aksine Avusturyalı
olduğu anlaşıldı. Ama haber çıktı bir kere. Kötü imajı ve
algıyı değiştirmek çok kolay değil.” 220
Fransa
Charlie Hebdo’nun tüm İslam alemine yaptığı hakaretlerin
basın özgürlüğü olarak tanımlandığı Fransa’da, karikatürist Zeon anti-Siyonist çizgileri sebebiyle yargılanmıştır.
ABD ve İsrail’i eleştiren, İsrail haritası şeklindeki bıçakla Filistinli çocuğun katledilişini resmeden Fransız çizer
Zeon, ülkesinde adliyelik olmuştur. Hakim, karikatürist
Zeon’u ırkçılık ve dinsel nefret suçu işlemekle suçlamıştır. Zeon serbest bırakılırken tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir.221
İngiltere
BBC, Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırının ardından, Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürü yayımlamış ve yayın ilkelerinde de değişikliğe giderek, “Hazreti
Muhammed hiçbir şekilde tasvir edilemez” maddesini kaldırmıştır.
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if the perpetrator is Muslim or has a foreign
background, such a stress is especially done.
The news share information like ‘African’ and
‘Asian’ or the name of the country. If the person is
Christian or Austrian, his/her name is not written
openly but Muslim names are written. By such an
attitude, a fear is constructed in social memory
and subconscious that if the number of these
people increase in the society, then we will turn
into an African or Asian country. A social phobia
is tried to be formed.”218
The head of the Austria Islam Community Fuat
Sanaç expressed that media paves the way for the
formation of a wrong perception about Islam in
the country:
“The facts that newspapers prepare their news
related to Islam with an abusive language,
and the news are far from being objective feed
discrimination, racism and hostility to Islam.
Other reasons such that Islam is not known totally
and Muslims do not behave as good examples
also support this negative image. When the news
related to organizations like ISIS, Boko Haram
and al-Qaida are published and broadcasted
exaggeratively and every day, then such a result
occurs.”219
Zeynep Elibol, the vice-president of the Austria
branch of the UETD, stated that European media
makes a serious discrimination against Muslims:
“The biggest problem in Austria is also media.
There is a newspaper published by a big media
group and delivered at stations and trains for free:
Öztrich. This makes a very biased publication and
disinformation. For instance; in one of the recent
news, despite the taxi driver who raped a woman
was not Muslim, it was written that the person
was Muslim. Later on, it was found out that the
person was neither a foreigner nor Muslim, but
an Austrian. However, what was published was
published. It is not very easy to change the bad
image and perception.”220

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Kurumsal İletişim
Sorumlusu James Savours, “Bu ilkeler eski, geçerliliği

In France, where insults to whole Islamic world
by Charlie Hebdo were identified as ‘freedom of
press’, cartoonist Zeon was put on trial because
of his anti-Zionist cartoons. The French cartoonist
Zeon, who criticized Israel and America and drew

219 Avusturya İslam Cemaati Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen
27.06.2014 tarihli görüşme.
220 UETD Avustuya Şubesi’nde gerçekleştirilen 28.06.2014 tarihli görüşme.
221 http://www.sabah.com.tr/dunya/2015/03/14/israili-cizdi-gozaltina-alindi

218 Interview made at the General Centre of ZARA on
26.06.2014.
219 Interview made at the General Centre of Austria Islam
Community, on 27.06.2014.
220 Interview made at the Austria branch of UETD, on
28.06.2014.
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yitirmiş durumda. (Bu yayın ilkeleri) BBC’nin program
yapımcılarının (ilgili ekiplerinin hassas konuları konu bazında el almaları yönündeki tavsiyeleri eşliğinde) editöryel kararlarının uygulamaları yönünde özgürlüklere sahip
olduğunu gösteren ve uzun zamandır devam eden pozisyonunu yansıtmamaktadır. Yayın ilkelerimiz hali hazırda
revize edilmektedir” ifadelerini kullanmıştır.222

murder of a Palestinian child killed by a knife
shaped like Israel’s map, ended up in court in his
own country. The judge accused Zeon with crimes
of racism and religious hate. While Zeon released
on the conditions trial without arrest.221

***

After the attacks against Cahrlie Hebdo, BBC
broadcasted the cartoon including insult to
Prophet Muhammad, and removed the element
of “Prophet Muhammad cannot be portrayed in
any way” by changing one of its principles. In
that regard, Corporate Communication Executive
of BBC, James Savours answered the question
of AA reporter as follows: “These principles are
old, they expired. These principles do not reflect
the long-standing position of program producers
of BBC that they have freedom in direction of the
application of editorial decisions, in company
with suggestions of the related teams towards the
handling of sensitive issues on the basis of the
issue. Our broadcasting principles are currently
revised.”222

Fatima Khan “Medyada Müslüman Kadın İmgesi” adlı
yazısında İngiltere’de medyanın başarılı Müslüman kadınları görmezden geldiğini öne sürmekte ve şunları yazmaktadır:
“İngiltere merkez medyasında başörtülü güçlü Müslüman
kadınlara dair olumlu söylemler ve görüntülere yer vermemek artık genel bir kuraldır. Genelde medyada sunulan
hikayelerdeki deneyimlerde ya başörtülü kadınların örtünmeleriyle dalga geçilir, ya olumsuz skandallar sunulur
ya da çeşitli suistimallere yer verilir. Başörtülü Müslüman
kadınlarla bir araya gelip görüşmüş ve onlarla bir arada
çalışmış biri olarak şahsen ben güçlü bir zekaya, cesarete
ve olağanüstü yeteneklere sahip birçok başörtülü Müslüman kadın tanıyorum. İnanır mısınız şu ana kadar onların
hiçbiriyle medyada karşılaşmadım.”223
***
FEMYSO tarafından hazırlanan “The Rise of the Far-Right Anti-Muslim Narrative” adlı raporda İngiltere medyasının aşırı sağcı Müslüman karşıtı söylemleri körüklediği
ifade edilmekte ve şu ifadelere yer verilmektedir:
“İngiltere medyası ise aşırı sağcı Müslüman karşıtı söylemleri sürekli körüklemektedir. Bizler haberlerde, röportajlarda ve politik alanda daha çok görünür olmalıyız ve
hem politik alanda hem de medyada karşılaştığımız bu
Müslüman karşıtı söylemlerle mücadele etmeliyiz. Medya,
Müslümanları olumsuz bir perspektiften değerlendirme
eğilimindedir. Medya, bireysel anlamda masumiyet karinesi açıkça belli olan durumlarda dahil Müslümanlarla
ilgili her şeyi eğip bükerek yanlış bir algı oluşturmaktadır.
Eğer haberlerde Müslüman olan bir kişinin alakalı olabileceği herhangi bir suç ve bu suçla ilgili bir şüpheli durum
222 http://www.yenisafak.com.tr/dunya/bbc-ozgurluk-deyip-skandala-imza-atti-2062487
223 Lambert Robert and Mazer Githens Jonathan, Islamophobia and Anti-Muslim Hate Crimes, University of Exeter: Europen Muslim Research Centre, 2010, s. 64-67.

England

***
In her writing titled “Image of Muslim Women in
Media”, Fatima Khan asserts that media ignores
the successful Muslim women in England and
writes that:
“It is now a general rule in central media
in England not to give any place to positive
expressions and images related to powerful
Muslim women with headscarf. Experiences in
stories presented by media, generally either make
fun of women with headscarves or share negative
scandals about them or show various abuses
regarding them. As a person who got together
and made interviews with them, and worked with
them, I know a lot of Muslim women who have
powerful intelligence, courage and extraordinary
talents. Can you believe that I could not see even
one of them on media?!”223
***
In the report titled “The Rise of the Far-Right Anti221 http://www.sabah.com.tr/dunya/2015/03/14/israili-cizdigozaltina-alindi
222 http://www.yenisafak.com.tr/dunya/bbc-ozgurluk-deyipskandala-imza-atti-2062487
223 Lambert, Robert and Mazer Githens, Jonathan,
Islamophobia and Anti-Muslim Hate Crimes, University
of Exeter: European Muslim Research Centre, 2010, pp.
64-67.
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varsa, bilin ki bu haberle ilgili ortaya çıkan tüm röportajların ilk cümlesinde “Müslüman” kelimesini duyarsınız.
Medya kesinlikle bu abartılarla toplumu Müslümanlara
karşı kin ve nefrete sürüklemektedir.”224
ı. TOPLUMSAL YAŞAM
Almanya
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Dr. Hayrullah Özcan, bir müvekkilinin karşı karşıya
kaldığı bir hadiseyi şöyle anlatmıştır:
“Türk bir müvekkilim kiraladığı hobi bahçesinden basit
gerekçelerle çıkartılmak istenmiş. Bahçeyi kiralamak için
verdiği 7 bin Euro’ya karşılık, bahçenin değeri müvekkilimin verdiği iddia edilen zarardan ötürü sıfırın altında
gösterilerek müvekkilim ayrıca borçlu çıkartılmaya çalışılmış. Şu anda bu konuyla ilgili davamız sürüyor. Bu bir
mobbing örneğidir. Türk müvekkilimin bahçesinin etrafındaki diğer bahçelerin sahipleri olan Almanlar hem müvekkilimi aralarından çıkartmak hem de bahçeyi bedavaya
getirerek kendileri almak istiyorlar.”225
DİTİB’den Halide Özkurt ve IGMG’den Av. Naci Hüseyin Türk de başörtülü bayanların havuz, fitness vb. spor
komplekslerine kayıt yaptırırken başörtüleri sebebiyle
sıkıntı yaşadıklarını, bir kısmının bu komplekslere kabul
edilmediği bilgisini vermişlerdir.226
***
Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan bir araştırma Almanların büyük çoğunluğunun ülkede yaşayan Müslümanları
ve İslam dinini tehdit olarak algıladığını ortaya koymaktadır. Buna göre, Alman toplumunun %57’si İslam’ı bir
tehdit olarak görmektedir. Ülkede yaşayan Müslümanları
ve İslam’ı tehdit olarak tanımlayanların büyük bir bölümü
aşırı sağcı değil, tahminlerin tersine %52’si siyasi görüşünü ‘solcu ve ortanın sağı’ olarak tanımlamaktadır.
İslam’ı tehdit olarak görenlerin %50’si ise üniversite
mezunudur. Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri,
olumsuz görüş bildirenlerin genelde Müslümanlarla bağ224 Femyso, European Muslim Youth And he Rise of the Far Right Anti-Muslim Narrative, Brüksel 2013.
225 Hayrullah Özcan ile Köln’de gerçekleştirilen 16.12.2013 tarihli görüşme.
226 DİTİB Genel Merkezi-Köln ve IGMG Genel Merkezi-Köln’de
gerçekleştirilen 16.12.2013 ve 17.12.2013 tarihli görüşmeler.
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Muslim Narrative” and prepared by FEMYSO
(Forum of European Muslim Youth and Student
Organizations), it was stated that British media
is instigating far-right anti-Muslim narrative, and
the followings were written in that regard:
“British media always instigates the far-right
anti-Muslim narrative. We should be more visible
in news, reportages and political arena, and fight
against these anti-Muslim narrative that we face
with in both political arena and media. Media
tempts to assess Muslims from a more negative
perspective. Media is apt to evaluate Muslims
from a negative perspective. Media creates a
wrong perception by lexing everything related
to Muslims out of shape, including situations, in
which innocence trace of people is clearly known
in individual sense. If there is a crime which
has the possibility of being related to a Muslims
person, and a suspicious situation related to this
crime in news, then be sure that the first word you
will hear about this event is “Muslim”. Media
definitely leads society to malice and hatred
against Muslims with such exaggerations.”224

ı. SOCIAL LIFE

Germany
Lawyer Dr. Hayrullah Özcan, from the UETD,
told an incident that one of his clients came across:
“A Turkish client of mine was asked to be removed
from the hobby garden rented by him. The reasons
were simple. Despite the 7 thousand euro given
by my client to rent the garden, the value of the
garden was tried to be shown under zero due to
the so called harm claimed to be caused by my
client and by this way, my client was tried to be
shown in debt. The related case is still continuing.
This is also an example of mobbing. The Germans
owning the gardens, which are surrounding the
garden of my client, try to get my client out of the
way and also buy the garden so cheap.”225
In addition, Halide Özkurt from DİTİB and lawyer
Naci Hüseyin Türk from IGMG gave information
that ladies with headscarves are having difficulties
224 FEMYSO, European Muslim Youth and the Rise of the
Far-Right Anti-Muslim Narrative, Brussels, 2013.
225 Interview made with Hayrullah Özcan in Cologne, on
16.12.2013.

Almanya’da ırkçı bir duvar yazısı
Racist Graffiti in Germany

lantısı olmamasıdır. Araştırmada dikkati çeken bir diğer
sonuç, Almanların büyük bir bölümünün İslam’ı “Almanya toplumunun bir parçası” olarak görmemesidir. Buna
göre fikri sorulan Almanların %61’i İslam’ın Batı dünyasına ve Almanya’ya uygun olmadığını düşünmektedir.
Bu sayı iki yıl önce yapılan benzer bir araştırmaya kıyasla
%9’luk artış anlamına gelmektedir.
Katılımcıların %40’ı ülkede yaşayan Müslümanlar nedeniyle kendilerini “kendi vatanlarında yabancı hissettiklerini” belirtirken, her dört Almandan biri Müslümanların Almanya’ya gelmesinin yasaklanmasını talep etmektedir.227
Avusturya
Almanya’da ortaya çıkan İslam karşıtı Pegida hareketi, Avusturya’da ilk yürüyüşünü düzenlemiştir. Pegida
(Batı’nın İslamileşmesine Karşı Yurtsever Avrupalılar)
hareketinin Almanya’da 2014 yılının son aylarında düzenlediği bazı yürüyüşlere 20 binden fazla kişi katılmış,
Viyana’daki yürüyüşe katılım ise birkaç yüz kişiyle sınırlı
kalmıştır. Gösteride bazı Pegida taraftarlarının Nazi selamı verdiği görülmüştür.228
Danimarka
Danimarka’da Müslüman asıllı göçmenlerin ülkeye gel227 http://www.amerikaninsesi.com/content/almanlar-islami-tehdit-olarak-goruyor/2590529.html
228 http://www.dunyabulteni.net/dunya/321298/pegida-avusturyada-ilk-yuruyusunu-gerceklestirdi

while registering themselves to swimming pools,
fitness etc. sport complexes, and even some of
them are not accepted to these complexes.226
***
A research made by Bertelsmann Foundation
shows that large majority of Germans perceive
Muslims in the country and Islam as threat.
Accordingly, 57% of German society sees Islam
as a threat. A large part of people who describe
Muslims in the country and Islam as threat is not
extreme rightists as it would be guessed, but 52%
of them define their political view as ‘leftist or
right of the centre.’
50% of the people who see Islam as a threat
are graduated from university. One of the most
striking results of the research is that people who
shared negative opinions generally do not have
any connection with Muslims. Another salient
result in the research is that a large portion of
Germans do not see Islam as ‘a part of the German
society’. 61% of Germans whose opinions were
asked think that Islam is not compatible with
Western world and Germany. This number was
9% less according to a research conducted two
years before than this one.
40% of the respondents remarked that because
of Muslims, ‘they feel themselves foreign in
226 Interviews made at the general centre of DİTİB and the
general centre of IGMG , in Cologne, on 16.12.2013 and
17.12.2013.
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melerinin yasaklanması tartışılıyor. Tartışmayı başlatan
muhalefetteki aşırı sağ Danimarka Halk Partisi üyeleri bir
anti-Müslüman parti olduklarını açıkladılar. Muhalefetteki diğer sağ partiler öneriye sıcak bakmazken, Danimarka Halk Partisi milletvekillerinin çoğu, ülkeye Müslüman
yabancı akınının durdurulmasını istedi. Parlamento Vatandaşlık Komisyonu’nun 2013’ün Aralık ayı içerisinde
gerçekleştirilen toplantısında, Müslüman asıllı göçmenlerin vatandaşlığa alınmasına karşı çıkan Danimarka Halk
Partili Marie Krarup, “Ülkemizdeki Müslüman azınlığın
sayısını sınırlı tutmak zorundayız” derken, partinin AB
parlamentosu adayı Anders Vistisen, “Müslüman asıllı
göçmenlerin ülkemize gelmelerini bir süre için de olsa
durdurmamız gerekiyor. Bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ülkemize uyumları sorun yarattı ve bir türlü uyum sağlayamadılar. Bu nedenle çok acil bir şekilde
Müslüman göçmenlerin ülkemize gelmelerini durdurmak
gerekir. O zaman sorun çözülmüş olur” dedi.229
Fransa
UHİM heyetinin Fransa’daki temasları çerçevesinde görüşlerine başvurulan IGMG Paris Bölgesi Kadın Teşkilatı
Başkanı Ayşe Şenol özellikle 11 Eylül olayları sonrasında
toplumsal yaşamlarında giderek daha sıkıntılı bir döneme
girdiklerini belirtmiş ve şunları söylemiştir:
“11 Eylül’den önce günlük yaşantımızda çok ciddi sıkıntılar yoktu ancak 11 Eylül’den sonra ayrımcılık sistematik
bir hal aldı. Çocukların okul gezilerinde dahi başörtülü
anne ya da sakallı baba istenmiyor. Kontenjan olduğu
halde ‘Kontenjanımız doldu’ denilerek Müslüman anne-babalar geri çevriliyor. Ben başörtülü bir anne olarak bu ihlali bizzat yaşadım. Toplumda Müslüman imajı
üzerinden suni korku ve endişeler oluşturuluyor. Medya
organları ve devlet mercileri Müslümanları ötekileştirilerek toplum üzerinde yanlış algılar oluşturuyor. Bu durum
zamanla ayrımcılığa dönüştürülüyor. Hatta bu yalnızca
Müslümanlara karşı değil, diğer yabancı kökenlilere karşı
da oluyor. Örneğin diş tedavisi için gittiğim Alman kökenli bir doktor, Fransa’da yabancı olduğu için ayrımcılığa
maruz kaldığını bana anlatmıştı.”230
229 http://www.sabah.com.tr/dunya/2014/01/26/danimarkad a-irkci-tartisma-muslumanlar-gelmesin
230 Ayşe Şenol ile Paris’te gerçekleştirilen 12.12.2013 tarihli görüşme.
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their own countries’. And, one out of every four
German demands that entrance of Muslims into
Germany should be banned.227
Austria
Pegida (Patriotic Europeans Against Islamization
of the West), which appeared as an anti-Islam
movement in Germany, organized its first march
in Austria. More than 20 thousand people attended
to some of the marches organized by Pegida at the
end of 2014 in Germany, but the march in Austria
became limited with few hundreds people. It was
seen that some of the Pegida supporters showed
Nazi greeting.228
Denmark
The entrance of Muslim immigrants into the
country is discussed in Denmark. Members of the
extreme right wing Danish People’s Party, which
started this discussion, announced that they are
anti-Muslim party. While the other right wing
parties in opposition lean towards the suggestion,
majority of the parliamentarians of the Danish
People’s Party wanted to stop the entrance of
Muslim foreigners into the country. During the
meeting of the Parliamentary Committee on
Citizenship organized in december 2013, Marie
Krarup from the Danish People’s Party, who
objected to give citizenship to Muslim immigrants,
said that “We should keep the number of Muslim
minority in our country limited.” On the other
hand, candidate of EU parliament of the party
Anders Vistisen said that “We should stop the
entrance of Muslim immigrants into our country,
even if it is for a while. Orientation of some of the
citizens of Muslim countries created problems and
they could in no way orient themselves. Thus, we
should immediately stop the entrance of Muslim
immigrants into our country. Then, the problem
can be solved.”229
France
Ayşe Şenol from IGMG in Paris, whose opinions
were asked within the scope of the contacts of
the committee of UHİM in France, remarked that
227 http://www.amerikaninsesi.com/content/almanlarislami-tehdit-olarak-goruyor/2590529.html
228 http://www.dunyabulteni.net/dunya/321298/pegidaavusturyada-ilk-yuruyusunu-gerceklestirdi
229 h t t p : / / w w w. s a b a h . c o m . t r / d u n y a / 2 0 1 4 / 0 1 / 2 6 /
danimarkada-irkci-tartisma-muslumanlar-gelmesin

İngiltere
İngiltere Houston’da el-Faruk Camii’nin yanında bulunan
Westview alışveriş mağazasının park alanındaki “Müslümanlar Westview Alışveriş mağazası alanına park edemez,
aksi takdirde aracınız çekilir” yazılı pankart İngiltere toplumunda bir arada yaşama kültürünün boyutlarını gözler
önüne net bir şekilde sermektedir. Konuyla ilgili olarak
mağaza yöneticileri kamera karşısına çıkmak istemezken,
camiye gelen Müslümanların kendi park alanlarına araçlarını park etmelerine yönelik nefretlerini de gizlememişlerdir.231
İsviçre
İsviçre’nin bazı kentlerinde iltica başvurusunda
bulunanların yüzme havuzu, çocuk parkı gibi yerlere
özel izinle girmesini öngören bir plan hazırlanmıştır.
Ayrıca sığınma talebinde bulunanlar sadece özel
tesislerde kalabilecektir. Bu merkezlerden ilki Bremgarten
kasabasında açılmıştır. İsviçre’de halihazırda sığınma
talep eden yaklaşık 50 bin kişi bulunmaktadır. Ülkede
iltica kuralları sıkılaştırılırken yerel yöneticiler de ilave
önlemler almayı planlamaktadır.232
İtalya
İtalyan La Repubblica gazetesi tarafından geleneksel Arap
kıyafeti giyinmiş Mısır asıllı bir Müslüman öğrenci Milan
sokaklarında gezerken kayıt altına alınmıştır. Görüntülerde
Müslüman öğrenciye İtalyan halkı tarafından ağza alınmayacak küfürler edilmektedir. İtalya’da halkın İslam dinine
karşı hoşgörüsünün azaldığına dikkat çeken gazete, bu görüntülerle her şeyin apaçık ortaya çıktığını savunmuştur.
Görüntülerde Müslüman öğrencinin sadece kıyafetine bakarak küfür ve hakaret eden kişiler, Müslümanların ülkelerinde yaşamasına karşı çıkmaktadır.233
i. YAŞAM HAKKINA MÜDAHALE
Almanya
29 Mayıs 1993 tarihinde Genç Ailesinin evine düzenlenen
kundaklama sonucu gecenin karanlığında ateşe verilen
231 http://www.local10.com/news/no-muslim-parking-signs-come-downoutside-mall/-/1717324/21403262/-/11eaa25/-/index.html
232 http://tr.euronews.com/2013/08/09/isvicreden-multecilere-karsi-irkci-uygulama/
233 http://www.mynet.com/haber/dunya/islamofobi-tehlikesine-boyle-dikkat-cekti-1718306-1

they entered into a more difficult period in their
social life especially after September 11, and said
the followings:
“We did not have so serious problems in our daily
lives before September 11, but after this event,
discrimination came to a systematic state. Even
for the school trips of our children, women with
headscarves or men with beards are not wanted.
Despite they have quota, by saying that ‘our
quota has been reached’, Muslim mother and
fathers are refused. As a mother with headscarf,
I experienced this violation. Artificial fear and
concerns are created over Muslim image in the
society. Media organs and state authorities create
wrong perceptions over the society via alienation
of Muslims. This situation turns into discrimination
by time. This is even not only against Muslims but
also against other foreigners. For instance; a
German dentist that I visited told me that he was
exposed to discrimination in France because he is
a foreigner.”230
England
The poster -which was put in the parking lot of
the Westview shopping mall close to Al-Farooq
mosque in Houston, England- with the following
expression on, “Muslims cannot park inside
the area of Westview Shopping Mall, otherwise,
their cars are drawn” displays transparently the
dimensions of the culture of living together in
British society. While the administrators of the
mall did not want to make an interview, they did
not hide their hate against Muslims parking in
their lot when they come to the mosque.231
Switzerland
A plan, projecting that asylum seekers can enter
into some places like swimming pools, children
parks with private permission in some cities,
was prepared in Switzerland. Moreover, asylum
seekers can stay only at private facilities. One of
these centers was opened in Bremgarten town.
Currently, there are 50 thousand asylum seekers
in Switzerland. While asylum rules are tightened
in the country, local authorities plan to take extra
precautions.232
230 Interview made with Ayşe Şenol, in Paris, on 12.12.2013.
231 http://www.local10.com/news/no-muslim-parkingsigns-come-down-outside-mall/-/1717324/21403262//11eaa25/-/index.html
232 http://tr.euronews.com/2013/08/09/isvicredenmultecilere-karsi-irkci-uygulama/
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evde Hülya Genç (9), Gülistan Öztürk (12), Hatice Genç
(18), Gülsüm İnce (27) ile Saime Genç’i (4) olmak üzere
5 aile bireyi can vermiştir. Alman istihbaratı ile işbirliği
içerisinde gerçekleştirildiği iddia edilen cinayetin failleri
4 Neo-Nazi üyesi ise gençlik cezasına çarptırılmıştır. Cinayetin failleri bugün Solingen sokaklarında rahatça dolaşmaktadırlar. Olayın üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen
Almanya’da başka Türkler olmak üzere göçmenler tedirginlik içerisinde yaşamlarına devam etmektedirler.234
***
Almanya’da 1990 ile 2011 yılları arasında işlenen ırkçı
cinayetlerin sayısı Aralık 2013’te emniyet birimlerinin
şüpheli dosyaları yeniden incelemesinden sonra güncellenmiştir. Aralık 2013’e kadar resmî olarak açıklanan 60
rakamının gerçeği yansıtmadığı, 1990-2011 yılları arasında işlenen ırkçı cinayetlerin sayısının aslında 746 olduğu
belirtilmiştir.
Neue Osnabrücker Zeitung adlı yerel gazetenin haberine
göre, Federal Kriminal Dairesi ve Eyalet Kriminal Daireleri, ülkede 1990-2011 yılları arasında “şüpheli” olarak
kayıtlara geçen 3 bin 300 cinayeti yeniden mercek altına
almıştır. Gazeteye konuşan İçişler Bakanlığı’nın bir sözcüsü, elde edilen bulgulara göre 746 cinayette ırkçı ve yabancı düşmanı motif tespit ettiklerini duyurmuştur.
Sivil toplum örgütleri ve göçmen teşkilatları, uzun yıllardır Almanya’da işlenen ırkçı cinayetlerin sayısının resmî
kurumlar tarafından düşük gösterilmeye çalışıldığını belirtmişlerdir. STK’lar, “Alman emniyet birimlerinin sağ
gözü kör” diyerek, polisin ırkçıları görmezden geldiğini
ileri sürmüş ve eleştirmiştir. Sayının yukarı yönde düzeltilmesi bu şüpheleri kuvvetlendirmiştir.235
***
Almanya’da 2000’li yıllarda işlenen ve 8’i Türk 10 kişinin
hayatını kaybettiği failimeçhul cinayetleri işlediği iddia
edilen Nationalsozialistischer Untergrund–NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı Teşkilatı)’nun hayatta kalan kadın
üyesi Beate Zschaepe Kasım 2011’de bir banka soygunundan sonra yakalanmıştır. Diğer iki üye Uwe Mundlos
ve Uwe Böhnhardt’ın polis tarafından kıstırılmaları üzerine intihar etmeleri, Beate Zschaepe’nin olaydan dört gün
sonra teslim olması ve bu süre zarfında örgüte ait evin ya234 http://www.yenihayat.de/politika/solingen-halkalari-ve-irkciliga-nefret
235 http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/25283733.asp
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Italy
A Muslim student with Egyptian background,
who was wearing a traditional Arab clothes, was
recorded by Italian newspaper La Reppublica
while he was walking on the streets of Milan. In
images, very bad swearing are directed towards
the student by Italian people. The newspaper
remarked that tolerance of Italian society has
decreased for Islam, and the video was just an
evidence in that regard. People, who did swearing
and insults by just looking at his clothes, are
against that Muslims live in their country.233
i. INTERVENTION AGAINST
RIGHT TO LIFE

Germany
In result of a sabotage organized against the house
of Genç family on 29 may 1993, Hülya Genç (9),
Gülistan Öztürk (12), Hatice Genç (18), Gülsüm
İnce (27) and Saime Genç (4) died in the house
which was burned in the middle of the night. Four
neo-Nazi Perpetrators of the murder, which was
asserted to be organized in collaboration with
German Intelligence, were punished as youth.
Perpetrators of the murder are freely walking on
the streets of Solingen today. Despite that 22 years
have been passed since the event, immigrants
and especially other Turks continue their lives in
uneasiness.234
***
Number of racist murders committed between
1990 and 2011 in Germany was updated after reinvestigation of suspicious folders by police units
in december 2013. It was remarked that 60, which
was the officially announced number in december
2013, was not reflecting the reality, and the real
number of the racist murders committed between
1990 and 2011 was 746.
According to the news of a local newspaper,
Neue Osnabrücker Zeitung, Federal Criminal
Bureau and State Criminal Bureaus re-examined
3 thousand 300 homicides which were registered
as ‘suspicious’ between 1990 and 2011. A
spokesman of the Interior Ministry, who talked to
the newspaper, announced that according to the
findings they identified racist and xenophobic
motives for 746 homicides.
233 http://www.mynet.com/haber/dunya/islamofobitehlikesine-boyle-dikkat-cekti-1718306-1
234 http://www.yenihayat.de/politika/solingen-halkalari-veirkciliga-nefret

UHİM Genel Sekreteri Veysel Başar BM Milletler Sarayı’nda gerçekleştirilen Avrupa Medyasında Yükselen
Irkçılık başlıklı panelde
UHIM Secretary General Veysel Başar at Rising Racisim of European Media panel took place in UN Palace of Nations

kılması, örgüt evinde yıllar önce işlenmiş failimeçhullere
ait delillerin bulunması, uzun yıllar boyunca pek çok cinayet, bombalama ve banka soygunu olayına karıştığı iddia
edilen örgütün bu kadar uzun bir süre boyunca yakalanamamış olması gibi hususlar akıllarda soru işaretleri bırakmıştır. Öte yandan Anayasa Koruma Dairesi’nin, örgütün
faaliyetlerine devam etmesi ve bu kadar uzun bir süre
boyunca yakalanmamış olmasında ihmalinin bulunduğu
konusundaki şüpheler çok kuvvetlidir.

For many years, civil society and immigrants’
organizations have remarked that the racist
homicides in Germany are tried to be shown
less by official institutions. Civil Society
Organizations have been arguing that “The right
eye of the German police units is blind” meaning
that police ignores the racists and they criticized
this. The upward correction of the homicide
numbers strengthened these suspicions.235

Siyaset ve medya organları uzun yıllar boyunca cinayetlerin Türklerin kendi içlerindeki hesaplaşmaları ile ilgili
olduğunu ileri sürmüş, cinayetlerin mafya tarafından işlendiği, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti yapan ya da
karapara aklayan çetelerle ilgili olduğu gibi iddialar sürekli vurgulanmıştır. Ancak cinayetlerin aşırı sağcı yeraltı
grupları tarafından işlenmiş olabileceği hiçbir zaman ihtimal olarak görülmemiştir.236

Beate Zschäpe was arrested after a bank robbery
in November 2011. She was the surviving female
member of Nationalsozialistischer UntergrundNSU
(National
Socialist
Underground
Organization, NSUO) that was asserted to commit
the unsolved homicides in which 10 people, of
whom 8 were Turkish, died in 2000s in Germany.
The followings put question marks in the minds:
suicide of the other two members, Uwe Mundlos
and Uwe Böhnhardt, after they were cornered by
police; submission of Beate Zschäpe four days
after the incident and meanwhile the incineration
of the house belonging to the organization;
detection of evidences in the house related to
unsolved homicides committed years ago; the
fact that the organization which was asserted to
involve in many homicides, bombing and bank
robbery could not be caught for quite a while. On
the other hand, the suspicions are so strong that
Constitutional Protection Agency has negligence
due to the fact that NSUO continued its activities
and could not be caught for quite a while.

Olayla ilgili dava halihazırda devam etmekle birlikte, Türkiye Hükümeti tarafından sürecin adalet getirmeyeceği,
yargılamanın tarafsız olmadığı dile getirilmiştir.237 Duruşmalara katılacak gazetecilerin akreditasyon sürecinde
Türkiye’den başvuruda bulunan gazetecilere uygulanan
ayrımcı uygulamalar, duruşmalarda kadın sanık Beate Zschaepe’nin çiklet çiğnemesi, duruşmalara sürekli ara verilmesi gibi göstergeler, yargılamanın ciddiyetten uzak bir
236 Müslümanlar Koordinasyon Merkezi (KRM), NSU Sağ Terörü,
Kasım 2012.
237 http://t24.com.tr/haber/bekir-bozdag-verilecek-kararin-bu-saatten-sonra-bir-onemi-kalmamistir/228011

***

235 http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/25283733.asp
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şekilde sürdürüldüğü kanısını güçlendirmektedir.
***
Mısırlı Merve El Şerbini adlı kadın, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla davacı olduğu sanık Alexander W. tarafından,
1 Temmuz 2009’da davanın görülmekte olduğu mahkeme
salonunda 18 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştür.
Dresden kentindeki bir eczanede çalışan Merve El Şerbini
ile Rusya’dan Almanya’ya göç etmiş olan Alman kökenli
Alexander W., 2008 yılı Ağustos ayında, kentteki bir çocuk bahçesinde karşılaşmıştır. Başörtülü olan El Şerbini,
oğluna salıncakta yer vermesi için Alexander W.’ye ricada bulunmuş, bunun üzerine Alexander W., El Şerbini’ye
“İslamcı”, “şıllık” ve “terörist” diye bağırarak hakaret
etmiştir. Bunun üzerine El Şerbini bu kişiyi mahkemeye
vermiştir. Dresden Eyalet Mahkemesi, 29 yaşındaki Alman kökenli Rusya vatandaşı Alexander W.’yi 780 Euro
para cezasına çarptırmış, ancak savcılık, verilen cezanın
hafif olduğu, ayrıca sanığın yaptığından pişmanlık duymadığı gerekçesiyle bir üst mahkemeye gitmiştir.
1 Temmuz 2009 günü görülen davada Merve El Şerbini,
bir üst mahkemede tanık ifadesini tamamladıktan sonra
Alexander W., mahkeme salonunda Mısırlı kadının üzerine atılarak, 30 saniye içinde 18 bıçak darbesi indirmiş
ve “Senin yaşamaya hakkın yok” diye bağırmıştır. Olay
sırasında üç aylık hamile olan Merve El Şerbini, salonda
bulunan üç yaşındaki oğlu ile kocasının gözleri önünde öldürülmüştür. Eşini kurtarmak üzere saldırgana müdahale
eden Merve El Şerbini’nin eşi ise, hakim tarafından çağırılan güvenlik güçlerince katil sanılarak silahla vurulmuş
ve ağır biçimde yaralanmıştır.238
Sanığın mahkeme salonuna bıçakla girebilmesi ve karşı
tarafa ölümcül bir saldırı gerçekleştirebilmesi, güvenlik
açısından büyük bir zaafiyete işaret ederken, güvenlik
güçlerinin sanığa değil Merve El Şerbini’nin eşine
müdahale etmesi ise akıllara Müslümanlar hakkındaki
önyargıları getirmektedir.
***
Bremen’de Türklerin yoğun oturduğu iki apartman 30 Eylül 2012 tarihinde kundaklanmıştır. 30 kişinin yaralandığı
kundaklamada Türk aileler çatıya çıkarak ölümden kurtulabilmiştir. Almanya’nın Bremen kentinin Gröpelingen
238 http://www.dw.de/el-%C5%9Ferbini-cinayeti-korkular%C4%B1-art%C4%B1rd%C4%B1/a-4831603-1
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Political and media organs have asserted for
many years that the homicides are related to
revenge among Turkish people themselves. It has
also constantly been pointed that the homicides
are committed by mafia and they are related to
the gangs dealing with human trafficking, drug
trafficking or money laundering. However, it
was never presumed that the homicides could be
committed by extreme right-wing underground
groups.236
Though the related trial still continues, the Turkish
Government depicted that the process will not
bring justice since the trial is not objective.237
The indicators, such as discriminatory practices
during the accreditation process of journalists
who applied from Turkey to attend the trials, the
fact that female suspect Beate Zschäpe chews
gum during the trials and the trials are constantly
paused, strengthen suspicions that the trial is
continued unserious.
***
Marwa El-Sherbini, an Egyptian woman, was
stabbed 18 times to death by Alexander W., who
was defendant against El-Sherbini’s accusation
that he insulted her, in the court room where the
lawsuit was taking place on 1 july 2009.
Marwa El-Sherbini, who was working at a
pharmacy in Dresden, and Alexander W., who
migrated to Germany from Russia, met at a
children’s park in the city in august 2008. ElSherbini, who had a scarf, asked from Alexander
W. to give place for her son at the swing. But
Alexander W. had insulted her by screaming
“Islamist”, “hussy”, and “terrorist”. Then, ElSherbini sued him. Dresden Town Court fined
29 years old Alexander W. 789 euro. But, the
prosecution office filed an appeal on the grounds
that the punishment was mild and also the
defendant did not feel guilty about what he did.
After Marwa el-Sherbini finished her witness
statement at a higher court, Alexander W. laid
on the woman at the court room and stabbed her
18 times in 30 seconds and screamed “You do
not have the right of living.” Marwa el-Sherbini,
who was 3 months pregnant during the incident,
was killed in front of her husband and 3 years old
236 Coordination Centre of Muslims (KRM), NSU Right
Terror, November, 2012.
237 http://t24.com.tr/haber/bekir-bozdag-verilecek-kararinbu-saatten-sonra-bir-onemi-kalmamistir/228011

semtinde beş katlı altı daireli apartmanda üç Türk, iki Arap
ve bir Bulgar ailenin oturduğu, apartmanın 22 yaşındaki
bir Alman tarafından ateşe verildiği, kundakçının olaydan
iki saat kadar sonra da aynı caddede başka bir apartmanı
daha kundakladığı bildirilmiştir. Binaları ateşe veren kundakçının kısa sürede yakalandığı olayda ırkçı motifler ağır
basmaktadır.239
***
Almanya’nın Thüringen eyaletinde kendilerine “Vatanı
Savunanlar” adını veren bir grup ırkçı, Hildburghausen
isimli kasabada, bir şirket önünde bekleyen üç Rumeni, 15
kadar arabadan oluşan bir konvoyla takip etmiştir. Polis
sözcüsünün verdiği bilgiye göre takip sırasında kaza meydana gelince, konvoy polis tarafından durdurulmuştur. Rumenlerden biri kaçarak polis otomobiline sığınmıştır.
Thüringische Landeszeitung isimli gazetenin haberinde
bölgede hırsızlığı önlemek maksadıyla Almanların bir
grup kurduğu ve “hırsızlara karşı” mücadele etmek istediklerini söyledikleri belirtilmiştir. Almanların takip ettiği Rumenler, daha önce polis tarafından çevrede metal
hırsızlığı yapmış olabilecekleri zannıyla kontrol edilmiş,
ancak buna dair hiçbir delil bulunamamıştır.
Thüringen Eyalet Parlamentosu’nda Sosyal Demokrat
Parti SPD, olayla ilgili açıklama yapılmasını talep etmiştir.
Eyalet meclisi milletvekillerinden Uwe Höhn, yeni kurulan sözde “Vatanı Savunanlar” grubu hakkında tam olarak
bilgi verilmesini istemiştir. Polis sözkonusu grup hakkında
soruşturmaya başlatmıştır. SPD’li bir başka eyalet milletvekili Diana Lehmann, “Thüringen’de ‘Hoşgeldin’ kültürünü oluşturabilmemiz için önümüzde uzun bir yol var
anlaşılan” demiştir.240
***
16 Ocak 2015 tarihinde evinin bahçesinde ölü bulunan
20 yaşında Eritre asıllı Halid İdris Bahray İslam karşıtları
tarafından bıçaklanarak öldürülmüş ancak failler ve
deliller bulunamamıştır. Cinayetin işlendiği akşam 25 bin
aşırı sağcı Pegida hareketinin eylemi olduğu tespit edilmiştir. Dresden polisi yapılan incelemeler sonucu olayın
kaza değil cinayet olduğu değerlendirmesini yapmıştır.241
239 http://www.sabah.com.tr/Dunya/2012/10/01/almanyada-urperten-kundaklama
240 http://www.dunyabulteni.net/avrupa/312622/almanya da-irkcilar-insan-avina-cikti
241 http://www.theguardian.com/world/2015/jan/15/pegida-dresden-eritrean-refugee-murder-far-right-germany

son. Husband of Marwa el-Sherbini, who tried to
intervene the attacker, was shot by security forces
sine he was thought to be the murderer and got
injured seriously.238
Facts that the defendant could enter into court
room with a knife and perform a mortal attack
against the other side point to a big weakness
with regards to security. Moreover, intervention
of security forces not to the defendant but to
the husband of Marwa el-Sherbini connotes
prejudices about Muslims.
***
Two buildings, in which Turks were living densely,
were sabotaged on 30 september 2012 in Bremen.
While 30 people got injured, Turkish families
could escape from death by going up to the roof.
It was reported that there were three Turks, two
Arabs, and a Bulgar family living in five storey
building with six apartments in Gröpelingen
part of the city of Bremen in Germany, and the
building was put on fire by a 22 years old German.
Furthermore, it was reported that the same person
sabotaged another building on the same street
two hours after the first incident. Racist motives
preponderates in the incident and the arsonist was
caught in a short time.239
***
A group or racist named themselves Defenders
of the Homeland in Thüringen state of Germany
followed 3 Romanians waiting in front of a
company with a convoy of 15 cars in a town called
Hildburghausen. According to the information
given by Police spokesman, when an accident
happened during the chase, the convoy was
stopped by police. One of the Romanians escaped
and took refuge in police car.
It was written in the news, taken place in the
newspaper of Thüringische Landeszeitung, that
the Germans said they established a group in oder
to prevent robbery in the region and wanted to
fight “against robbers”. The Romanians followed
by the Germans were controlled by police before
on suspicion of metal theft, but no evidence could
be found in that regard.
Social Democrat Party (SPD) demanded at
Thüringen State Parliament an explanation related
to the event. One of the parliamentarians, Uwe
238 h t t p : / / w w w. d w. d e / e l - % C 5 % 9 F e r b i n i - c i n a y e t i korkular%C4%B1-art%C4%B1rd%C 4%B1/a-48316031
239 http://www.sabah.com.tr/Dunya/2012/10/01/almanyadaurperten-kundaklama
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Fransa
Fransa’nın başkenti Paris’in banliyölerinden Argenteuil’de ırkçı saldırıya uğrayan başörtülü hamile kadın, çocuğunu kaybetmiştir. Mağdurun avukatı Hosni Maati, 21
yaşındaki 4 aylık hamile kadının çocuğunu kaybettiğini
açıklamıştır. 13 Haziran 2013 Perşembe günü iki kişinin
saldırısına uğrayan kadının başörtüsü açılmaya çalışılmış
ve elbisesin önemli bir bölümü de kesilmiştir. Kadının hamile olduğunu söyleyerek yalvarması üzerine saldırganlardan birinin kadının karın bölgesine tekme attığı öne
sürülmüştür. Aynı bölgede olaydan 3 hafta önce yine başörtülü bir kadın saldırıya uğramıştır.242
İngiltere
15 Ekim 2012’de Essex bölgesindeki Harlow şehrinde
meydana gelen olayda 4’ü çocuk 5 Pakistanlı yanarak can
vermiştir. Yangının kundaklama sonucu çıktığından şüphelenilmektedir. Anne Sabah Usmani ve çocuklar Şuayb
(13), Reyyan (6), Hira (11) olay yerinde; Munib (9) ise
kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiştir. Baba Abdulşekur ve 3 yaşındaki kız çocuğu Mehin ise yoğun bakıma
alınmıştır. Her ikisi de doktor olan anne ve babanın Suudi
Arabistan’da bir süre pratisyen hekimlik yaptığı ve 3 yıl
önce İngiltere’ye yerleşerek görevlerine burada devam ettikleri kaydedilmiştir.243
***
29 yaşındaki Iraklı mülteci Kalan Kava Kerim, Eylül
2004’te Swansea’da bir barın yakınlarında ırkçı bir saldırıya maruz kalarak can vermiştir. Irak’ta işkence sebebiyle bir bacağının dizden aşağısını kaybetmiş olan Kerim,
2002 yılında İngiltere’ye mültecilik başvurusunda bulunmak için gelmişti ve Swansea’da yaşıyordu. 3 kişi kendisine saldırdığında Kerim evine doğru yol almakta idi.
Kerim saldırganlar tarafında başının arka tarafına ölümcül
bir darbe alarak hastaneye kaldırılmış fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Polis saldırının ırkçı gerekçelere dayandığını bildirmiştir. Kerim’in ölümünden 8
gün sonra katili 26 yaşındaki Lee Mordecai bulunmuş ve 5
yıl hapse mahkum edilmiştir.
Ölümle sonuçlanan bir başka olayda ise, Hastings’te ya242 http://www.minute15.com/saldiriya-ugrayan-basortulu-hamile-kadin-cocugunu-kaybetti_70306.html
243 http://www.haber7.com/dunya/haber/940750-musluman-aileyi-canli-canli-yaktilar
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Höhn, wanted a full-fledged explanation regarding
newly established so-called organization
“Defenders of the Homeland”. Police started
investigation related to the group. Another SPD
parliamentarian, Diana Lehmann, has said that
“It seems that we have a long away in front of
us in order to establish a ‘Welcome’ culture in
Thüringen.”240
***
20 years old Eritrean, Khaled Idris Bahray, was
found dead in the garden of his house on 16 january
2015. He was killed by opposers of Islam but
perpetrators and evidences could not be found. It
was found out that there was the protest of Pegida
comprising 25 thousand extreme rightists on the
night of the murder. In result of the investigations,
Dresden police announced that the incident was
not an accident but a murder.241
France
Pregnant woman with headscarf who was exposed
to racist attack in Argenteuil, one of the suburbs
of Paris, lost her baby. The lawyer of the victim,
Hosni Maati, gave information that the four
month pregnant woman (21) lost her baby. The
headscarf of the woman, who was exposed to the
attack of two people on 13 june 2013, was tried to
be opened and a big part of her dress was cut. It
was argued that after she screamed that she was
pregnant and begged, one of the attackers kicked
to the belly part of the woman. Again a woman
with headscarf was attacked in the same region
three weeks before the incident.242
England
In the event happened on 15 october 2012 in the
city of Harlow in region of Essex, 5 Pakistani of
which 4 were children, died by burning. It was
suspected that the fire started by a sabotage.
Mother Sabah Usmani and her children Shuaib
(13), Rayyan (6), Hira (11) died at the place of
the incident, and Muneeb (9) died at hospital.
Father Abdul Shakoor and his three years old
girl Maheen were put into intensive care. It was
reported that both mother and father were doctors
and they made general practice in Saudi Arabia
240 http://www.dunyabulteni.net/avrupa/312622/almanyadairkcilar-insan-avina-cikti
241 http://www.theguardian.com/world/2015/jan/15/pegidadresden-eritrean-refugee-murder-far-right-germany
242 http://www.minute15.com/saldiriya-ugrayan-basortuluhamile-kadin-cocugunu-kaybetti_70306.html

Heyetimizin organize ettiği, çok sayıda akademisyen, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu yöneticisinin
katılımı ile gerçekleştirilen workshop (Viyana/Avusturya)
Workshop organized by our commitee with the participation of many academicians, politicians and NGO directors
(Vienna/Austria)

bancı dil öğrencisi olarak bulunan Katar doğumlu 16
yaşındaki Arap öğrenci Muhammed el-Mecid, Ağustos
2008’de ırkçı sözlü sataşmalarda bulunan bir grup gangster çetesinin saldırıları sonucu hayatını kaybetmiştir.
Bir grup gangster Güney Afrikalı siyahi bir öğrenci olan
Peter Henworth’a “Lanet Zenci” gibi aşağılayıcı ifadeler
kullanarak yumrukla saldırmıştır. Muhammed ve arkadaşları bu durum karşısında olayların daha da büyümemesi
için kebapçıdan çıkıp olay yerinden uzaklaşmak istemiş
fakat saldırgan ısrarla kavga etmek istediğini söyleyerek
Muhammed’e bir yumruk atmış ve onu yere devirmiştir.
Muhammed ciddi bir yara almış ve bazı kemikleri kırılmıştır. Hastaneye kaldırılan Muhammed 3 gün komada
yaşam mücadelesi verdikten sonra hayata gözlerini yummuştur. Kasım 2009’da Muhammed’e ölümcül yumruğu
atan gruptan George Austin 4.5 yıl hapse mahkum edilmiş,
Paul Rockett adlı saldırgan ise ırkçı sözlü saldırıdan ötürü
4 ay hapis cezası almıştır. Muhammed’in arkadaşını yaralayan Alexaner Quinn ise 2 yıl hapis cezası almıştır.244
Bu olaylarda üzerinde özellikle durulması gereken bir husus da, saldırıları gerçekleştiren ve cinayeti işleyenlerin
4-5 yıl gibi hapis cezaları almış olmalarıdır.
İspanya
EUMC (AB Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Gözlem
Evi)’ye bağlı İspanya Ulusal Gözlem Evi’nin verdiği bil244 Harmit Athwal & Jenny Bourne & Rebecca Wood, Racial Violance:
The Buried Issue, Institute of Race Relations (IRR), 2010.

for a while, and they came to England three years
ago where they continued their practices.243
***
29 years old Iraqi refugee, Kalan Kawa Karim,
was exposed to a racist attack and died close to
a bar in Swansea in september 2004. Karim, who
lost one his legs below from his knee due to torture
in Iraq, came to England in 2002 in order to seek
for asylum and he was living in Swansea. While
three people attacked him, he was on the way to
his house. Karim got a deadly hit on the back side
of his head by the attackers and he was taken to
hospital. But he could not be saved despite all
medical efforts. Police announced that the attack
was depending on racist reasons. His murderer, 26
years old Lee Mordecai, was found 8 days later
after the death of Karim and he was sentenced to
5 years of prison.
In another incident ended with death, 16 years
old Arab student Mohammed al-Majed, who was
born in Qatar and being in Hastings as a foreign
language student, lost his life in result of an attack
of a gangster group who threw brickbats. A group
of gangster punched a black South African student
Peter Henworth by saying humiliating things like
‘damn black’. Mohammed and his friends wanted
to go out from a kebab place and escape before the
incident grew, but the attacker hit Mohammed by
insisting to fight and brought him down. He got a
serious injury and some of his bones were broken.
After he stayed in coma for three days, he died.
243 h t t p : / / w w w. h a b e r 7 . c o m / d u n y a / h a b e r / 9 4 0 7 5 0 musluman-aileyi-canli-canli-yaktilar
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gilere göre; Faslı çiftçi Aziz Hüsnü 2005 yılının Şubat
ayında Almeria şehrinin El-Ejido kasabasında ırkçı saldırganlar tarafından dövülerek öldürülmüştür. Olayla ilgili olarak ikisi hukukî olarak reşit olmayan dört saldırgan
yakalanmıştır.

George Austin, among the group, got 4.5 years
of prison sentence in november 2009, while Paul
Rockett got 4 months of prison sentence due to
racist verbal attack. Alexander Quinn who injured
the friend of Mohammed got 2 years of prison
sentence.244

Ölümle sonuçlanan bir başka olay ise 2004 yılının Ağustos
ayında Tortosa şehrinde meydana gelmiştir. Olayda bir sürücü Faslı bir yayaya çarparak ölümüne sebep olmuştur.
Olay esnasında ise sürücünün “Defolup evinize gidin lanet
olası pislikler” dediği kaydedilmiştir.

Another issue which should be stressed upon
in such incidents is that the perpetrators got
sentences like 4-5 years.

Bir diğer olayda ise, Madrid’te namaz kılan bir Cezayirli 2004 yılının Haziran ayında 6 kişilik Neo-Nazi grubu
tarafından silahlı saldırıya uğramış ve günlerce komada
kalmıştır.245
j. EĞİTİM
Almanya
Almanya’daki eğitim sistemi, göçmenler açısından büyük
sosyal eşitsizliklerin yaşanmasına sebebiyet vermektedir.
Çokkültürlü bir toplumda tekkültürlü bir eğitim politikasının uygulanması sebebiyle ülkede yaşayan milyonlarca
göçmen sağlıklı bir eğitim hakkından mahrum kalmaktadır.
Siyasi merciler, göçmenlerin ülkelerine döneceği öngörüsü sebebiyle eğitim hayatında yaşanan çiftestandardın
ortadan kaldırılması adına hayata geçirilmesi gereken politikaları sürekli ertelemiştir. Eğitim hayatında başarısızlık
duygusu yaşayan ve bu sebeple dışlanan göçmen ailelerin
çocukları kötü alışkanlıklar, şiddet, marjinal yaşam biçimi
ve işsizlikle çevrelenmiş bir hayatın içine itilmektedir.
Eğitim hayatında yaşanan sorunların başında, ilkokul dördüncü sınıfta öğretmenler tarafından yapılan ve kişinin
eğitim hayatında belirleyici olan yönlendirme sürecinde
yapılan ayrımcılık gelmektedir.
UETD Yönetim Kurulu Üyesi Av. Dr. Hayrullah Özcan
eğitim alanında çiftestandartlı uygulamalar olduğunun altını çizmiş ve yabancı kökenlilerin akademik başarısının
engellendiğini belirtmiştir:
“Eğitim hayatında yabancı kökenlilerin –Almanya’da
bunların tamamına yakınını Türkler oluşturuyor- yaşadığı
bölgelerdeki okullarda yabancı öğrencilerin %95’i akade245 EUMC (2006a).
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Spain
According to the information given by Spanish
National Observatory of Racism and Xenophobia
connected to European Monitoring Centre on
Racism and Xenophobia (EUMC), Moroccan
farmer Aziz Husnu was killed by beating of racist
attackers in El-Ejido town of Almeria in february
2005. Four legally nonadult attackers were
arrested related to the incident.
Another incident ended with death happened in
Tortosa in august 2004. A driver hit a Moroccan
pedestrian and caused his/her death. It was
reported that the driver said during the incident
that “Get out here and go back to your home, you
damned dirtiness.”
In another incident, an Algerian was shot by 6
neo-Nazi in june 2004. He was praying during the
incident and he stayed in coma for days.245
j. EDUCATION
Germany
Education system in Germany causes big social
inequalities with regards to immigrants. Because
of the application of a monocultural education
politics in a multicultural society, millions of
immigrants living in the country lack the right of
a healthy education.
Political authorities have constantly delayed the
politics which needed to be actualized for the sake
of the removal of double standard experienced
in education life because of the projection that
immigrations would turn back to their countries.
Children of immigrant families, who have
the feeling of failure and thus are alienated in
education life, are thrown into a life surrounded
244 Harmit Athwal&Jenny Bourne&Rebecca Wood, Racial
Violence: The Buried Issue, Institute of Race Relations
(IRR), 2010.
245 EUMC (2006a).

mik çalışma yapamayacakları okullara yönlendiriliyorlar.
Almanya’da ilkokul 4. sınıfta öğrencilere bir yönlendirme
yapılıyor ve bu yönlendirmeye göre eğitim hayatlarının
ilerleyen safhalarında nerede olacakları belirlenmiş oluyor. İlkokulun ardından üç çeşit okul var. Bunlar; 1. Gymnasium, 2 Realschule, 3. Hauptschule. Bu üç çeşit okuldan yalnızca gymnasiumlara yönlendirilen öğrencilerin
üniversite okuma şansı yüksek, diğer iki tip okulda eğitim
alıp üniversiteye girme yüzdesi çok düşük. Realschuleler
daha ziyade mesleki alana yönelik eğitim veriyor. Hauptschuleler ise daha yetersiz görülen öğrencilere eğitim
veriyor. İşte bu noktada Türk kökenli çocuklarımızın büyük çoğunluğunun bu hauptschulelere yönlendirildiğini
söyleyebilirim.”
Eğitim sisteminde bu üç okul türü dışında bir de zihinsel
ve fiziksel engellilerin eğitim gördüğü ‘sonderschule’ler
bulunmaktadır. İşte bu okullarda da herhangi bir engeli
bulunmadığı halde “öğrenme güçlüğü” gerekçe gösterilerek onbinlerce Türk çocuğu eğitim almaktadır. Bu noktada
özellikle Almanca noktasındaki yetersizlik gerekçe
gösterilmektedir.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği yetkilisi Pedagog Halide
Özkurt ise, “gizli ayrımcılık” olarak tanımladığı bu duruma kendisinin de bir örnek olduğunu aktarmış ve heyetimize şunları söylemiştir:
“Eğitim sisteminde ilkokul 4. sınıfta yapılan yönlendirmede ayrımcılık devreye giriyor. Özellikle Türk çocuklar
özel eğitim sınıflarına tavsiye ediliyor. Yalnızca bilinçli
aileler buna karşı çıkıyor. Özel eğitim sınıflarına tavsiye
edilen çocuklar içerisinde benim tanıdığım birçok çocuk
doktor oldu. Sadece Almancaları yetersiz görüldüğü için
bu sınıflara tavsiye edilmişlerdi. Aslında ben de bunun
bir örneğiyim. Bana da 10. sınıftayken hocam böyle bir
yönlendirmede bulunmuştu. Bu durumu ‘gizli ayrımcılık’
olarak tanımlayabiliriz. Bu gibi durumlar uzun yıllar takip
gerektiren durumlardır.”
***
EUMC’nin (AB Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı İzleme Merkezi) Avrupa’daki gözlemlerinden çıkan sonuçlar, eğitim alanında yaşanan ayrımcı uygulamalara işaret
etmektedir. 2006’da yayımlanan “Ayrımcılık Algısı ve
İslamofobya” adlı raporda Almanya’da bir erkek çocuk
şunları dile getirmiştir:
“Almanya’da okula gittiğimde atalarımla ilgili okulda

by bad habits, violence, marginal life style and
unemployment.
Discrimination made by teachers at fourth year
and in the process of guidance which is decisive
in education life of a person is the most important.
Lawyer Dr. Hayrullah Özcan, from the UETD,
underlined the fact that there are practices with
double standard in education field and he stated
that the academic success of people with foreign
origin is prevented:
“In education life, at schools in regions where
people of foreign origin -almost all of them are
Turkish ones in Germany- live, 95% foreign
students are directed to the schools in which
they cannot do any academic work. There is an
orientation made for the fourth year primary
school students and according to this, it is
decided where these students will be in later
stages of their education life. There are three
types of schools after the primary one: 1.
Gymnasium, 2. Realschule, 3. Hauptschule.
Among these schools, only the students who are
directed towards gymnasium have high change of
university education, meanwhile the percentage
of university entrance is very low for the ones
who take education from the other two types of
schools. Realschule rather gives an education for
professional field. Hauptschule gives education
for less eligible students. At this point, I can
say that, a great majority of our children with
Turkish background are directed towards these
Hauptschule.”
Besides the three types of schools mentioned
above, there is also ‘sonderschule’ where mentally
and physically challenged students are educated.
Tens of thousands of Turkish children receive
education in such schools despite they do not have
any challenge but just because they have ‘learning
disability’. At this point, especially the lack of
German language is shown as a reason.
Pedagog Halide Özkurt, from DİTİB, defined this
situation as a ‘secret discrimination’ for which she
herself is also an example, and said the followings
to our committee:
“A discrimination comes into play during the
orientation process at fourth year of primary
school in education system. Especially Turkish
students are advised for special education classes.
Only the conscious families react to this. Many
children whom I know and who were suggested
for these special education classes became
INCREASING DISCRIMINATION IN EUROPE ISLAMOPHOBIA
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karşılaştığım ilk şey Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili bir
konuşmaydı. Konu ise Osmanlı’nın Viyana kuşatmasıydı. Öğretmenimiz derin nefes aldı ve konuşmaya başladı.
Tanrıya şükürler olsun ki onları mağlup ettik, yoksa siz
erkeklerin büyük bir sorunu olacaktı. Dedi ve tüm erkeklere dönerek konuşmasını sürdürdü. Hepiniz sünnet olmuş
olacaktınız. Ardından tüm kızlara döndü ve siz kızlar hepiniz zorla başörtüsü takmış olacaktınız dedi. Ardından hepsi bana bakarak şöyle dediler: Tanrıya şükürler olsun ki
sizin erkekleriniz kaybetti yoksa çok ciddi problemlerimiz
olmuş olacaktı. Eve gittiğimde ise ne kadar kötü bir kültürel mirasın sahibi olduğum için kendimden utandım ve
ailem Türkiye’den geldiği için kendimi suçlu hissettim.”246

doctors later on. They were only suggested to
these schools because that their German was seen
inadequate. In fact, I myself is also an example for
that. When I was at 10th year, one of my teachers
made such an orientation. We can define such
a situation as a ‘secret discrimination’. Such
situations necessitate long years of follow-up.”

***

“When I went to school in Germany, the first thing
that I heard about my ancestors was a speech
related to Ottomans. The subject was the Siege
of Vienna by Ottomans. Our teacher took a deep
breath and started to talk: ‘Thanks God that we
defeated them, otherwise you boys would have a
big problem.’ Then, the teacher turned towards
all boys and said ‘You would all have been
circumcised.’ Later, the teacher turned towards all
girls and said, ‘You would all have been wearing
headscarves.’ Then, they all turned to me and
said: ‘Thanks God that your men lost, otherwise
we would have serious problems’. When I went
home, I became ashamed of myself that what a
bad cultural heritage I had, and I felt guilty that
my family is from Turkey.”246

Yirmidört seneden beri Almanya’da yaşayan ve İşletme
Fakültesi okuyup mezun olan Pakistan asıllı Ajmal, Alman
vatandaşı olmak isteyince Yabancılar Dairesi tarafından
Almanca bildiğine dair belge göstermesi talep edilmiştir.
Baden-Württemberg eyaletinde ancak okul birincisi olanların alabildiği tam nota yakın bir notla “gymnasium”u bitirerek “abitur” yapan Ajmal, Kuzey Ren-Westfalya eyaletinde bir üniversitede işletme bölümünü bitirerek mezun
olmuştur. Almancayı ana dili gibi gören ve konuşabilen
Ajmal, Haziran ayında Kuzey Ren-Westfalya’daki büyük
bir şehirde vatandaşlık başvurusu yaptığında tam bir şok
yaşamıştır.
Yabancılar Dairesi’ne gittiğinde diplomaları görülmesine
rağmen Ajmal’in uyum kursuna gitmesi gerektiği söylenmiştir. 600 saatlik dil kursu ve ardından Almanya’nın
coğrafi, siyasal ve sosyal yapısını öğreneceği 60 saatlik
“yönlendirme kursu”na itiraz eden Ajmal, burada lise okuduğunu ve üniversite mezunu olduğunu söylese de, kendisine o eğitimlerin bu kursun yerine geçemeyeceği söylenmiştir.
Federal Göç ve Mülteciler Dairesi bürosundan bilgi almak
isteyen Ajmal aynı cevapla karşılaşmıştır. Kendisine Alman vatandaşı olabilmek için Alman lisesinde ve üniversitesinde okumanın yeterli olmadığı söylenmiştir. Ajmal’in
ailesi ve kendisine uzun yıllar boyunca oturum izni yerine
“Duldung” adı verilen geçici izin verilmesinden dolayı
böyle bir durumla karşılaştığı bildirilmiştir.247
246 EUMC (2006b), s. 57.
247 http://www.dunyabulteni.net/avrupa/301754/almanyada-universite-bitiren-genci-almanca-kursuna-gonderdiler
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***
Results of the monitoring of EU Monitoring Centre
on Racism and Xenophobia (EUMC) in Europe,
point at discriminatory practices experienced in
education field. In the report called “Perceptions
of Discrimination and Islamophobia” published in
2006, a boy from Germany told the followings:

***
When Ajmal, a person with Pakistani origin
who had been living in Germany since 24 years
and graduated from Business Administration
Faculty, wanted to become a German citizen,
Foreigners Department demanded a document
from him showing that he knew German. Ajmal,
who made ‘abitur’ by finishing ‘gymnasium’
with a grade closer to a full grade, which can
only be gotten by top students, at a school in
Baden-Württemberg, graduated from a business
administration department of a university in North
Rhine-Westphalia. Ajmal, who sees German as
his mother tongue and can speak it like a mother
tongue, experienced a big shock when he applied
for citizenship in a big city in North RhineWestphalia in june.
When he went to the Foreigners Department,
despite he brought his diplomas with him, it was
told him that he needed to go to an ‘integration
246 EUMC (2006b), p. 57.

COJEP International Genel Başkanı Ali Gedikoğlu ile gerçekleştirilen görüşme (Paris/Fransa)
Interview with COJEP International chairman Ali Gedikoğlu (Paris/France)

Avusturya
Eğitimci Rukiye Sancar, Avusturya’da eğitim alanında
ciddi sıkıntılar yaşandığını ayrıntılı şekilde anlatmış ve
şunları söylemiştir:
“Eğitim alanında ciddi sorunlar var. Öğrencilere düşük
not vermek ve bu öğrencilerin iyi lise ve üniversitelere girmesini engellemeye çalışmak, küçük yaştaki öğrencilerin
ailelerine çocuklarının başarılı olamadığını telkin edip iyi
liselere yollayarak zorlamamalarını, çocuğun oralarda
daha başarısız olacağını, yalnızlığa itileceğini, psikolojik
sorunlara yol açabileceği gibi bir sürü telkin yapılıyor.
Hatta notları bilerek düşük tutuluyor.
Başörtüsü takan öğrencinin arkadaşları ve öğretmenleri tarafından rencide edilmesi, sözlü tacizlerin yapılması
(“Bir erkeğin dördüncü eşi olmaya aday mısın?” gibi sorular, “Neden başın örtülü, ailen mi zorluyor? Eğer öyle
ise sana yardımcı olalım” gibi sözler) Çok nadir de olsa
fiili olarak başının örtüsünü açma girişimleri de olmuştur.
Anaokulu veya ilkokulda Müslüman çocuklara gerizekalı
muamelesi yapılması ve bu çocukların ailelerinin çocuklarının gelişiminin normalin altında olduğuna ikna etmeye
ve çocuklarının gerizekalı olduğuna dair belgeyi imzalatarak bu tür okullara göndertmek ve buralarda da çocukları hakikaten gerizekalı hale getirmek gibi uygulamalar
var. Bu tür okullara girmek için velinin imzası gerekiyor.
Ama çıkmak için velinin imzası yeterli olmuyor. 3-4 tane
makamdan psikologdan heyet raporu gibi onay almak
gerekiyor. Böylece çocuk aileden koparılmış ve devletin

course’. Ajmal, who objected to take a 600 hours
language course and then 60 hours of ‘guidance
course’ in which he would learn geographical,
political and social structure of Germany, said
that he studied at high school and university there.
But, it was told him that those educations cannot
be substitutes for this course.
When Ajmal tried to get more information from
the Federal Office for Migration and Refugees, he
got the same answer. It was told him that it was
not enough to study at a German high school and
university in order to become a German citizen. It
was told him that he experienced something like
that because Ajmal and his family got ‘Duldung’ -a
temporary residence permit- instead of permanent
residence permit for many years.247
Austria
Educator Rukiye Sancar explained in detail how
serious problems are experienced in education
field in Austria and said the followings:
“There are serious problems in education field.
Many suggestions are made such as giving low
grades to students and thus preventing them
entering into good high schools and universities;
telling the families of young students that their
children are not successful, thus they should not
force them by sending good high schools because
their children would be unsuccessful and alone
247 http://www.dunyabulteni.net/avrupa/301754/almanyadauniversite-bitiren-genci-almanca-kursuna-gonderdiler
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kontrolüne geçmiş oluyor. Buralarda da çocukların Müslümanlığı gözardı edilerek her türlü gayri İslami ortam ve
şekilde yaşamaya çocuk maruz kalıyor. (domuz eti yemek,
kızlı erkekli aynı yerde kalmak, aynı yerde çıplak banyo
yapmak, İslam’la ilgili peygamberimizle ilgili kötü imalar
ve sözlerle beyin yıkama çalışması vb.)
Eğitimcilerin de yaşadığı sorunlar var. En başında da başı
örtülü çalışmanın getirdiği zorluklar. Bakışlarla ve sözlerle taciz etmek. Arkadaş ortamlarına alınmamak/çağrılmamak, nöbetlerin en zor saatlere yazılması vb. sorunlar
yaşanmaktadır. Biz orada iken okulların tatil olacağı ve
karne verileceği cuma günü okullar normalde tam gün
açık ancak ilk saatlerde karne verilince tören yapılıyor ve
okul tatil oluyor. Ve okulda herkes giderken Müslüman öğretmene saat 13’te ders yapması, okulda kalması gerektiği
okul müdür tarafından tebliğ edilmiş. Ayrıca zor zamanlara nöbet yazmak ve geç saatlere kadar okulda kalmasını
sağlamak gibi uygulamalar var.
Dil eğitimi veren öğretmenler Avusturya’nın atadığı ve
Türkçesi düzgün olmayan öğretmenlerden oluşuyor. Türkiye’den öğretmen gelmesi istenmiyor. Türkçe tam öğretilemiyor. Çünkü öğrenilmesi istenmiyor. Türkçe için atanan
öğretmenlerin profili düşük.” 248
Belçika
Belçika’dan yaşayan Müslüman bir erkek öğrenci ülkesinde eğitim alanında çiftestandart yaşandığını ifade etmiş ve
şunları söylemiştir:
“Bizim iki vitesli eğitim sistemimiz var; birisi çok iyi olan
prestijli okullar ve onların verdiği kaliteli eğitim diğeri
ise standart ve düşük seviyeli okullar ve onların verdiği
orta kalite eğitim. Müslüman aileler bu ayrımın farkına
vararak kendi çocuklarını bu prestijli okullara gönderdiler. Tabi okul yetkilileri bu durumun farkına vardılar ve
Türk ve Arap ailelerden gelen öğrenci sayısını okulun kalitesini düşürüyor bahanesi ile kısıtladılar. Bundan sonra Müslüman aileler kendilerini zorlu bir entegrasyon
sürecinin içinde buldular. Böylece Müslüman çocuklar
daha az iyi olan okullara sıkıştırılarak daha az kaliteli
eğitimim almaya zorlandılar. Ama ne yazık ki devam eden
bu ayrımcılığı kanıtlamak çok zor; çünkü öğretmenler
ailelere yazılı açıklamadan ziyade sözlü açıklamalarda
bulunmaktadırlar.”
248 Viyana’da gerçekleştirilen 26.06.2014 tarihli görüşme.
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there, and they would experience psychological
problems.
There have been cases in which a student
wearing headscarf was offended by her friends
and teachers; verbal abuses were experienced
(Questions like “Are you candidate for being the
fourth wife of a man?”, and words like “Why are
wearing headscarf? Is you family pushing you to
do it? If it is so, we can help you.”); and even
if not so often, attempts were made to open her
headscarf.
There are also practices like behaving Muslim
children in kindergarden or primary school as
if they are idiots and convincing the families of
these children that their development is below the
average, thus, sending these children to special
schools by making their parents to sign under a
document that their children are idiots. To go to
such schools, signature of parents is needed. But,
the signature of parents is not enough to leave
these schools. It is necessary to get an approval
like a committee report from 3-4 authorities and
psychologists. By this way, children are taken from
their families and put under control of the state. In
such places, religion of these children is ignored
and they are exposed to all kinds of non-Islamic
environment and conditions. (Such as eating
pork, sleeping all together as boys and girls, to
take shower nakedly in the same place, attempt of
brain washing by bad mentions of Islam and our
Prophet, and so on.)
Educators have also problems. The primary ones
are related to work with headscarf. Another one
is to be abused by glances and words. Not been
accepted/called into circle of friends, and being
assigned for very late watches are some of the
other problems. On friday, the day that schools
would be on vacation and reports would be
given, schools are generally open whole day but
a ceremony is done when the reports are given at
early hours. Then vacation starts. In a specific
case, while everyone leaves the school, a Muslim
teacher was asked to stay at school and give
lecture at 13 p.m. by the school principal. There
are also practices like being assigned for late
watches and stay at schools until late hours.
Teachers giving language education are assigned
by Austria and they cannot speak Turkish fluently.
It is not wanted that teachers would come from
Turkey. Turkish cannot be thought properly.
Because it is not wanted. Profiles of the teachers
assigned for teaching Turkish are low.”248
248 Interview made in Vienna, on 26.06.2014.

Fransa

Belgium

IGMG Paris Bölgesi Kadın Teşkilatı Başkanı Ayşe Şenol
şunları söylemiştir:

A Muslim male student living in Belgium
expressed that he experienced a double standard
in education field in the country:

“İlkokul 1. sınıftan itibaren okula kendi isteğim ve ailemin yönlendirmesiyle başörtülü olarak gittim ancak gittiğim bütün okullarda idari sıkıntılar yaşadım. Gittiğim
ilk okulda müdür aileme çevremdekileri etkilememem
konusunda tembihte bulunarak beni okula kabul etti.
Daha sonra başka bir okula kaydoldum. Orada da ilkokul
5. sınıfa giderken bir gün idareci ve öğretmenler etrafıma
toplanarak benden başörtümü çıkartmamı istediler. Birkaç
öğretmen başörtüme, saçlarıma dokunarak “Bak saçların
ne güzel, bunu neden takıyorsun?” gibi şeyler söylediler.
Ancak kabul etmeye yanaşmadığımı görünce vazgeçtiler
ve o günden sonra bana daha soğuk davrandılar.
Ebeveynlerin okul hayatlarında çocuklarına destek vermesi gerekiyor. Türklerin Fransa’ya geldiği ilk dönemlerde bu yoktu ancak şimdi yavaş yavaş bu anlayış oluşuyor.
Türkiye’den gelen göçmenlerde geri dönme düşüncesi çok
baskın olduğu için kalıcı çözüm üretme noktasında yeterince gayret gösterilmedi ve siyasi konulardan hep uzak
duruldu.
Eğitim hayatında yabancılar çok ciddi sıkıntılar yaşıyor.
Yabancı ailelerin çocuklarının sürekli başarısızlıkları öne
çıkartılırken Fransız öğrencilerin başarılı yönleri öne çıkartılıyor. Eğitim politikaları da hep bu anlayış üzerine şekillendiriliyor. Yabancı çocuklar küçük yaşlardan itibaren
yanlış yönlendiriliyor ve akademik başarıları engelleniyor. Örneğin Fransızcası iyi olmayan bir yabancı öğrencinin bu durumu büyük bir başarısızlık kabul ediliyor ve bu
durumdaki öğrenciler “clis” adı verilen ve zeka geriliği
yaşayan öğrencilerin bulunduğu sınıflara gönderiliyor.
Son derece zeki olduğu halde bu sınıflara yönlendirilen
birçok Türk çocuğu tanıyorum. Bu sınıflarda eğitim görmeye mecbur bırakılan öğrenciler ilerleyen yıllarda diğer
arkadaşlarından çok geride kalıyor ve akademik başarı
şansı son derece düşük oluyor.”
IGMG Paris Bölgesi Kadın Teşkilatı’ndan Gülhan Şenol
ise eğitim alanında yabancı kökenli veliler olarak yaşadıkları sıkıntılara değinmiş ve şöyle konuşmuştur:
“Okullarda din eğitim ile ilgili sıkıntılarımız var. Çocuklarımızın dinlerini öğrenmesini istiyoruz fakat böyle bir
imkana sahip değiliz. Devlet de çocuklarımız eğitimini
teşvik edici adımlar atmıyor. Çocuklarımıza koyduğumuz

“We have an education system with two gears;
one of them is very good, prestigious schools and
quality education given by them. The other one is
standard, low level schools and medium quality
education given by them. Muslim families realized
this difference and sent their children to these
prestigious schools. Of course the authorities
noticed that and they limited the amount of
students coming from Turkish and Arab families
with the reason that these students decrease
the quality of these schools. After that, Muslim
families found themselves in a difficult integration
process. Thus, Muslim children are compressed in
less good schools and pushed for getting a less
quality education. However, unfortunately, it is
difficult to prove this ongoing discrimination,
because teachers make verbal explanations rather
than written ones.”
France
Ayşe Şenol, from IGMG Paris, said the followings:
“I went to school with headscarf due to my wish
and orientation of my family since first year of
primary school, but I experienced official problems
at each school that I went. At the first school that
I went, the principal accepted me by warning my
family that I would not impact the others. Later
on, I was registered at another school. There, one
day the administrators and teachers came to me
and said that I should have removed my scarf.
Some teachers touched my scarf and hair, and
said stuff like “Look, how beautiful your hair is,
why do you wear this?”. When they saw that I was
not listening them, they gave up and they behaved
me cold since then.
Parents need to give support to their children in
education life. This was not existing at the times
when Turks started to come to France. But this
understanding occurs slowly now. Because that
the idea of turning back among Turkish people
was so strong, they did not show enough effort
in order to create permanent solutions, and they
stayed far from politics.
Foreigners experience very serious difficulties in
education life. While failures of the children of
foreign families are always put forward, successes
of French students are highlighted. Education
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ve Müslüman olduğunu belli eden isimler de eğitim hayatlarında psikolojik baskılara yol açıyor.”249
Hollanda
Ülkede temel eğitim (anaokulu+ilkokul) çağındaki Müslüman çocukların sayısı 130 bin, çoğu 1988-1993 yılları
arasında kurulan İslam okullarına giden öğrenci sayısı ise
10 bin civarındadır. Dolayısıyla geriye kalan 120 bin Müslüman çocuk devlet okullarına yahut özel okul statüsündeki Katolik ve Protestan din okullarına devam etmektedir.
Ülkede 45’i ilkokul, 2 tanesi de ortaokul ve lise düzeyinde
olmak üzere toplam 47 İslam okulu bulunmaktadır. Ülkede yaşayan Müslümanların çocuklarının istedikleri gibi
eğitim almalarına olanak sağlayacak okullar açmaları yönündeki talepleri kabul görmemektedir. Özcan Hıdır bu
konuda şunları nakletmektedir:
“Mevcut İslam okullarının ihtiyacı karşılamadığı bir
geçektir. Ancak talep olmasına rağmen yeni okulların
açılmasına, özellikle de orta ve lise kısmının açılması
konusunda çeşitli engellerle karşılanıldığı da bir hakikattir. Bu meyanda 1992 yılında temel eğitim yasasında yapılan bazı değişiklikler özel İslâm okulu açmayı
oldukça katı kurallara bağlamıştır. Bu katı şartlara ve
siyasî konjonktüre rağmen, Müslümanlar Hollanda’nın
bir çok bölgesinde yeni İslâm okulu açma çabalarını
sürdürmektedir. Ne var ki İslam okulları, ‘entegrasyon politikalarına engel teşkil ettiği’ gerekçesi ile özellikle ırkçı
eğilimlere sahip politikacılar tarafından sürekli gündeme
getirilmekte ve böylece yeni okulların açılmasının önüne
geçilmeye çalışılmaktadır.”250
***
İslamofobi, Hollanda okullarında da artmaya devam etmektedir. 2004 yılında İslamofobik sözlerle
karşılaşan öğretmenlerin oranı %70’ken, bugün bu oran
%74’e yükselmiştir. Yahudi düşmanlığının azaldığının
belirlenmesi, hedef tahtasında artık Müslümanların olduğu
iddiasını güçlendirmektedir.
Panteia araştırma bürosunun Anne Frank Vakfı adına yaptığı bir araştırma, orta dereceli okullarda yaşanan ayrımcılık
olayları ile ilgili endişe verici sonuçlar ortaya koymakta249 IGMG Paris Bölgesi Kadın Teşkilatı ile Paris’te gerçekleştirilen
12.12.2013 tarihli görüşme.
250 Özcan Hıdır, Hollanda’da Türkler (Turken in Nederland) Kurumlar,
Başarılar, Sorunlar ve Geleceğe Yönelik Perspektifler, IUR Press,
Rotterdam 2012, s.114.
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politics is shaped according to this understanding.
Foreign children are directed wrongly from the
very beginning and their academic success is
prevented. For instance; if French language of
a student is not good, it is seen as a big failure
and students like that are sent to classes called
‘clis’ where students with mental deficiencies
attend. I know many Turkish students who were
sent to these classes despite they were very smart.
The students who were obliged to continue these
classes fall behind from their friends in later years
and their chance of academic success becomes
very low.”
Gülhan Şenol from the Women Organization of
IGMG in Paris Region mentioned the problems
that they experience as parents with foreign
backgrounds, and said that:
“We have problems related to religious education
at schools. We want our children to learn their
religion but we do not have such an opportunity.
The government does not also take any steps in
that regard. Muslim names that we gave to our
children cause psychological pressures in their
education life.”249
The Netherlands
The number of Muslim children at the age of
primary education (pre-school+primary school) is
around 130 thousand; meanwhile, the number of
students going to Islamic schools (whose majority
was established between 1988 and 1993) is
around 10 thousand. Consequently, the remaining
120 thousand Muslim children either go to public
schools or Catholic and Protestant schools having
the status of private school. There are 47 Islamic
schools in the country. 45 of them are at primary
school level, while 2 of them are at secondary and
high school level. Demands in respect of opening
schools in order to give education to Muslims’
children in a way that they want are not accepted.
Özcan Hıdır narrates the followings in that regard:
“It is a fact that current Islamic schools cannot
meet the needs. However, despite the demand,
there are various impediments in opening new
schools, especially at secondary and high schools.
Inter alia, some changes made in fundamental
law of education in 1992 put harsh conditions in
terms of opening private Islamic schools. Despite
these harsh conditions and political conjuncture,
Muslims continue their efforts in opening new
Islamic schools in many areas of the Netherlands.
However, the Islamic schools are brought up often
by politicians on the ground that ‘they constitute
impediment against integration policies’.
249 Interview made at the Women Organization of IGMG, in
Paris, on 12.12.2013.

Almanya’da İslam karşıtı bir duvar yazısı
Anti-Islamic Graffiti in Germant

dır. Hollanda okullarında Yahudi düşmanlığının boyutunu
incelemek isteyen araştırmacılar, birçok öğretmenle görüşerek bir “ayrımcılık haritası” çıkarmıştır. Raporun en dikkat çekici sonucu ise, İslamofobik olaylarda görülen artışın Yahudi düşmanlığının da önüne geçmiş bulunmasıdır.
Eğitim Bakanlığı 2004 yılında da benzer bir araştırma
yaptırdığından, bugünkü verileri kıyaslama imkânı bulunmaktadır. Öğretmenlere “Geçtiğimiz sene kaç defa Yahudiler hakkında ya da Holokost’u küçümseyen sözlerle
karşılaştınız?” şeklinde sorular yöneltildiğinde, %35’i
benzer bir durumla karşılaştığı cevabını vermiştir. İslam
düşmanlığına geçtiğimiz sene şahit olan öğretmenlerin
oranı ise %74’tür. Eğitim Bakanlığının 2004 yılı verileriyle
kıyaslandığında Yahudi düşmanlığının okullarda düşüş
trendine girdiği, fakat İslamofobik davranışları sınıfında
gören öğretmenlerin oranının 9 senede %70’den %74’e
yükseldiği görülmüştür.251
İsviçre
İsviçre’nin ilk İslami anaokulu açma projesi Kanton
yönetimine takılmıştır. Zürih kantonu ilgili başvuruya ret
cevabı verirken gerekçe olarak da “İslam dinini merkezine koymuş bir okul programının, tolerans, diyalog, hoşgörü ve açık fikirlere izin vermeyeceğini, buna göre yetişen nesillerin İsviçre değerleriyle bağdaşmayacağını”
göstermiştir.
251 http://www.zamanbelcika.be/node/1474

Thus, the opening of such schools is tried to be
prevented.”250
***
Islamophobia continues to increase in the Dutch
schools. While the ratio of teachers who faced
with Islamophobic remarks was 70% in 2004,
this ratio increased to 74% today. The fact that
hostility against Jews decreased strengthens the
assertion that now Muslims are the target.
According to a research conducted by Panteia
Research Bureau on behalf of Anne Frank
Foundation, findings regarding discrimination
experienced at secondary schools are at alarming
rates. The researchers who wanted to investigate
the extent of hostility against Jews in the Dutch
schools provided a “discrimination map” by
interviewing many teachers. The most remarkable
result of the report is that increase in Islamophobic
events took precedence over hostility against
Jews.
Since Education Ministry conducted a similar
research in 2004, it is possible to compare it with
current data. When it was asked to teachers, “How
many times did you encounter with insulting
expressions about Jews or Holocaust in last
year?”, 35% of them said that they encountered
with such a situation. The ratio of teachers who
encountered with hostility against Islam during
last year was 74%. When it is compared with data
250 Özcan Hıdır, Hollanda’da Türkler: Kurumlar, Başarılar,
Sorunlar ve Geleceğe Yönelik Perspektifler (Turks in
the Netherlands: Institutions, Successes, Problems and
Perspectives Aimed at Future), IUR Press, Rotterdam,
2012, p. 114.
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Başvurunun sahibi Al-Huda Derneği’nin, Kanton yönetiminin olumsuz kararının ardından internet sayfasından
yapılan açıklamada, “İsviçreli Müslümanların kendi ülkelerinde diğer dini gruplara mensup olanların yıllardır
yaptıkları gibi özel okul açma ve eğitim alma hakları vardır. Konuyu İsviçre’de faaliyet gösteren Yahudi okulları
örneği ile karşılaştırarak, bu haksız karara karşı yasal
yollara başvuracağız” denilmiştir.
Al-Huda adı ile Zürih kantonundaki Volketswil köyünde
bulunan İslam merkezinde açılması planlanan İslami kreş
ve anaokulunun açılması için dernek yönetimi olumsuz
Kanton kararına karşı yasal yollara başvuracağını
duyurmuştur.

of Education Ministry’s research in 2004, it is seen
that hostility against Jews has a downward trend
whereas the ratio of teachers who encountered
with Islamophobic behaviours in their classrooms
has increased from 70% to 74% within 9 years.251
Switzerland
The project of opening the first Islamic
kindergarden in Switzerland was fastened at
cantonal government. Canton of Zürich refused
the related application and showed the following
as the reason of this decision: “A school program
built upon Islam would not allow tolerance,
dialog, and open ideas, and children who would
grow up accordingly could not correspond with
Swiss values.”

Zürih Kantonu eğitim dairesi başkanı, Martin Wendelspiess, söz konusu anaokul için uygulanması düşünülen
eğitim programın İsviçre’nin genel okul müfredatında
öğretilen değerlerle uygunluk göstermediğini öne
sürmüştür. Başvurunun bu gerekçe ile kabul edilmediğine
dikkat çeken Wendelspiess, “Al-Huda Derneği internet
sitesinde bunu açıkça söylüyor. Dernek anaokulunun amacını açıklarken, ‘İslami anaokulları Allah’ın yardımıyla,
gelecek neslimizi İslam’a karşı akımlardan, fikirlerden ve
bu nedenle oluşan günahlardan koruyacaktır’ deniliyor.
Böylesi tolerans, diyalog ve hoşgörüden uzak bir fikir İsviçre okul müfredatına uygun olamaz” demiştir.

Al-Huda Foundation, the owner of the application,
made an explanation on its website following
the aforementioned decision of the cantonal
government: “Swiss Muslims have the right of
opening private schools and getting education
as people belonging to other religions have been
having since many years. By comparing the issue
with the example of Jewish schools, we will go to
law against this unjust decision.”

Al-Huda Derneği yaptığı açıklamada, İsviçre’de yıllardır
Yahudi okulları olduğuna dikkat çekerek, Müslümanlara
ayrımcılık yapıldığını iddia etmiştir. Ülkede üçü ana okul
olmak üzere toplam yedi Yahudi okulu ve 500’ü aşkın öğrenci olduğuna değinilen programda, bu okullarda Tevrat
ve İbranice öğretildiği vurgulanmıştır.252

Directorate general of education of Zürich canton,
Martin Wendelspiess, asserted that the planned
education program for the pre-school in question is
not compatible with the values thought in general
school curriculum of Switzerland. Wendelspiess,
who pointed that the application was not accepted
with the following reason: “Al-Huda foundation
said this openly on its internet site. While the
foundation is explaining the aim of the pre-school,
it is said that ‘Islamic pre-schools will protect our
future generation from movements, ideas against
Islam, and thus from the sins arising with that
reason.’ Such an idea is far from tolerance, and
dialog cannot be compatible with the school
curriculum of Switzerland.”

Administration of the foundation announced that
they would go to law against the negative decision
of the canton for the opening of the planned
Islamic kindergarden and pre-school in the
Islamic centre locating in the village of Volketswil
in Zürich canton.

At the statement of the Al-Huda foundation, it
was argued that Muslims have been discriminated
by drawing attention on Jewish schools in
Switzerland since many years. There are 7 Jewish
schools of which three of them are pre-schools,
and more than 500 students. Additionally, Torah
and Hebrew are though at these schools.252
252 http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2014/05/140529_ isvicre_islami
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251 http://www.zamanbelcika.be/node/1474
252 http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2014/05/140529_
isvicre_islami

4. SONUÇ,
DEĞERLENDİRME ve
ÖNERİLER

Yabancı kökenliler, Avrupa ülkelerinde nüfuslarıyla kıyaslanamayacak ölçüde düşük bir siyasi temsile sahiptir.
Bu durumun başlıca sebepleri; uzun yıllardır bu yönde
uygulanan devlet politikaları, yabancı kökenlilerin siyasal
katılımını teşvik edecek politikaların geliştirilmemiş olması ve yabancıların eğitim seviyesinin düşük oluşudur.
Siyasal temsilin yanısıra, 3 milyon Türkün yaşadığı Almanya’da, 6 milyon Mağripli ve 2.5 milyon Afrikalının
yaşadığı Fransa’da ve 1 milyona yakın yabancı nüfusu
barındıran Belçika’da, üst düzey bürokrat, yerel yönetici,
kamu görevlisi gibi ülkenin karar mercilerinde söz sahibi olan yabancı kökenliler nüfuslarıyla kıyaslanamayacak
kadar düşüktür.
Yabancılara ilişkin konularla ilgili yasal düzenlemeler
önyargılı, yetersiz ve hakkaniyetten uzak bir anlayışla
sürdürülmektedir. Örneğin Almanya’da yabancılarla ilgili yasal düzenlemeler kamu güvenliği ve polislerle ilgili
kanunlar arasında yer almakta, yani Almanya yabancılarla
ilişkilerini güvenlik meselesi üzerinden görmektedir. Bu
ülkelerde antisemitizm ve homofobi alanında gerekli yasal
düzenlemeler yapılmakta, siyaset, akademi ve sivil toplum
alanında yeterli düzeyde çalışmalar sürdürülmekte ise de,
benzer bir çabanın Müslümanları hedef alan ayrımcı politikalara ve uygulamalara karşı sürdürüldüğünü söylemek
mümkün değildir.
Müslümanların maruz kaldığı ayrımcı uygulamalar, nefret
içerikli söylemler ve fiziksel saldırılar “İslamofobi” kavramıyla ele alınmaktadır. Ancak “İslam korkusu” anlamına
gelen bu kavram mevcut durumu yansıtmamakta, Yapılan araştırmalar, Müslümanların maruz kaldığı sistematik
ayrımcılık ve şiddetin temelinde korku değil düşmanlığın
söz konusu olduğu görülmektedir.

4. CONCLUSION,
EVALUATION AND
SUGGESTIONS

People with foreign origin have a low political
representation which cannot be compared with
their population in European countries. The
main reasons of this situation are; state policies
applied for many years in that regard; not
developing policies which can encourage political
participation of people with foreign background;
and low education level of the foreigners. Besides
political participation, people with foreign origins
who are arbiter in decision making such as high
level bureaucrats, local administrators, public
officers are very few compared to their population
e.g. 3 million Turks in Germany, 6 million Moors
and 2.5 million Africans in France, and around 1
million foreigner in Belgium.
Legal arrangements are pursued with an
insufficient, prejudiced understanding far from
justice. For instance; legal arrangements are
taken place among the laws related to public
security and police. Thus, Germany maintains its
relations with foreigners over the issue of security.
The necessary legal arrangements related to
antisemitism and homophobia in these countries
are made, and enough studies are conducted in
the field of politics, academics and civil society,
but it is not possible to say that a similar effort
is pursued against discriminatory politics and
applications targeting Muslims.
Discriminatory applications, expressions and
physical attacks with hatred inside, which
Muslims are exposed to, are dealt with the concept
of “Islamophobia.” However, this concept which
means “Fear of Islam” does not reflect the current
situation, and the conducted researches show
that there is hostility instead of fear in the base
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Eğitim alanında yabancılara karşı uygulanan ayrımcılık anaokulu safhasından başlamakta ve çok acı sonuçlar doğurmaktadır. Çocukların akademik hayatını tayin
etmekte belirleyici rolü olan ve henüz ilkokul çağında
gerçekleştirilen yönlendirmelerde çiftestandart uygulanmaktadır. Fransa ve Almanya’da yabancı kökenli ailelerin çocukları Türkiye’de “özel eğitim”e tekabül eden
ve zeka geriliği yaşayan çocukların eğitim aldığı okullara
yönlendirilmektedir. Yapılan görüşmelerde bu yöndeki
uygulamaların uzun yıllardır devam ettiği, gerek hukukçulardan, gerek sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden, gerek
velilerden alınan bilgi ve tanıklıklarla tesbit edilmiştir.
Avrupa’da Müslümanların maruz kaldığı ayrımcı uygulamalar gündelik hayatın her alanına sirayet etmiş durumdadır. Örneğin Müslüman aileler ev kiralamakta zorlanmakta, başörtülü ya da sakallı bir Müslüman bu görünüşü
sebebiyle işten çıkartılmakta, isminden Müslüman olduğu anlaşılanların iş başvuruları çoğunlukla dikkate alınmamakta, okul idareleri düzenledikleri organizasyonlara
Müslüman velilerin katılmasını engellemekte, başörtülü bayanlar fitness, havuz vb. spor komplekslerine kayıt
yaptırırken sıkıntı yaşamaktadır. Bu tip sıkıntılar Avrupa
ülkelerinde son derece sıradan ve hemen her gün karşılaşılan sıkıntılar olarak kayıtlara geçmektedir. Son dönemde
Türkiye’nin gündemine gelen Almanya’da erkek çocuklarının sünnet ettirilmesinin yasaklanması da bu kapsamda
hatırlanabilir.
Almanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde faaliyet
gösteren Gençlik Daireleri, son derece basit nedenlerle yabancı kökenli çocukları ailelerinden koparmaktadır. Resmi veriler Gençlik Daireleri tarafından alınan çocuk ve
gençler arasında Müslüman ailelerin çocukları nüfuslarına
oranla büyük bir çoğunluğa tekabül etmektedir. Çocuklar
uzun süre aileleriyle görüştürülmemekte, kendi inanç ve
kültür değerlerine uzak ailelere verilmekte ve mahkemeler
de kararlarını Gençlik Dairelerinin raporları doğrultusunda
vermektedir. Gençlik Dairelerinin bu ayrımcı politikaları
sebebiyle çocukları ellerinden alınan ve büyük bir mağduriyet yaşayan ailelerin sayısı onbinlerle ifade edilmektedir.
Bununla birlikte bu ülkelerde İslamofobi alanında çalışma
yapan kişi ve kuruluşların birçoğunun bu soruna gereken
ilgiyi göstermediği, hatta bir kısmının bu sorunun varlığından dahi habersiz olduğu acı bir gerçektir.
Irkçılığı politika olarak benimseyen, İslamofobik politikalarıyla bilinen partiler Avrupa’nın pek çok ülkesinde ikti146
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of the systematic discrimination and violence that
Muslims are exposed to.
Discrimination applied to foreigners in education
field starts at pre-school phase and gives birth to
very sad results. Double standards are applied
in orientations practised at primary school age
and which has a determiner role in appointing
the academic life of children. Children of the
families with foreign backgrounds in France and
Germany are directed towards schools which
correspond to “special education” in Turkey, and
where children with mental deficiencies are getting
education from. It was confirmed by information
gathered from lawyers, representatives of civil
society organizations, and from witnesses that
applications in this direction have been continuing
for many years.
Discriminatory applications, that Muslims are
faced in Europe, enure to every area of daily
life. For instance; Muslim families are having
difficulties in renting apartments, a Muslim with
headscarf or beard can be fired because of her/
his appearance, job applications of people who
are understood to be Muslim from their names are
not considered, school administrators prevent the
attendance of Muslim parents to organizations that
they arranged, women with headscarf are having
problems while registering themselves for fitness,
swimming pool, and similar sport complexes.
Such distresses are very usual and confronted
with almost every day in European countries. Ban
of male circumcision in Germany which came to
the fore of Turkey recently can be remembered in
this context.
Youth Care Agencies operating in countries
like Germany, the Netherlands and Belgium
extract children with foreign origin from their
families due to very simple reasons. Official
data show that among the children and teenagers
taken by the Youth Care Agencies, children of
Muslim families correspond to a great majority
in proportion to their population. Children are
not allowed to meet with their parents for long
time, and given to families far from their religious
and cultural values. Additionally, the courts give
their decision in line with the reports of Youth
Care Agencies. It is argued that the number of
the families whose children are taken from their
hands and thus who experience a big victimhood
due to these discriminatory politics of the Youth
Care Agencies reaches to tens of thousands.
Besides, it is a grim reality that people and
institutions making researches in Islamophobia in

dar ya da iktidar ortağı olmuş ve olmaktadır. İsveç, Norveç, Danimarka ve İsviçre bu ülkelerden birkaçıdır. Irkçı
partiler yerel seçimlerde de önemli oy oranları almakta,
Avrupa’nın hemen her ülkesinde ırkçı partiler tarafından
yönetilen belediyeler bulunmaktadır. Dolayısıyla bu anlayışın toplum tabanında da çok yaygın olarak kendisine
zemin bulduğunu söylemek mümkündür. Örneğin Alman
Federal Bankası (Deutsche Bundesbank) eski yönetim
kurulu üyesi ve SPD partisi üyesi Alman siyasetçi Thilo
Sarrazin’in kaleme aldığı ve Türklere hakaretlerle dolu
“Deutschland Schafft Sich Ab/Almanya Kendini Yok Ediyor” adlı kitap Almanya’da 2 milyon satmıştır. Daha da
vahimi toplumun üçte ikisi Sarrazin’in yazdıklarının doğru olduğunu düşünmekte ve yapılan anketler Sarrazin’in
parti kurması halinde %18-25 bandında bir oy oranına sahip olacağını ortaya koymaktadır.
Yabancılara karşı beslenen kin ve nefret sebebiyle Avrupa’da her yıl yüzlerce şiddet olayı gerçekleşmekte, bu
olaylar can ve mal kaybına sebebiyet vermektedir. Hemen
her gün yabancılara ait bir ev, işyeri ya da araç kundaklanmakta, ibadethanelere çeşitli saldırılar düzenlenmekte, insanlar dış görünüşü sebebiyle sözlü/fiziksel saldırı ve tacize
maruz kalmaktadır. Medya organları ve siyasilerin 11
Eylül ve IŞİD üzerinden oluşturduğu algı, Müslümanlara
karşı gerçekleştirilen nefret suçlarında çok ciddi artışa
sebebiyet vermiştir. Sadece Almanya’da 2014’te 10 binin
üzerine ırkçı ve İslam karşıtı saldırı gerçekleşmiş olması
oldukça ürkütücüdür.
Avrupa’da ayrımcılık sorununun ortadan kaldırılması için
hayata geçirilmesi gerektiğini düşündüğümüz çözüm önerileri şu şekilde sıralanabilir:
• Avrupa devletleri, topraklarına gelen ve nesillerdir
kendi ülkelerinde bulunan yabancı kökenli vatandaşlarını artık kendi öz unsuru olarak kabul etmeli ve kıtaya
sonradan gelen milyonlarca insana diğer vatandaşlarıyla eşit şartlarda muamele etmelidir.

these countries do not show enough interest to this
issue and even they dot not know anything about
the existence of such a problem.
Political parties, which adopt racist politics and are
known with their Islamophobic politics, became
(and are becoming) governments or partner
of governments in many countries of Europe.
Sweden, Norway, Denmark and Switzerland are
only some of them. Racist parties get significant
amount of votes in local elections and there are
municipalities governed by racist parties in almost
every country of Europe. Therefore, it is possible
to say that this understanding commonly gets a
foothold in base of society. For instance; the book
titled “Germany Destroys Itself” and full of insults
to Turks written by Thilo Sarraz, former member
of the board of directors of German Federal Bank
(Deutsche Bundesbank) and party member of
SPD, sold 2 million copies in Germany. More
serious is that two thirds of the society think that
what Sarrazin wrote was correct. And the surveys
show that if Sarrazin establishes a party, he can
get around 18-25% voting rate.
Because of rancour and hatred against foreigners,
hundreds of acts of violence happen every year
in Europe, and these incidents cause loss of life
and property. In almost every day, a house, a work
place or a car is sabotaged; various attacks are
made against places of worship; and people are
exposed to verbal/physical violence and abuse
because of their appearance. The perception
crated by media organs and politicians over
September 11 and ISIS caused a serious increase
in hate crimes against Muslims. It is scary that
only in Germany in 2014, there were more then
10 thousand racist and anti-Islam attacks.
The solution proposals we believe that are
necessary to be actualized in order to remove the
problem of discrimination in Europe can be listed
as follows:
•

European states should accept its citizens
with foreign background, who came to
their countries and have been living there
since generations, as their own elements.
Furthermore, they should treat these millions
of people, who came to the continent later on,
on equal basis with their other citizens.

•

Legal arrangements, which can protect the
rights of people with foreign origins, should
be put into life quickly. Securities of life and
property of foreigners which are under danger
should be provided.

• Yabancı kökenlilerinin haklarını koruyacak yasal düzenlemeler hızlı bir şekilde hayata geçirilmeli, yabancıların tehlike altında olan can ve mal güvenlikleri sağlanmalıdır.
• BM nezdinde İslamofobi bir suç olarak kabul edilmeli
ve gerekli cezai müeyyideler yasalara bağlanmalıdır.
• “İslamofobi” kavramının bizzat kendisinin İslamofobik bir kavram olduğu gerçeğinden hareketle, Müslü-
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manların maruz kaldığı ayrımcı politikalar ve şiddeti
ifade etmek üzere, olgunun mahiyetini yansıtan “İslam
düşmanlığı”, “İslam karşıtlığı”, “Müslüman düşmanlığı” vb. ifadeler tercih edilmelidir.

•

Islamophobia should be accepted as a crime
at UN and necessary penal sanctioning should
be attached to laws.

•

With reference to the fact that the concept
of “Islamophobia” itself is an Islamophobic
concept, expressions like “hostility to Islam”,
“Opposition to Islam”, “Hostility to Muslims”,
etc. which reflect the nature of the event better
should be preferred.

•

A special monitoring unit for Islamophobia
should be established within Ministry of
European Union Affairs of Turkish Republic.

•

Notification and consultation lines related to
the subject should be constructed in foreign
representative offices of Turkey. Information
gathered through these units should be filed,
archived, and the acquired statistics should
be periodically presented to the related
authorities.

•

It should be abandoned to create artificial
perceptions over Muslims especially through
political authorities and media organs, and
a surrounding attitude should be adopted in
order to remove the fear culture created with
these artificial perceptions.

•

Media organs should be involved in the issue
of Islamophobia with sensitivity and sovereign
units should be established in that regard.

•

European states should show that they
represent the universal values like peace,
tolerance, culture of living together, respect to
other faiths properly. They also should show a
persuasive approach at this point.

•

Organization of Islamic Cooperation should
follow the legal processes of the experienced
developments in Islamophobia, and it should
take steps about this issue at international law.

•

It should be ensured that more academic work
is made in the subject of Islamophobia at
universities and the related authorities should
play an encouraging role in that regard.

•

People with foreign backgrounds living in
Europe should show the necessary sensitivity
to discrimination that they face and they
should take initiatives in relation to the
solutions of the problems. Having said that, it
should be known that individual sensitivities
are not enough to remove the experienced
systematic discrimination. Thus, permanent

• TC Avrupa Birliği Bakanlığı bünyesinde İslamofobi
için özel bir takip birimi oluşturulmalıdır.
• Türkiye’nin dış temsilciliklerinde konu ile ilgili ihbar
ve danışma hatları oluşturulmalıdır. Bu birimler aracılığıyla ulaşan bilgiler düzenli şekilde dosyalanmalı,
arşivlenmeli ve elde edilen istatistik bilgiler ilgili mercilere periyodik olarak takdim edilmelidir.
• Siyaset mercileri ve medya organları aracılığıyla özellikle Müslümanlar üzerinden suni algılar oluşturmaktan vazgeçilmeli, bu suni algılarla oluşturulan korku
kültürünün bertaraf edilmesi için kuşatıcı bir tavır sergilenmelidir.
• Medya organları İslamofobi konusuna hassasiyetle
eğilmeli ve bu konuda müstakil birimler oluşturulmalıdır.
• Avrupa devletleri, barış, hoşgörü, bir arada yaşama
kültürü, farklı inançlara saygı gibi evrensel değerleri
hakkıyla temsil ettiğini göstermeli, bu noktada ikna
edici bir yaklaşım sergilemelidir.
• İslam İşbirliği Teşkilatı, İslamofobi konusunda
yaşanan gelişmelerin hukuki süreçlerini takip etmeli
ve bu konuda uluslararası hukuk nezdinde girişimlerde
bulunmalıdır.
• Üniversitelerde İslamofobi konusunda daha fazla
akademik çalışma yapılması sağlanmalı ve bu konuda
ilgili merciler teşvik edici bir rol oynamalıdır.
• Avrupa ülkelerinde yaşayan yabancı kökenliler maruz
kaldıkları ayrımcılığa karşı gerekli duyarlılığı göstermeli ve sorunların çözümü noktasında inisiyatif
almalıdırlar. Ancak bireysel duyarlılıkların yaşanan
sistematik ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yetmeyeceği bilinmeli, bu sebeple bu alanda kalıcı kurumsal
çalışmalar yapılmalı ve siyasal katılım arttırılmalıdır.
• Avrupa’da bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ortak bir hedef doğrultusunda faaliyet göstermeleri gerektiğini unutmamalı ve koordinasyon içerisinde hareket etmelidir.
• Avrupa’da yükselen ayrımcılığı konu edinen, nefret,
İslamofobi ve ırkçılığı gündeme taşıyan daha fazla
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Mültecileri taşıyan bir tekne
Refugee Boat

akademik çalışma ortaya konmalı, bu alanın uluslararası kamuoyunda etkin bir şekilde tartışmaya açılması
sağlanmalıdır.

institutional works should be done and
political participation should be increased in
that regard.
•

Civil society organizations operating in that
area in Europe should not forget that they
should operate around a common target, and
they should act in coordination.

•

More academic works mentioning hate and
bringing up Islamophobia and racism to the
agenda should be produced; it should be
provided that this area is opened efficiently to
discussion at international public opinion.
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