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GİRİŞ 
Yurt dışındaki Türk vatandaşları ve yabancı ülke vatandaşı olmakla birlikte anavatanı 
Türkiye olan insanlarımızın bulundukları ülkelerde bir diaspora bütünlüğü içinde yaşam 
standartlarını en üst seviyeye çıkarmalarına destek vermek Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığının (YTB) en temel görevlerindendir. Bu hedefin gerçekleşmesi 
yönünde, özellikle diasporamızın kültürel kimliğini ve anavatanla bağlarını koruyup 
güçlendirmeleri, ekonomik potansiyellerini geliştirmeleri ve yetişmiş insan kaynağıyla 
her alanda hem kaynak hem ev sahibi ülke toplumlarına değer katabilmeleri için YTB 
çeşitli etkinlikler ve destek mekanizmaları ile insanlarımızın yanında olmaktadır.

Bu çerçevede diasporamızın bulundukları ülkelerde sahip oldukları hak ve özgürlüklerden 
tam anlamıyla yararlanabilmeleri, gerek eğitim gerek çalışma hayatı gerekse kültürel 
ve dini kimliklerinin muhafazasında ırkçı ve ayrımcı temelde ortaya çıkan hak ihlallerine 
karşı hak arama kapasitelerinin gelişmesi büyük önem taşımaktadır. 

Nitekim uluslararası sözleşmeler, ülkelerin eşitlik ilkesi temelinde hiçbir gruba ayrımcılık 
yapmaması ve azınlık durumundaki grupların dini ve kültürel değerlerini koruması ve 
aktarmasına imkân tanıması hususlarını bir zorunluluk olarak hükme bağlıyor olsa da, 
belirlenen bu standartlar ülkelerin uluslararası metinlere koydukları şerhler ya da ulusal 
yasalarında getirdikleri istisnai hükümlerle uygulamaya tam olarak geçememektedir.

Uluslararası hukuk bağlamında ırkçılık suç ve ayrımcılık yasak kabul edilerek dini ve 
kültürel değerlere saygı öngörülüyor olsa da siyasi gelişmeler çoğu zaman bu temel 
prensiplerin üstünü örtebilmektedir.

Ayrımcılık ve hak ihlallerinde gelinen son durumu birkaç örnekle belirtmek gerekirse;

• Hollanda Ayrımcılıkla Mücadele Hizmet Büroları (ADV) 2021 yılında 6.922 
ayrımcılık bildirimi almıştır, kaydedilen din temelli ayrımcılık vakalarının %65’i 
Müslümanlara yöneliktir. 2021 polis kayıtlarında da din temelli vakaların toplamı 
183 olup bu vakaların da %67’si Müslümanlara yöneliktir. 

• Avustralya İnsan Hakları Komisyonu’nun 20 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan 
raporunda Avustralya’daki Müslümanların yüzde 80’inin ayrımcılığa ve ırkçılığa 
maruz kaldığı, Müslümanların Avustralya’daki diğer dini topluluklardan yüzde 37 
oranında daha fazla ayrımcılık ve ırkçılık ile karşılaştığı açıklanmıştır. 

• Birleşik Krallık Müslüman Konseyi’nin (MCB) İngiliz Medyasının Müslümanlar 
ve İslam’la İlgili Yayını (2018-2020)” başlıklı raporunda, İngiliz medyasında 
Müslümanlarla veya İslam’la ilgili makalelerin yaklaşık yüzde 60’ının ve 
televizyon haberlerinin de yüzde 47’sinin olumsuz olduğu, 5 makaleden en az 
1’inde terörizm veya aşırılığa odaklanıldığı; din, terörizm, aşırılık başlıkları altında 
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Müslümanlara ve İslam’a karşı önyargılı ifadeler kullanıldığı, bu tarz karalamalar 
nedeniyle 10 vakada tazminat ve kamuoyunda özür dilenmesine hükmedildiği 
ortaya konmuştur. 

• Newcastle Üniversitesi ve İskoçya Meclisi’nin 29 Haziran 2021’de yayımlanan 
ortak raporuna göre İskoçya’daki Müslümanların yüzde 83’ü İslam düşmanlığını 
doğrudan deneyimlemiş, bu durumdan en çok etkilenen kesim ise kadınlar 
olmuştur. 

• ABD’nin Massachusetts eyaletinde Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi (CAIR) 
tarafından yapılan anket, Müslüman öğrencilerin yüzde 60’tan fazlası dini 
ayrımcılıktan şikâyetçi olduğunu, Müslüman gençlerin yaklaşık olarak yüzde 
17’sinin de başörtüsü çekiştirmek gibi çeşitli fiziksel taciz biçimlerine maruz 
kaldığını, bu gibi durumlar yaşamamak için öğrencilerin 1/3’ünün Müslüman 
olduklarını gizleyerek görünüş ve isimlerini değiştirdiklerini ortaya koymuştur.

• London School of Economics ve Pitthsburg & Pennsylvania Üniversitelerinin 
araştırma sonuçlarına göre, başörtülü kadınlar Almanya’da sivil toplum ve devlet 
dairelerinde sistematik bir şekilde dışlanmaktadır.

• Saarland eyaleti hariç tüm federal ve eyalet adalet ve içişleri bakanlıklarında 
yapılan bir araştırma sonucunda, 2021 yılının ilk yarısı itibarıyla en az 272 polis 
memurunun aşırı sağcılık şüphesiyle soruşturulduğu ortaya çıkmıştır.

Bu kaygı verici durumdan hareketle, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 
“Yurt Dışı Vatandaşlar Hak ve Özgürlükler Güncesi” başlığıyla ülkelerdeki karar alıcılar 
ve kamuoyuyla hak ve özgürlüklerin tam olarak yaşandığı, adil ve çoğulcu bir dünya 
için atılan olumlu adımların yanında olumsuz örnekleri de paylaşmakta, olumsuzlukların 
giderilmesi, olumlu örneklerin çoğalması için ortak bir irade oluşmasına katkı sunmayı 
amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda hazırlanan çalışmanın sonraki kısımlarında, vatandaşlarımızın yoğun olarak 
yaşadığı ülkelerde hak ve özgürlüklere ilişkin 2021 yılında meydana gelmiş düzenleme 
ve gelişmelerin bir değerlendirmesi ve ardından kategorilerine göre kronolojik olarak 
kayıt altına alınmış haberler aktarılacaktır. 

Raporda olumsuz olarak eksi işareti ile belirtilen kayıtlar, genel olarak Müslüman toplum 
ve özelde Türk diasporasının hak ve özgürlüklerinde bir daralmaya yol açmaması 
için ülkelerin özellikle hassasiyet göstermeleri gerektiği düşünülen hususlara işaret 
etmektedir. Artı işaretiyle verilen kayıtlar da hak ve özgürlükleri destekleyici ya da 
genişletici nitelikteki gelişmelerdir. Bu bakımdan çalışma, ilgili ülkelerdeki bütün yasal 
ve siyasi gelişmelerin değil, kamuoyunda etki yaratan ve diasporamız açısından önem 
arz eden hususların bir derlemesi niteliğindedir.
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Son olarak Ekler kısmında, hak ve özgürlüklere ilişkin genel çerçevenin görülmesi adına 
Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi’nin tam metni ve Avrupa Konseyi altındaki Irkçılığa 
Ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) tarafından 1 Mart 2022 tarihinde 
yayımlanan Müslümanlara Yönelik Hoşgörüsüzlük Ve Ayrımcılıkla Mücadele Konulu 5 
No’lu Genel Politika Tavsiyesi Güncel Metni’ne yer verilmiştir. 

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER BAĞLAMINDA 
YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZI 
İLGİLENDİREN GELİŞMELER
Yurt dışındaki vatandaşlarımızı ilgilendiren hak ve özgürlüklere dair düzenleme ve 
gelişmeler gerek medya üzerinden gerekse diğer açık kaynaklardan taranarak 2021 
yılında kamuoyuna yansımış, örnek niteliğinde 278 kayıt elde edilmiştir. Avrupa’da 18 ülke 
ile birlikte ABD, Kanada ve Yeni Zelanda dâhil olmak üzere toplam 21 Batı ülkesindeki 
278 kayıttan 105’i vatandaşlarımızın en yoğun yaşadığı ilk 3 ülkeden ilki olan Almanya’da 
gerçekleşmiştir. Almanya’dan sonra vatandaşlarımızın en yoğun yaşadığı Fransa’da 48, 
Hollanda’da ise 34 düzenleme veya gelişme Türk diasporasının hak ve özgürlüklerine 
etki eden örnekler olarak öne çıkmaktadır. 

Önceki yılın raporunda da belirtildiği üzere, bu yılki çalışmada yer verilen örneklerden 
genel olarak Müslüman toplumu veya özelde Türk diasporasını olumsuz etkileme 
potansiyeline sahip olanlar, ortaya çıkaracakları sonuç itibariyle birden çok hakkın ihlaline 
yol açabilmekte ya da en temelde ayrımcılık yasağının ihlali anlamına gelebilmekteyse 
de belli bir analiz çerçevesi sağlayabilmek adına, gündelik hayattaki en somut olası hak 
ihlali konusuna göre ve AB Temel Haklar Bildirgesi’nde yer alan hak ve özgürlük başlıkları 
kullanılarak sınıflandırılmışlardır.

Çalışmada yer verilen kayıtların dağılımına bakılacak olursa; toplam 278 kayıttan 125’i 
olumlu, 153’ü ise olumsuz sonuçları olması muhtemel düzenleme ve gelişmelerdir. Bu 
kayıtların ülke ve kategorilere göre dağılımları tabloda verilmektedir:
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ALMANYA 46 OLUMLU 59 OLUMSUZ

105	KAYIT 2 BİLİM ve SANAT ÖZGÜRLÜĞÜ 7 ADALETE ERİŞİM 

1 ÇALIŞMA HAKKI 4 ÇALIŞMA HAKKI

9 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 1 ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI

1 EĞİTİM HAKKI 2 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

23 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE 4 GÜVENLİK HAKKI

1 TOPLANMA ve DERNEK KURMA 23 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE

9 VATANDAŞLIK HAKKI 2 İFADE ve HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ

1 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

9 KÖTÜ MUAMELE ve İŞKENCE YASAĞI

1 TOPLANMA VE DERNEK KURMA

1 SEYAHAT ve İKAMET ÖZGÜRLÜĞÜ

1 SOSYAL GÜVENLİK ve SOSYAL YARDIM

3 VATANDAŞLIK HAKKI

FRANSA 16 OLUMLU 32 OLUMSUZ

48	KAYIT 1 ADALETE ERİŞİM 1 ADALETE ERİŞİM 

2 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 3 ÇALIŞMA HAKKI

12 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE 2 ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI

1 VATANDAŞLIK HAKKI 15 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

23 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE 1 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE

1 TOPLANMA ve DERNEK KURMA 4 İFADE ve HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ

1 GÜVENLİK HAKKI

1 SEYAHAT ve İKAMET ÖZGÜRLÜĞÜ

1 SOSYAL GÜVENLİK ve SOSYAL YARDIM

1 TOPLANMA VE DERNEK KURMA

1 VATANDAŞLIK HAKKI 

1 YAŞAMA HAKKI

HOLLANDA 17 OLUMLU 17 OLUMSUZ

34	KAYIT 1 ÇALIŞMA HAKKI 3 ADALETE ERİŞİM 

2 ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI 1 ÇALIŞMA HAKKI

3 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 9 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE

9 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE 1 İFADE ve HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ

1 TOPLANMA VE DERNEK KURMA 1 ÖZEL HAYATA SAYGI

1 SOSYAL GÜVENLİK ve SOSYAL YARDIM 1 SAĞLIK HAKKI

1 SIĞINMA HAKKI



8

YURT DIŞI VATANDAŞLAR
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER GÜNCESİ

 
2021

İNGİLTERE 6 OLUMLU 8 OLUMSUZ

14	KAYIT 1 ADİL YARGILANMA 1 ADALETE ERİŞİM 

1 BİLİM ve SANAT ÖZGÜRLÜĞÜ 4 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

2 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 1 GÜVENLİK HAKKI

1 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE 1 SIĞINMA HAKKI

1 VATANDAŞLIK HAKKI 1 VATANDAŞLIK HAKKI

ABD 10 OLUMLU 3 OLUMSUZ

13	KAYIT 3 ÇALIŞMA HAKKI 1 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

4 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE 1 İFADE ve HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ

3 VATANDAŞLIK HAKKI 1 SEYAHAT ve İKAMET ÖZGÜRLÜĞÜ

KANADA 6 OLUMLU 5 OLUMSUZ

11	KAYIT 1 DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 1 ÇALIŞMA HAKKI

3 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE 1 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

1 TOPLANMA VE DERNEK KURMA 1 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE

1 VATANDAŞLIK HAKKI 1 MÜLKİYET HAKKI

1 TOPLANMA VE DERNEK KURMA 

AVUSTURYA 3 OLUMLU 7 OLUMSUZ

10	KAYIT 1 ADALETE ERİŞİM 2 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

1 ADİL YARGILANMA 2 İFADE ve HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ

1 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE 1 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE

1 ÖZEL HAYATA SAYGI

1 SIĞINMA HAKKI

İSVİÇRE 3 OLUMLU 7 OLUMSUZ

10	KAYIT 1 ÇALIŞMA HAKKI 1 ADİL YARGILANMA

1 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE 1 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

1 VATANDAŞLIK HAKKI 4 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE

1 SAĞLIK HAKKI

BELÇİKA 5 OLUMLU 2 OLUMSUZ

7	KAYIT 1 ADALETE ERİŞİM 1 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

1 ÇALIŞMA HAKKI 1 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE

3 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE

İSVEÇ 1 OLUMLU 3 OLUMSUZ

4	KAYIT 1 ADALETE ERİŞİM 2 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE

1 TERÖRLE MÜCADELE
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YUNANİSTAN - 4 OLUMSUZ

4	KAYIT  1 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

1 EĞİTİM HAKKI

1 İFADE ve HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ

1 SAĞLIK HAKKI

DANİMARKA 2 OLUMLU 1 OLUMSUZ

3	KAYIT 1 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE 1 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

1 VATANDAŞLIK HAKKI

FİNLANDİYA 2 OLUMLU 1 OLUMSUZ

3	KAYIT 1 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 1 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE

1 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE

AVRUPA 
KONSEYİ/ 
AVRUPA GENEL

2 OLUMLU -

2	KAYIT 1 BİLİM VE SANAT ÖZGÜRLÜĞÜ

1 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE

İSPANYA 2 OLUMLU -

2	KAYIT 2 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

GKRY - 2 OLUMSUZ

2	KAYIT 1 ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI

1 SAĞLIK HAKKI

NORVEÇ 1 OLUMLU -

1	KAYIT 1 ÖZEL HAYATA SAYGI

HIRVATİSTAN - 1 OLUMSUZ

1	KAYIT 1 ÇALIŞMA HAKKI

İSKOÇYA 1 OLUMLU -

1	KAYIT 1 SIĞINMA HAKKI
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BULGARİSTAN - 1 OLUMSUZ

1	KAYIT 1 ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI

KUZEY 
MAKEDONYA

1 OLUMLU -

1	KAYIT 1 BİLİM VE SANAT ÖZGÜRLÜĞÜ

YENİ ZELANDA 1 OLUMLU -

1	KAYIT 1 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE

Çalışmada yer alan ülkelerde, 2021 yılındaki 125 olumlu gelişmenin hangi alanlarda 
gerçekleştiğine bakılacak olursa, devletlerin Türk ve Müslümanları ilgilendiren olumlu 
uygulamalarının en fazla ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele alanında yoğunlaştığı 
görülmektedir. Diğer alanlardaki olumlu uygulama ve düzenlemelerin dağılımı grafikte 
verilmiştir.

Olumlu	Kayıtların	Hak	ve	Özgürlük	Kategori̇leri̇ne	Göre	Dağılımı
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Grafikten de görüldüğü üzere, devletlerin olumlu adım attıkları alanların başında bu 
yıl da geçen yılki gibi ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele konusu gelmektedir. Bununla 
birlikte ırkçılık ve ayrımcılık alanındaki olumsuzluklar hala geçen sene olduğu gibi bu 
sene de olumsuz hususlarda ilk sırayı korumaktadır. Yurt dışındaki Türk ve Müslüman 
topluluklara olumsuz şekilde yansıması muhtemel hususlarda şu şekilde bir dağılım 
ortaya çıkmaktadır:

Kayıt altına alınan gelişmelerden bir kısmı diğer ülkelerde de domino etkisiyle benzer 
uygulamaların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Bu durumun örneği olarak Fransa’daki 
“Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler Yasası” ve Belçika’da Flaman 
bölgesinde kabul edilen ibadethanelerin tanınmasına ilişkin düzenleme, dini özgürlükler, 
özellikle uluslararası iş birliği ve bağışlar konusunda önemli sınırlamalar getirmektedir. 
Bu iki konu ile Almanya’da “Memurların Dış Görünüşüne Dair Yasa” ve Hollanda’daki 
sosyal yardım hususunda hükümetin istifasına yol açan ayrımcılık vakasının detaylarına, 
çalışma içinde Yakın Plan başlığıyla yer verilmiştir.

Çalışmanın sonraki bölümünde, 2021 yılında kayıt altına alınan tüm gelişme ve 
düzenlemeler, büyük çoğunluğu AB Temel Haklar Bildirgesi’nde yer alan ilgili başlık 
altında, kronolojik sırayla özet halinde aktarılacaktır.

Olumsuz	Kayıtların	Hak	ve	Özgürlük	Kategori̇leri̇ne	Göre	Dağılımı
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 2021

-		KİŞİ	ÖZGÜRLÜĞÜ	VE	GÜVENLİĞİ	7.01.2021

Ölümlere de yol açabildiği düşünülen ancak Almanya’da 2022’ye kadar dönüşümlü 
olarak denenmesi planlanan elektroşok tabancaları ilk olarak, Türklerin en yoğun 
yaşadığı Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf ve Rhein-Erft Bölgesi’nde görevli 
polislere dağıtıldı.

-	DÜŞÜNCE	VE	İFADE	ÖZGÜRLÜĞÜ	9.01.2021

Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) iç politika sözcüsü Christoph de Vries, 
Ülkücü Hareket’e destek veren kişilerin partide yer almasını istemediklerini belirterek 
Ülkücü Hareketi aşırı sağ olarak tanımladı.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	10.01.2021

Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanlığı sözcüsü Silvaine Reiche, polis ve idari kadrolar içinde 
aşırıcılığa izin verilmeyeceğini, tespit edilenlerin ceza, disiplin ve iş hukuku kapsamında 
kovuşturulacağını ifade ederek sorumluluk sahibi polisleri aşırıcı meslektaşlarını 2020 
yazında faaliyete geçen “Aşırıcılığı Önleme ve Mücadele Koordinasyon Merkezi”ne 
bildirmeye çağırdı.

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	14.01.2021

Almanya’da Sol Parti, Ayrımcılığa Karşı Mücadele Yasası’na Müslümanların da eklenmesi 
yönünde kanun teklifi verdi. Sol Parti Din Politikaları Sözcüsü Christine Buchholz’un 
“Türk ya da Arap ismine sahip olanlar ev bulmakta, iş bulmakta sorunlarla karşılaşıyorlar. 
Bu durum, özellikle de başörtülü kadınlar açısından geçerli” diyerek polisin de etnik 
profillemeye göre yaptığı kimlik kontrolleriyle Müslüman karşıtı önyargılara katkıda 
bulunduğunu belirttiği konuşmasına rağmen sunulan teklif Federal Meclis tarafından 
reddedildi.

+	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	22.01.2021

Anayasa Mahkemesi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİB’in Hessen eyaletinde “İslam 
din dersi” vermesini 2020 yılında askıya alan yerel mahkeme kararlarını anayasaya aykırı 
olduğu gerekçesiyle bozarak davanın tekrar görülmesine karar verdi.
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+	BİLİM	VE	SANAT	ÖZGÜRLÜĞÜ	29.01.2021

1965 yılında Almanya’nın Holstein eyaletinde Türk bir baba ve Alman bir annenin çocuğu 
olarak dünyaya gelen Prof. Dr. Metin Tolan, Göttingen Üniversitesi rektörü olarak seçildi. 
Eğitim hayatına Almanya’da başlayan ve ABD’de devam eden Tolan 2001 yılından beri 
Almanya’da fizik alanında eğitim vermekteydi.

-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	31.01.2021

Almanya Hıristiyan Birlik Partisi ve Sosyal Birlik Partisi “İslamcılıkla” mücadelenin 
artırılmasını amaçlayan, cami kayıt sisteminin yanı sıra, camilerin yurt dışından finans 
desteği almasının da denetlenmesini öngören bir yol haritası hazırladı.

-	KÖTÜ	MUAMELE	VE	İŞKENCE	YASAĞI	3.02.2021

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Türk kökenli bir baba ve kızı orantısız polis 
şiddetine maruz kaldı. Alman polisi 17 yaşındaki genç kızı darp ederek elmacık kemiğinin 
kırılmasına neden olurken kızını kurtarmak isteyen baba da darp edildi. Darp raporu alan 
baba ve kız Alman polisinden şikâyetçi olduklarını belirtti. 

-	SOSYAL	GÜVENLİK	VE	SOSYAL	YARDIM	16.02.2021

Almanya’nın Dortmund şehrinde 20 yıldır çalıştığı fabrikada ağır bir iş kazası geçiren, 
kafatasında 2 çatlak oluşan ve 3 hafta komada yatan Türk işçi tedavi süreci devam 
ederken işten çıkarıldı.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	19.02.2021

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Hanau terör saldırısının yıldönümünde sosyal 
medyadan yaptığı paylaşımda Almanya’da 33 bin aşırı sağcının yaşadığını, bunların 13 
bininin şiddet eğilimli olduğunu belirterek yapısal ırkçılığı ortaya çıkarıp tasfiye etmek 
ve güvenlik güçlerinde aşırılık ve ırkçılığa ve aşırı sağcı uluslararası ağlara karşı ciddi 
mücadele verilmesi gerektiğini belirtti.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	26.02.2021

Almanya’da eyaletler seviyesinde ilk kez Berlin Senatosu, Müslüman karşıtı ırkçılıkla 
mücadele için uzmanlardan oluşan bir komisyon kurarak Müslümanlara karşı yapılan 
ayrımcılıkla mücadelede yeni bir mekanizma oluşturdu. 
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-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	27.02.2021

Frankfurt’ta havalimanında yer hizmetlerini veren şirket, COVID-19 nedeniyle 230 
kişiyi işten çıkarırken işten çıkarılanlarının %80’inin Türklerden oluştuğu, işten çıkarma 
sürecinde ayrımcılık yapıldığı iddia edildi.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	28.02.2021

Almanya’da 500 polisle 27 farklı noktada aşırı sağcı Neo-Nazi gruplara operasyon yapıldı. 
13 bin şiddet yanlısı aşırı sağcının bulunduğu ifade edilen Almanya’da bu operasyonla 8 
Neo-Nazi gözaltına alındı. 

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	1.03.2021

Almanya ordusunda görevli 21 yaşındaki bir askerin evinde, kız arkadaşının ihbarı 
sonucunda yapılan aramada çok sayıda mühimmatın yanı sıra, askerin aşırı sağcı sitelerde 
“Güç nasıl ele geçirilir?” isimli bir manifesto yayımladığı da tespit edildi. Zanlı, babası ve 
kardeşiyle birlikte tutuklandı. 

-	SEYAHAT	VE	İKAMET	ÖZGÜRLÜĞÜ	2.03.2021

İddiaya göre Alman yetkililerin düzenlediği pasaportta imzasının olmadığını söyleyen 
Türk göçmen, THY pilotu tarafından pasaportun usulsüz olması nedeniyle uçağa 
alınmadı ve sınır dışı işlemi gerçekleşmedi. 

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	2.03.2021

Alman Askeri İstihbarat biriminin yaptığı çalışma sonucunda 2020 yılında bir ordu 
mensubunun arazisinde Alman ordusuna ait mühimmat bulunması üzerine soruşturma 
derinleştirildi, yönetmeliklere uyulmadığı ve kayıp mühimmatın çok daha fazla olduğu 
tespit edilmekle birlikte yerine dair bir bulguya rastlanamadı. 

+	ÇALIŞMA	HAKKI	4.03.2021

Almanya’da kabinede onaylanan yasa tasarısı kapsamında, yurtdışında insan haklarını 
ihlal eden tedarikçi ve yan kuruluşlarla çalışan en az 1000 kişi çalışanlı Alman şirketlere 
100 bin ila 800 bin avroluk ağır para cezaları uygulanması öngörüldü. 
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-	KÖTÜ	MUAMELE	VE	İŞKENCE	YASAĞI	6.03.2021

Gençlik Dairesi tarafından çocuğu elinden alınan bir Türk, haksızlığa uğradığı düşüncesiyle 
yaptığı sosyal medya paylaşımları sebebiyle polis şiddetine maruz kaldığını ve hapse 
atıldığını ifade etti. Mağdurun ifadesine göre; paylaşımlarıyla ilgili mahkeme tarihinde 
Kovid-19 olduğunu söylediğinde kendisine “Gelmene gerek yok.” dendi, ancak 3 gün 
sonra gelen polisler mahkemeye gitmediği için kendisini yere yatırıp gözaltına alırken 
parmağı kırılarak iki omzu çıktı, bilgisayarına ve bankadaki 1600 avrosuna da el kondu. 
Yine mağdurun ifadesine göre; gözaltında kendisine telefon ve avukat hakkı tanınmadı ve 
çıkarıldığı mahkemede, hâkimin bir daha video yayımlamama şartıyla kendisini serbest 
bırakma teklifini reddedince tekrar hapse gönderildi. Mağdur, arkadaşının kendisi için 
yazdığı dilekçesi üzerine yüksek hâkimin kendisini serbest bıraktığını ifade etti. 

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	7.03.2021

Alman Anayasası’nın 3. maddesi olan “Cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, 
dini veya siyasi görüşleri dolayısıyla hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz 
tanınamaz.” hükmü içindeki ırk kelimesinin değiştirilmesi konusunda Adalet ve İçişleri 
bakanlıklarının çalışmalarıyla, “ırk” kelimesinin “ırkçı nedenlerle” kelimesiyle değiştirilmesi 
yönünde teklif hazırlandı. İnsan türünün ırklara ayrılamayacağı, ırk kavramının sadece 
ırkçılık nedeniyle yaşanan durumu ifade etmekte kullanılabileceği düşüncesine dayanan 
bu öneri federal mecliste destek görmedi.

6.03.2021
Anadolu Ajansı
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-	TOPLANMA	VE	DERNEK	KURMA	8.03.2021

Aşağı Saksonya eyaleti gençlik dernekleri çatı kuruluşu niteliğindeki Landesjugendring 
Niedersachsen (Aşağı Saksonya Gençlik Konseyi), DİTİB Bölge Gençlik Kollarının 
kuruluşa katılma başvurusunu herhangi geçerli bir açıklama sunulmaksızın reddedildi. 
Ret kararının Müslüman karşıtlığı ekseninde alınmış bir karar olduğu değerlendirmeleri 
üzerine, Müslüman gençlik kuruluşlarını çatısı altında toplamayı hedefleyen Young 
Schura ve Alman Katolik Gençlik Federasyonu da Eyalet Gençlik Konseyine aktif 
katılımdan çekildiklerini duyurdu.

-	GÜVENLİK	HAKKI	11.03.2021

Almanya’da NSU cinayetlerinde müdahil avukat olan ve tehdit mailleri aldığı için evini 
değiştiren Türk avukatın yeni adresi de kullanıcılarına ulaşılamayan Darknet’te paylaşıldı. 
NSU 2.0 imzasıyla tehditler alan avukatın koruma talebi ise Hessen Eyaleti yönetimince 
reddedildi.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	12.03.2021

Almanya’nın KRV eyaletinde 186 polis hakkında aşırı sağcılık nedeniyle başlatılan 
soruşturmada 6 komiser adayı görevden uzaklaştırıldı. Devam eden soruşturma 
kapsamında işten çıkarma amacıyla yeni davalar da açılacağı açıklandı. 

-	ADALETE	ERİŞİM	13.03.2021

Almanya’da bir tren istasyonunda cesedi bulunan 24 yaşındaki Türk vatandaşının ölümüyle 
ilgili olarak aile avukatının alınmadığı, kapalı yapılan son duruşmanın ardından Bavyera 
Eyalet Meclisi cinayet sonucu öldüğü iddia edilen gencin intihar sonucu öldüğüne karar 
verdi, ancak konuya ilişkin raporları da yayımlamadı.

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	15.03.2021

Başörtülü Türk kadın çalıştığı anaokulunun önünde, arkasından gelen saldırgan 
tarafından yere düşürülüp el ve ayaklarında dokuz kez bıçaklanarak ağır yaralandı. 
Tanıkların saldırının ırkçı nitelikte olduğu yönündeki ifadelerine rağmen saldırganın 
psikolojik rahatsızlığı olduğu açıklandı.
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+	BİLİM	VE	SANAT	ÖZGÜRLÜĞÜ	19.03.2021

Almanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından 19 
Mart’ta Bellevue Sarayı’nda düzenlenen Başbakan Angela Merkel’in de katıldığı törende, 
koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech kurucu orakları Türk bilim insanı Özlem Türeci ile 
Uğur Şahin’e Almanya’nın “Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı” verildi.

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	22.03.2021

Almanya’da başta NSU davasının müdahil Türk avukatları olmak üzere birçok kişiye 
tehdit mektubu gönderen NSU 2.0 isimli örgüt, 9 ayrı eyalette 32 kişi ve 60 kuruma NSU 
2.0 imzasıyla 115 tehdit mektubu gönderdi. İki yıl geçmesine rağmen mektupların kimler 
tarafından gönderildiğinin tespit edilememesi tepkilere yol açtı.

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	25.03.2021

Rheinland Pfalz Eyaleti’nin Germersheim kentinde depo görevlisi olarak görev yapan ve 
izinsiz olarak bir güvenlik şirketine çalışmak, polis bilgisayarlarından sorgulama yapmak 
ve rüşvet almak gibi suçlardan ötürü soruşturması devam eden bir polis memurunun, 
depodan silah aldığı tespit edildi, Neo-Nazi bağlantılarından da şüphe edilen polisin 
silahları kime verdiği tespit edilemedi.

-	ÇALIŞMA	HAKKI	30.03.2021

Heidelberg kentinde bir güvenlik şirketi çalışanlarının ‘tarafsızlık’ ilkesi gereğince mesai 
saatleri içinde ibadet etmesini yasakladı. Şirket, namaz kılan kişilerin işten çıkartılacağı 
ve ücretlerinin ödenmeyeceği uyarısında bulundu.

-	KÖTÜ	MUAMELE	VE	İŞKENCE	YASAĞI	2.04.2021

Bavyera eyaletine bağlı Krumbach kasabasında akli dengesi yerinde olmayan 63 
yaşındaki Türk şahsa mülke izinsiz giriş sebebiyle 2 polisin 5 el ateş ettiği görüntülendi. 
Şahıs 3 yerinden vurularak hastaneye kaldırıldı.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	3.04.2021

Almanya’da yürürlüğe giren internette aşırı sağ ve nefret suçları ile mücadele yasası ile 
sanal ortamdaki aşırı sağ içerikli söylemlerin, halkı kışkırtıcı, taciz, tecavüz ya da ölüm 
tehdidi içeren paylaşımların hemen silinmesi, bu tür paylaşımların Emniyet Teşkilatına 
bildirilmesi ve dijital ortamdaki tehdit suçlarında 3 yıla kadar hapis cezası verilmesinin 
önü açıldı.
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-	KÖTÜ	MUAMELE	VE	İŞKENCE	YASAĞI	7.04.2021

Polis bir otelde Korona kurallarına uyulmadığı şüphesiyle denetim yaparken otelde bir 
yetkilinin bulunmaması nedeniyle yardımcı olmak üzere otele gelen Türk vatandaşına 
üst araması yaptı. Arama sırasında birlikte tuvalete gidilerek Türk vatandaşından 
pantolonunu ve iç çamaşırını indirmesi istendi ve çıplak vaziyette detaylı kontrol yapıldı. 
Bu uygulama karşısında Frankfurt Savcılığı inceleme başlattı.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	13.04.2021

Sığınmacılara, Müslümanlara ve siyasetçilere yönelik saldırılar planladığına ilişkin 
hakkında iddianame hazırlanan Gruppe S terör örgütü ile bağlantılı on iki zanlı terör 
örgütü üyeliği, silah yasasını ihlal ve terör örgütüne yardım ve yataklık gibi suçlarla hâkim 
karşısına çıkarıldı.

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	15.04.2021

Alman Parlamentosunda, azınlıklara hakareti suç kabul eden ve azınlıkların uğradığı 
saldırıları kayıt altına almayı öngören yasa tasarısında Müslümanlar kapsam dışında 
bırakıldı, tasarıda yalnızca Nazi döneminde tehdit altında olan azınlıklar (Yahudiler, 
Romanlar vs.) göz önünde bulunduruldu.

7.04.2021
Anadolu Ajansı
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+	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	16.04.2021

Almanya’nın Wuppertal kentinde cuma ezanı hoparlörle minareden okunmaya başlandı.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	19.04.2021

Almanya’nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında faili ilk saldırının gerçekleştiği 
yerden ikinci yere kadar arabasıyla takip edip ikinci mekânın önünde saldırgan tarafından 
vurularak öldürülen Vili Viorel Pãun’a saldırı gecesindeki cesaretinden ötürü gıyaben 
“Medeni Cesaret Madalyası” verildi.

-	KÖTÜ	MUAMELE	VE	İŞKENCE	YASAĞI	24.04.2021

Almanya’nın Duisburg kentinde Türk iş insanı iş yerinin dışında duyduğu gürültüler 
üzerine olay yerine geldiğinde polisin herhangi bir gerekçe olmaksızın kendisini George 
Floyd vakasını anımsatacak şekilde dizleriyle yere bastırarak ters kelepçelediğini ifade 
etti. Olay üzerine bölgedeki Türkler tarafından 30 araçlık konvoyla polis şiddeti protesto 
edildi. Konvoy protestoyu Duisburg Emniyet Müdürlüğünde sona erdirdi.

-	İFADE	VE	HABER	ALMA	ÖZGÜRLÜĞÜ	1.05.2021

Berlin’deki 1 Mayıs gösterilerini görüntüleyen iki Türk gazeteci kolluk güçlerinin yumruk 
ve tokat gibi doğrudan fiziki saldırılarına maruz kaldılar.

1.05.2021
Anadolu Ajansı
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YAKIN	PLAN
-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	7.05.2021

MEMURLARIN	DIŞ	GÖRÜNÜŞLERİNE	DAİR	YASA	

Federal Meclis’te “Memurların Dış Görünüşlerine Dair Yasa” Hristiyan Demokrat Partisi 
(CDU) ve aşırı sağcı AfD partisinin oyları ile ve ilgili oturumda tasarıya dair Meclis 
kürsüsünde açık görüşler beyan edilmeden 22 Nisan 2021 tarihinde kabul edilmiş, 
ardından Federal Konsey’in 7 Mayıs 2021 Cuma günkü oturumunda onaylanmış ve 
resmen yasalaşmıştır.

“Memurların Dış Görünüşlerine Dair Yasa” metni içerisinde başörtüsü yasağı doğrudan 
ifade edilmemiş olmakla birlikte, buna imkân tanıyan düzenlemelere yer verilmiştir. 
Yasada, memurların özellikle vücutlarının görünen kısımlarında yer alan belirli giysi, 
takı, sembol ve dövmelerin çalıştıkları kurum tarafından kısıtlanması ve yasaklamasına 
imkan tanınmaktadır. Giysi, takı veya sembollerin dini nedenlerle kullanılması da bu 
kapsamda değerlendirilmektedir. Zira yasada, “Dini veya ideolojik bir çağrışım içeren 
görünüm özellikleri […], memurun tarafsız bir şekilde görev yapmasına olan güveni 
nesnel olarak zedelediği takdirde kısıtlanabilir veya yasaklanabilir” (Md. 61 c) ifadelerine 
yer verilmektedir.

İlk bakışta teklifte her ne kadar, dini çağrışımlı görünüm özelliklerinin “sadece” 
memurun tarafsız hizmet vereceğine yönelik güveni nesnel olarak zedeleyecek 
nitelikte ise kısıtlanabilir veya yasaklanabilir denilmekte ise de, bu değerlendirme ve 
takdir hakkı ilgili kamu kurumlarına bırakılmıştır. Bu ifadelerin özellikle görünür nitelikte 
dini bir kıyafet olan başörtüsüne yönelik bir yasağı beraberinde getireceğinden endişe 
duyulmaktadır. Bu yasa, federal eyaletlerdeki memurların statülerini düzenleyen 
yasalara derç edileceği için de olası bir yasak tüm eyaletlerde geçerli olacaktır. 

Yasa teklifinin çıkış noktası, aşırı sağcı bir polis memurunun Nazi içerikli dövmeler 
taşıması, Heil Hitler selamı vermesi, evinde Hitler ve Hess gibi Nazi liderlerin portrelerini 
bulundurması olmuştur. Danıştay (Urt. v. 17.11.2017, 2 C 25.17) söz konusu polis memurunun 
bu dövme ve davranışlarının Anayasaya sadakati olmadığının somut göstergeleri 
olduğu gerekçesiyle memuriyetine son verilmesini onaylamış, fakat aynı zamanda 
belirli dövmelerin yasaklanabilmesi için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu 
hükme bağlamıştır. Ancak bundan önce bu tür yasaklamalar md. 74 BBG Devlet Memuru 
Kanunu’nda amire verilen kılık kıyafeti belirleme hakkına dayandırılmakta olup bu tür 
yeni bir yasal düzenlemeye aslında ihtiyaç olmadığı, dolayısıyla sembolik niteliği olan 
bir yasa olduğu da gündemde olan tartışma konularındandır. 
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Federal Hükümet Danıştay’ın bu kararı sebebiyle, memurların dış görünümlerinin 
yasaklanabilmesi/kısıtlanabilmesine yasal bir dayanak sağlamak için söz konusu 
teklifi hazırlamıştır. Ancak bu yasağın başlangıçtaki amacı ırkçı ve aşırıcı memurlara 
yönelik yasaklamalar getirmek iken anılan ifadelerin eklenmesi ile dini gereksinimler 
nedeniyle başörtüsü veya kippa kullanan kişileri de kapsayacak şekilde genişlemiştir. 
Zira yasa teklifinin gerekçesinde, AYM’nin hukuk stajyerinin başörtüsü kısıtlamalarına 
yönelik kararına atıf yapılmış (Beschl. v. 14.01.2020, 2 BvR 1333/17) ve dini görünüm de 
yasa metnine eklenmiştir.

Burada hukuken tartışılması gereken diğer bir konu ise, bu tür bir yasağın Federal 
Devlet tarafından yapılabilmesinin eyaletlerin yetkisinde olan bir hususa müdahale 
olup olmadığıdır. Ancak eyaletleri temsil eden Federal Konsey tarafından yasanın 
onaylanması sebebiyle, bu hukuki tartışmanın da yapılmayacağı değerlendirilmektedir.  
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+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	8.05.2021

Almanya’da İslam ve göç karşıtlığı ile bilinen Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever 
Avrupalılar (Pegida) hareketi, Alman iç istihbaratı tarafından “aşırılıkçı niteliği kanıtlanmış 
yapılanma” olarak tanımlandı ve “anayasaya aykırı aşırı sağ oluşum” ilan edildi. Bu kararla 
Pegida ile bağlantılı kişi ve faaliyetlerin resmi kanallarla izlenmesi mümkün hale geldi.

+	VATANDAŞLIK	HAKKI	9.05.2021

Almanya Federal Meclisi’nde Yeşiller Partisi milletvekili ve partinin maliye politikaları 
uzmanı Türk siyasetçi, Baden-Württemberg eyaletinde yeni kurulan hükümette Maliye 
Bakanı olarak görev aldı.

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	15.05.2021

Garbsen’deki bir mağazada mağaza sahibi, Türk müşterinin başörtüsünü çıkarmasını 
veya mağazayı terk etmesini istedi.

-	KÖTÜ	MUAMELE	VE	İŞKENCE	YASAĞI	15.05.2021

34 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı bulunan Türk vatandaşı çağrılan ambulansı beklerken 
fenalaştı, olay yerine ambulansla birlikte gelen polisler o anda bilinçli hareket edemeyen 
vatandaşı sakinleştirmek yerine şiddet kullanarak darp etti. Aile polisler hakkında suç 
duyurusunda bulundu. 

+	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	19.05.2021

İslam din dersi müfredat çalışmalarına daha önce dâhil edilmeyen Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği, Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde kalıcı komisyona dâhil edilmek üzere Eyalet 
yönetimi ile sözleşme imzaladı.

-	KİŞİSEL	VERİLERİN	KORUNMASI	21.05.2021

Berlin’de ırkçı bir grup tarafından 5 yıllık bir araştırma sonucunda hazırlanan hedef-
düşman listesi polisler tarafından ele geçirildi. Bin kişilik listede düşman olarak belirlenen 
isimlerin adres bilgileri ve meslek bilgileri, telefon numaraları, haritalar vb. detaylı kişisel 
bilgilerin yer aldığı tespit edildi.
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-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	22.05.2021

Almanya Bremen’de elinde altı bin kadar konut bulunan bir konut kiralama firmasının 
müşterilerini dini inançlarına, etnik kökenlerine ve ten rengine göre fişleyip kategorize 
ettiği tespit edildi. Firmanın özellikle siyahileri, başörtülüleri ve Balkan ülkelerinden 
gelen insanları kodladığı ve buna göre muamele ettiği, genel olarak Alman olmayanlara 
ev verilmediği ifade edildi.  

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	26.05.2021

Almanya Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada, COVİD-19 salgınındaki vaka 
artışlarının ve ikinci dalganın sebebi olarak Türkler hedef gösterildi. Açıklamada genel 
olarak seyahatten dönenler gibi bir ifade kullanmak yerine, özellikle Türkler ve Balkan 
kökenlilerin belirtilmesi açık hedef göstermek olarak değerlendirildi.

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	28.05.2021

Almanya’da Türk nüfusun yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletinde İslam din 
dersi müfredatı için kurulan komisyona Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) dâhil 
edilmesi hakkında BILD gazetesi tarafından yapılan haberde Türkler aleyhinde, “İsrail ve 
Yahudi düşmanlarının din dersi müfredatında etkili olması kabul edilemez” yorumlarına 
yer verildi. 

-	ADALETE	ERİŞİM	31.05.2021

Almanya’da Münih’in Gröbenzell kasabasında 15 yaşındaki bir Türk genci ile iki yabancı 
uyruklu arkadaşı, ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Altı kişilik ırkçı grup tarafından darp 
edilen, grubun yanındaki Alman çoban köpeği tarafından saldırıya uğrayan ve “pis 
yabancılar, pis Türkler” şeklinde hakaretler edilen gencin elinin kırıldığı ve ameliyat 
olması gerektiği ifade edildi. Saldırıdan sonra karakola giden genç, karakolda da suçlu 
muamelesi gördüğü ve verdiği ifadenin değiştirilmek istendiğini belirtildi. 

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	2.06.2021

Almanya’nın Kassel kentinde bir araştırma grubu tarafından “İslamcılık Haritası Kassel” 
başlıklı bir harita yayımlandı. Haritadaki camiler, cemaatlerinin ülke bayraklarına göre 
işaretlenerek gösterildi. Haritanın yayımlandığı sitede Kassel şehri “siyasal İslamcılığın 
merkezi” olarak tarif edildi ve İslami cemaatleri eleştiren ifadeler yer aldı.
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-	ÇEŞİTLİLİĞE	SAYGI	4.06.2021
Almanya’nın Hessen eyaletinde yaşayan 400 bini aşkın Türk nüfusa rağmen, sayıları 
daha az olan diğer milletlere Çince, Arapça, Lehçe ve Portekizce gibi diller için okul 
müfredatında ağırlıklı not ile değerlendirilen seçmeli ders düzeyinde eğitim imkânı 
sağlanırken Türkçe bu kapsama dâhil edilmedi. 

-	KÖTÜ	MUAMELE	VE	İŞKENCE	YASAĞI	8.06.2021
Münih’te arkadaşıyla kavga etmesi üzerine olay yerine gelen dört polis, 21 yaşındaki Türk 
genç kızı başına basıp ters kelepçe takmak suretiyle karakola götürdü. İfadesi alındıktan 
2 saat sonra serbest bırakılan genç kızın vücudunda darp izleri oluştu.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	25.06.2021
Almanya ve Avusturya’da AB tarafından hayata geçirilen bir internet portalı (i-report.
eu) aracılığı ile Müslümanlara yönelik saldırıların kayıt altına alınması öngörüldü. Bu iki 
ülkedeki Müslüman karşıtı saldırıları verileştirip alana yönelik farklı çalışmalar yapacak 
olan portalın başlangıçta Almanca hizmet vermesi ama kısa zamanda Türkçe ve diğer 
dilleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlandı.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	27.06.2021
Almanya’da Federal Meclis’ten geçen yasaya göre terör örgütü PKK bayraklarını 
kullanmak ve aşırı sağ grupların forumlarında başkalarına ait kişisel bilgileri yayımlamak 
gibi pek çok eylem yasaklanırken, antisemitizm ile Müslümanlara yönelik nefreti teşvik 
edenlere de cezai müeyyide uygulanması hükme bağlandı.

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	2.07.2021
Hessen’de ırkçı paylaşımları dolayısıyla bir polis memurunun yargılandığı ilk davada 
beraat kararı çıktı. Söz konusu paylaşımların ırkçı içerikleri olduğuna kanaat getiren 
hâkim, yine de söz konusu içeriklerin kapalı bir grupta yapılması sebebiyle cezaya gerek 
olmadığına hükmetti. Irkçı polis ise evinde yakalanan 2000 mermi, ruhsatsız silahlar ve 
bombalar nedeniyle sadece 1.500 Euro para cezasına çarptırıldı.  

+	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	2.07.2021
Almanya’nın Hessen eyaletindeki okullarda DİTİB ile işbirliği içinde verilen ve Nisan 
2020’de Kültür Bakanlığı tarafından kaldırılan İslam din dersi konusundaki hukuki ihtilaf 
DİTİB lehine çözümlendi. Davaya bakan Wiesbaden İdare Mahkemesi’nin kararında 
Hessen Eğitim Bakanlığı, İslam din dersi özelinde DİTİB ile çalışmayı sürdürmesi 
öngörüldü.
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+	EĞİTİM	HAKKI	7.07.2021

Bavyera Eyalet Parlamentosu, İslam derslerinin 350’den fazla okulda seçmeli ders 
olarak okutulması yönündeki yasayı onayladı. Bu karara göre Almanca okutulacak olan 
İslam din dersleri Almanya’da yetişmiş kadrolu öğretmenler ve pedagoglar tarafından 
verilecek.

-	ÇALIŞMA	HAKKI	15.07.2021

Almanya’da biri çocuk yuvası, diğeri kişisel bakım malzemeleri satan bir zincir mağazada 
çalışan iki kadının başörtüsüyle çalışmalarına izin vermeyen işverenlerine karşı açtığı 
davada, Alman mahkemeleri başörtüsü yasağının ayrımcılık sayılıp sayılamayacağı 
hususunda Avrupa Birliği Adalet Divanı’ndan görüş istedi. Divan, işverenin müşterilerine 
karşı tarafsız görünüm sergileme ya da sosyal huzursuzlukların önüne geçme ihtiyacını 
kanıtlaması halinde başörtüsü de dâhil dini sembolleri yasaklayabileceğine hükmetti.

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	27.07.2021

Türklere ve Müslümanlara silahlı saldırı planlayan aşırı sağcı terör örgütü S grubunun 
savcı tarafından terör örgütü üyeliği suçlaması ile iddianame hazırlanan 11 sanığından 
4’ü için mahkeme terör örgütü üyeliği yerine, destekçisi olarak yargılanmalarına karar 
verdi. Bu durumda 1-10 yıl hapis cezasının yerine en fazla 6 ay ceza almaları yönünde bir 
değişiklik yapılmış oldu.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	28.07.2021

Almanya’nın Berlin eyaletinde yaşayan ve konut kiralamak için gerçekleştirdiği 
başvurularına olumsuz yanıt alan bir Türk, emlak ofisine Alman ismiyle başvurduğu zaman 
ev bulabilince konuyu mahkemeye taşıdı. Söz konusu müşterinin konut piyasasında 
yaşadığı ayrımcılığı doğrulayan mahkeme, ayrımcı uygulama yapan firmayı mağdura 
3.000 Euro tazminat cezası ödemeye mahkûm etti.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	30.07.2021

Almanya’da kamu görevlilerine ve Müslümanlara yönelik silahlı ve bombalı eylem 
hazırlığı yapan aşırı sağcı terörist, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nce 6 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. Irkçı kadının evinde yapılan aramalarda 8’i Türk, 10 kişiyi katleden 
Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü ile mektuplaşmaları ortaya çıkmıştı. NSU 
örgütünün davasında ise sadece 1’i hayatta olan 3 üyesi bulunduğuna, başka hiçbir aktif 
üyesi tespit edilemediğine hükmedilmişti.
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-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	6.08.2021

Bavyera Eyalet Parlamentosu’ndaki aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi, 
okullarda seçmeli ders olarak verilmesi planlanan İslam derslerinin, her ne kadar 
anayasal bir hak da olsa, ailelerin yoğun talebi sebebiyle diğer din derslerine göre 
daha öne çıkması ve bu durumun devletin inanç konularında tarafsızlık şartının ve din 
özgürlüğünün ihlali anlamına geldiği iddiasıyla iptali için mahkemeye başvurdu. 

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	6.09.2021

Deutsche Atlantische Gesellschaft e.V tarafından 6 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen 
“Bosna Hersek’in Avrupa-Atlantik Perspektifi” başlıklı sempozyumda Almanya Federal 
Meclisi Başkanı Dr. Wolfgang Schäuble,  “Bosna-Hersek devletinin parçalanmasının 
önemli bir çatışma potansiyeli ve sürekli bir huzursuzluk kaynağı olan bir Müslüman 
adası yaratacağı”na ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.  

-	VATANDAŞLIK	HAKKI	26.09.2021

Almanya’da 26 Eylül’de gerçekleştirilen seçimlerde 21 yaşındaki Müslüman bir genç 
kızın oy vermesine, başörtülü olması nedeniyle izin verilmedi.

+		VATANDAŞLIK	HAKKI	26.09.2021

Almanya’daki federal seçimlerde 19 Türk kökenli milletvekili meclise girdi.

-	KÖTÜ	MUAMELE	VE	İŞKENCE	YASAĞI	27.09.2021

Eczane sahibi Türk doktor eczaneye ait müşteri otoparkında müşterilere ceza yazmakta 
olan polislere park yerinin izinleri olduğunu ifade edip belgeleri getirmeyi teklif ettiği 
sırada polislerce yere yatırılarak kendisine ağır şiddet uygulandığını ifade etti. Kamera 
kayıtları ile birlikte polisten şikâyetçi oldu.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	2.10.2021

Eylül ayı başında Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya ve Berlin eyaletlerinde düzenlenen 
operasyonlarda silah, mermi ve aşırı sağcı propaganda malzemeleri ele geçirildi. Baskınlar 
sonrasında örgütün yöneticisi olduğu belirlenen bir zanlı Savunma Bakanlığında görevli 
bir uzmanla irtibatlı olduğu itirafında bulundu. Göçmenlere saldırılar planladığı ortaya 
çıkan 9 kişi hakkında Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Lüneburg Başsavcılığı, “silahlı 
bir örgüte katılma ve bu örgüte komuta etme” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını 
açıkladı.
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+	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	8.10.2021

Almanya’da Türk ve Müslüman nüfusun yoğun olduğu Köln’de belediye, cuma günleri 
hoparlörden öğlen ezanı okunabileceğini açıkladı.

+	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	14.10.2021

Aşağı Saksonya Eyaleti’ndeki Wunstorf kentinde Müslüman Mezarlığı açıldı. 
Wunstorf Belediye Başkanı Rolf-Axel Eberhardt, Türklerin artık bu şehrin bir parçası 
olduğunu ve açılan Müslüman mezarlığının kapasitesinin dolması durumunda ileride 
genişletilebileceğini açıkladı. 

-	ÇALIŞMA	HAKKI	18.10.2021

Berlin’de Müslüman bir kadın, bir okuldaki federal gönüllü hizmetine devam ederken üç 
aylık mesainin sonunda okul yönetimince çağrılarak başörtüsünü çıkarmazsa kendisine 
başka bir iş bulması söylendiğini iddia etti. 

+	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	20.10.2021

Köln’de iki yıllık pilot uygulama kapsamında camilerden ezan okunmasını din 
özgürlüğünün bir parçası olarak gördüğünü açıklayan koalisyon ortağı Hür Demokrat 
Parti (FDP) Lideri Christian Lindner, “Birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz.” diyerek bütün 
Almanya’da uygulamanın yaygınlaşması için Köln’deki tecrübenin büyük önem taşıdığını 
belirtti.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	21.10.2021

22 Eylül 2018 günü Nazi dönemi bayrakları ile yürüyüş düzenleyen 10 ırkçının davasına 
25 Ekim’de başlandı. Dortmund Emniyet Müdürü Gregor Lange, zanlıların nefret ve 
tahrikten yargılanmasının aşırı sağcıların aynı tip provokasyonlara bir daha yönelmemesi 
için büyük önem taşıdığını ifade etti.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	21.10.2021

Almanya’da Federal Başsavcılık ve Berlin Eyaleti Suç Araştırma Dairesi, silahlı ayaklanma 
hazırlığında olduğu yönünde emareler bulunan “Berserker Clan” isimli örgüte ilişkin 
14 ayrı noktaya yapılan operasyonla çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucuya el 
koyarken, örgüt lideri olduğu düşünülen zanlı da dâhil 15 kişiye terör örgütü kurma veya 
terör örgütü üyesi olma suçlarından soruşturma açıldı.
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-	ADALETE	ERİŞİM	24.10.2021

Türklerin oturduğu eve molotofkokteyli atan saldırganlar serbest bırakıldı.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	24.10.2021

Almanya’da polis, Polonya sınırından geçen göçmenleri engellemek için sınır bölgesine 
silahlarla giden ve Üçüncü Yol örgütüyle ilişkili oldukları düşünülen aşırı sağcı grubu 
silahlarına el koyarak bölgeden uzaklaştırdı.

+		VATANDAŞLIK	HAKKI	26.10.2021

Almanya’da Sosyal Demokrat Partili (SPD) Aydan Özoğuz, Federal Meclis (Bundestag) 
Başkanvekilliğine seçilen ilk Türk kökenli milletvekili oldu.

-	ADALETE	ERİŞİM	26.10.2021

Almanya’nın Flensburg kentinde 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Türk kadın, kendisi ve 
çocuklarının devamlı ırkçı söylem ve saldırılara maruz kaldıklarını bildirmesine rağmen 
adalete erişemediğini ifade etti ve ilk olarak 2019 yılında 1.5 yaşındaki çocuğunu darp 
eden şahsın 14 Ekim 2021’de ailesine ve şahsına yönelik ırkçı küfürler ettiğini belirtti. 
26 Ekim 2021’de de aynı şahıs tarafından kızına yönelik tecavüz tehdidi aldığını, şahsın 
kızını evine çekmeye çalıştığını açıklayan mağdur anne, polisin şahsın saldırılarına dair 
telefondaki video kaydını izleyip özel hayatı ihlal ettiği gerekçesiyle sildiğini ifade etti. Türk 
kadın, ırkçı şahsın kızına yönelik tacizi nedeniyle görülen davalarının sürekli ertelendiği 
ve sonuçsuz kaldığı bilgisini paylaştı.

+		VATANDAŞLIK	HAKKI	27.10.2021

26 Eylül 2021’de Berlin Eyalet Parlamentosu seçimlerinde yeniden milletvekili seçilerek 
Eyalet Meclisine giren Derya Çağlar, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkan 
Yardımcılığına getirildi.

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	5.11.2021

Almanya’daki Neo-Nazilerin, atış eğitimi için üs olarak Çekya’yı seçtiği ve buradaki 
poligonlarda talim yaptıkları tespit edildi.

+		VATANDAŞLIK	HAKKI	8.11.2021

Almanya’nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya’da 15 Mayıs 2022 günü 
gerçekleşecek eyalet parlamentosu seçimleri için Sosyal Demokrat Parti (SPD) 
Wuppertal Teşkilatı, kentte öğretmenlik yapan Dilek Engin’i (38) aday gösterdi.
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-	ÇALIŞMA	HAKKI	9.11.2021

Bir zincir mağaza iş başvurusu yapan adayı başvuru formundaki resme rağmen önce 
görüşmeye çağırdı, daha sonra adaya başörtülü olması nedeniyle işe alınamayacağı 
söylendi. Aynı şirket yine başörtüsü takmaya başlayan bir çalışanı işten attığı için konu 
daha önce yargıya taşınmış, Avrupa Birliği Adalet Divanı işverenin iş yerinde görünür dini 
sembolleri belli şartlar altında yasaklayabileceğine hükmetmişti.

+	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	14.11.2021

Almanya Başbakanlık Müsteşarı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin genel 
başkan adayı Helge Braun, katıldığı bir internet portalı programında Köln şehrinde pilot 
uygulama olarak Cuma vakti ezan okunmasına ilişkin “Ezan, dini serbest bir şekilde 
yaşamanın parçasıdır.” açıklamasında bulundu. 

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	15.11.2021

Aşırı sağcı NSU terör örgütünün Köln’de bombalı saldırı düzenlediği caddenin yakınına 
kurbanlara saygı amacıyla bir anıt dikilmesine karar verildi.

+	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	16.11.2021

Almanya’nın Hessen eyaletinde Frankfurt havaalanı yakınlarında bulunan Raunheim 
kasabasında Cuma ezanı açıktan okunabilecek.

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	18.11.2021

Türk öğretmen Solingen’de görev yaptığı okulda dışlayıcı tavır ve ayrımcılığa maruz 
kaldığını, yetkili bir öğretmenin diğer bir öğretmenle yanına gelerek okul değiştirmesini 
ve meslektaşlarının kendisinden nefret ettiğini söylediklerini ifade etti. Devlet sınavında 
da kendisine hak etmediği halde kötü not verdiklerini ve sonuca itiraz ettiğini belirtti.

-	KİŞİ	ÖZGÜRLÜĞÜ	VE	GÜVENLİĞİ	23.11.2021

Alman polisi ve istihbaratı, 8’i Türk 10 kişiyi katleden, bombalı saldırılar düzenleyen 
aşırı sağcı terör örgütü NSU’nun 10 bin kişilik ölüm listesinde bulunanları uyarmadığı 
iddiasıyla eleştirildi.

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	24.11.2021

Thüringen Eyaleti İçişleri Bakanlığı, eyalette şiddet eğilimi bulunan Neo-Nazi sayının bir 
yıl içerisinde 920’den 2180’e çıktığını duyurdu.
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+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	24.11.2021

Olaf Scholz’un başbakanlık görevini yürüteceği koalisyonun, 177 sayfalık planında 
çifte vatandaşlık, Alman vatandaşlığına geçişlerin kolaylaştırılması, katılım yasası ve 
demokrasi teşvik yasası çıkarılması, göçmenlere yönelik projelerin ve Müslümanların 
gençlik örgütlerinin desteklenmesi, NSU kurbanları için dokümantasyon merkezi 
kurulması hususları yer aldı.

-	KÖTÜ	MUAMELE	VE	İŞKENCE	YASAĞI	25.11.2021

Şiddet sonucu bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiklerinden şüphelenilen polis 
memurlarının cep telefonlarında, “Dün bir Türk’ü tekmeledim, yarın size ağzının, yüzünün 
fotoğraflarını gönderirim” şeklinde ifadeler tespit edildi.

-	VATANDAŞLIK	HAKKI	26.11.2021

Müslüman bir kadına Alman vatandaşlığı başvurusunun, memurla tokalaşmadığı 
gerekçesiyle reddedildiğine dair mektup gönderildi.

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	5.12.2021

Bavyera eyaletinde AfD’nin on iki milletvekilinden on biri ile birçok eyalet parti üyesinin 
bulunduğu sohbet grubunda, İslam ve Müslüman karşıtı söylemler, “Cami önlerine 
domuz kafası bırakılsın” gibi ifadeler bulunduğu ortaya çıktı. 

+	TOPLANMA	VE	DERNEK	KURMA	6.12.2021

Frankfurt’ta yaklaşık 30 yıl önce kurduğu Kültür ve Eğitim Derneği ile toplumsal ilerleme 
ve gençlerin eğitimine katkı sağlayan Arif Arslaner, Frankfurt Belediye Başkanı’nın 
elinden kentin onur plaketini aldı.

 

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	6.12.2021

Almanya’nın Bramsche kentinde yaşayan 70 yaşındaki AfD aşırı sağcı parti üyesi doktor, 
bir sosyal medya grubunda Müslümanların ve İslam dininin Almanya’da yeri olmadığı 
yönündeki söylemleri nedeniyle isyana teşvik suçundan yargılanarak 15.000€ para 
cezası aldı.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	6.12.2021

Almanya’da kurulan koalisyon hükümetinde içişleri bakanlığı görevi verilen Nancy 
Faeser, “en büyük tehlike” olarak gördüğü aşırı sağcılıkla mücadele edeceğini açıkladı.
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-		VATANDAŞLIK	HAKKI	6.12.2021

Rastatt şehri Göç, Entegrasyon ve Hukuk Dairesi bir itiraz başvurusuna ilişkin, bir erkekle 
tokalaşmayı reddetmenin, Alman hayat tarzı ve Alman değerleriyle uyuşmadığını, 
Baden Wuttermberg İdare Mahkemesi’nin de 2020 yılında, memurlarla tokalaşmamayı 
vatandaşlık verilmemesi için geçerli bir sebep kabul ettiğini açıkladı.

+		VATANDAŞLIK	HAKKI	9.12.2021

Almanya’da kurulan koalisyon hükümetinde bir Türk kökenli bakan atanırken üç Türk 
siyasetçi de müsteşarlık görevine getirilmiş oldu.

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	13.12.2021

Korona önlemlerini bahane eden bir grup aşırı sağcı, eyalet sağlık bakanının evinin 
önünde Nazi dönemindeki gibi meşalelerle ırkçı gösteri yaptı. 

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	13.12.2021

Hagen’da iki zabıta memuru, üzerinde imparatorluk kartalı ve gamalı haç bulunan “kriz 
ve savaş halinde sokağa çıkma yasağında işe gitme” izin belgesi hazırladı, belgeye 
soruşturma açılsa da görevliler işlerine devam ederken, memurlardan birinin çok sayıda 
silaha sahip olduğu da medyaya yansıdı.

+		VATANDAŞLIK	HAKKI	14.12.2021

YEŞİLLER Partisi’nden Federal Milletvekili seçilen 28 yaşındaki Melis Sekmen, Meclis 
Ekonomi Komisyonu Başkanlığı’na getirildi.

+		VATANDAŞLIK	HAKKI	15.12.2021

Almanya Şansölyesi Scholz, Federal Mecliste yaptığı ilk konuşmada, aşırı sağın en büyük 
tehdit olduğunu belirtti ve Almanya’nın bir göç ülkesi olduğunu ifade ederek Alman 
vatandaşlığına giden yolu kolaylaştırmak gerektiğine dikkat çekti.

-	ADALETE	ERİŞİM	15.12.2021

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi, NSU terör örgütü davası sanığı Andre Eminger’e 
verilen 2.5 yıllık hapis cezasını onadı. Federal Başsavcılığın cezayı az bularak 12 yıl hapis 
talebini değerlendiren Yüksek Mahkeme, sanığın işlenen suçlardan haberdar olmadığı 
kanaatine varıp talebi reddetti.
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-	ADALETE	ERİŞİM	16.12.2021

Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020’de 9 kişinin ölümüne neden olan ırkçı 
terör saldırısına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Böylesine bir katliam 
gerçekleştiren ırkçı teröristin azmettirme, yardım, yataklık vb. sebeplerle hiçbir kişi veya 
örgütle ilişkisi kurulamadı.

+		VATANDAŞLIK	HAKKI	16.12.2021

13 Şubat 2022 günü ülkenin cumhurbaşkanını seçecek kurula, 736 federal milletvekilinin 
yanı sıra partilerin önerisi ile üç Türk; Mehmet Daimagüler, Ferda Ataman ve Ayşe Demir 
girdi. 

-	KİŞİ	ÖZGÜRLÜĞÜ	VE	GÜVENLİĞİ	18.12.2021

Frankfurt Savcılığı NSU davasının müdahil avukatı Seda Başay Yıldız’a NSU 2.0 imzalı 
tehdit mesajları gönderen emekli polisle ilgili takipsizlik kararı verdi. Evinde ruhsatsız 
silah bulunan Hermann S. isimli polis, Yıldız’a, “Yarın evini kundaklayıp kızını da 
bıçaklayacağız.”, “Merhaba Seda. NSU kurbanlarını temsil etmiş olman çok şirin. Şimdi 
sen de, seni temsil etmesi için birini ararsan, çok güzel olur. Çünkü evini ve beraberinde 
bütün aileni güzelce yakmamız sadece bir an meselesi.”, “Sizi gazlayacağız. Almanya’dan 
defol. Almanya Alman’dır. Polisimiz Alman kalacaktır” mesajlarını göndermişti.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	20.12.2021

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinde aşırı sağcı bir çiftin evine düzenlenen 
operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

-	ADALETE	ERİŞİM	24.12.2021

Alman polisinin, mültecilere yönelik ırkçı saldırıları az göstermek için vakaları resmi 
kayıtlara yansıtmadığını ortaya koyan bir araştırma yayımlandı.
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-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	5.01.2021

Danıştay, Fransa’da polis ve jandarmanın, devletin güvenliği gerekçesiyle kişilerin siyasi 
ve dini görüşleri ile sağlık bilgilerini kayıt altına almasına ilişkin hükümet kararının, 
düşünce, din ve vicdan özgürlüğünü ihlal etmediğine hükmetti.

-	YAŞAMA	HAKKI	13.01.2021

Fransa’nın Selestat şehrinde yaşayan 35 yaşındaki Türk zanlı polisten kaçarken bir binanın 
birinci katından düştü. Yaralanmasına rağmen hastaneye götürülmeksizin gözaltına 
alınan zanlı hücresinde ölü bulundu.

+	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	18.01.2021

“Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” yasa tasarına, iktidar partisi 
Cumhuriyet Yürüyüşü vekillerinin, 18 yaşından küçük kızlara “kamuya açık alanlarda 
başörtüsü takma”yı ve “erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu gösteren giysiler 
giymesini” yasaklayan 2 madde eklenmesi teklifi Ulusal Meclis’teki inceleme komisyonu 
tarafından aşırı bulunarak onaylanmadı.

-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	19.01.2021

Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un, ‘İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele’ olarak tanıttığı, 
gelen tepkiler üzerine adı “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” olarak 
değiştirilen yasa tasarısının camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, 
Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin 
engellenmesi gibi düzenlemeler içereceği açıklandı.

+		VATANDAŞLIK	HAKKI	24.01.2021

Fransa’nın Val-de-Marne bölgesinde istifa eden Bonneuil-sur-Marne Belediye 
Başkanı’nın yerine 13 yaşındayken Fransa’ya gelen Türk kökenli Denis Ömür Öztorun 
Belediye Başkanı olarak seçildi. Öztorun, Fransa’da seçilen ikinci Türk kökenli Başkan 
olarak tarihe geçti. 

-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	30.01.2021

Le Pen’in genel başkanlığını üstlendiği aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi Fransa’da başörtüsü 
takmayı ve Müslüman değerlerin tanıtımının yapılmasını yasaklamayı ve ayrıca ibadet 
yerlerinin kapatılmasını amaçlayan bir yasa tasarısı hazırladı. 
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-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	1.02.2021

Fransa’da İçişleri Bakanlığı bünyesinde 2020 yılında kurulup Çalışma Bakanlığı ile de 
işbirliği içinde olan “İslamcılıkla ve Cemaatçi Ayrılıkçılıkla Mücadele Birimi”ne Bakanlıktan 
gelen bir e-posta basına yansıdı. Denetmenlerden, Müslümanlara ait işletmelerde 
sağlık ve hijyen standartlarıyla ilgili veya “ayrılıkçılığa” ilişkin herhangi bir “yasal gerekçe” 
bulunmasının talep edildiği haberlere yansıdı. Fransa’da 2020 yılında gerçekleştirilen 
18.000’in üzerindeki denetimde 400’e yakın Müslüman işletmesi kapatılmıştı.

-	İFADE	VE	HABER	ALMA	ÖZGÜRLÜĞÜ	4.02.2021

Fransa’da yirmi yıldır imamlık yapan Farid Slim’in iddiasına göre, COVID-19 salgın sürecinde 
Recep Tayyip Erdoğan’ın E. Macron’dan daha iyi bir süreç yönetimi yaptığı yönündeki 
sosyal medya paylaşımı yüzünden evi basılarak arama yapıldı ve terörle ilişkili bir delile 
rastlanmamakla birlikte kendisine Chambery Valiliğince “Fransa’yı küçük düşürdüğü, 
Fransa hükümetini devirmeye çalıştığı ve terör propagandası yaptığı” suçlamasıyla dava 
açıldı.

-	ÇEŞİTLİLİĞE	SAYGI	20.02.2021

Fransa 2023 yılından sonra Türkiye’den gidecek Türkçe ve Türk Kültürü öğretmenlerini 
artık kabul etmeyeceğini açıklayarak gelmekte olanlar için de Fransızca dil şartı belirledi. 
2023’ten sonra Türkçe artık ilkokullarda yabancı dil olarak okutulacak diller listesine 
alınıyor olsa da ders içeriğinden Türk kültürü çıkmış oldu.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	3.03.2021

Fransa’da göçmenlere savaş açtıklarını açıklayan ırkçı ve göçmen karşıtı örgüt Génération 
Identitaire feshedildi. İçişleri bakanlığı örgütün halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, 
ayrımcılık ve nefret suçları nedeniyle feshedildiğini açıkladı.

+	ADALETE	ERİŞİM	18.03.2021

Bir televizyon kanalında Eric Zemmour tarafından göçmenler hedef gösterilerek 
“Onlar hırsız, katil, tecavüzcü. Geri gönderilmeleri ve bir daha gelmemeleri sağlanmalı” 
ifadelerinin kullanılması ve kanalın bu programı değiştirmeden yine yayımlaması üzerine, 
Fransız Radyo Televizyon Üst Kurulu CSA, halkı nefrete tahrik gerekçesi ile kanala 200 
bin avro para cezası verdi.
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-	SOSYAL	GÜVENLİK	VE	SOSYAL	YARDIM	22.03.2021

Fransa’da kira yardımına başvuran bir Türk, ev sahibinin de Türk olması sebebiyle sosyal 
yardım görevlisi tarafından “aynı topluluktan olanlar arasında sahtekârlığın çok olduğu” 
söylenerek dolandırıcı muamelesi gördüğünü ve kira yardımını alamadığını belirtti.

-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	31.03.2021

Fransa’da Senato, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını 
yasaklayan yasa taslağı maddelerini onayladı. Daha sonra 23 Temmuz 2021 tarihinde 
Ulusal Meclis tarafından bu maddeler yasadan çıkarıldıysa da spor müsabakalarında 
yasaklanması gibi yeni önerilerle başörtüsü Fransız sağının gündemi olmaya devam etti. 

-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	1.04.2021

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından valilere “İlkeler Şartnamesi ”ne imza atmayı reddeden 
Türk Müslümanlar Koordinasyon Komitesi (CCMTF) ve Fransa Millî Görüş İslam 
Konfederasyonu (CIMG) da dâhil üç federasyonun yerel toplantılara alınmaması talimatı 
gönderildi. 

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	2.04.2021

Fransız Senatör Esther Benbassa, Senato’da görüşülen yasa tasarısını destekleyen 
senatörlere tepki göstererek Müslümanların normal şekilde yaşamalarına izin 
verilmediğini ve her şeyin eleştiri ve dışlama konusu haline getirildiğini belirtti.

-	SEYAHAT	ve	İKAMET	ÖZGÜRLÜĞÜ	2.04.2021

Fransa’da Senato, hukuki çerçevesindeki belirsizlik, özellikle idari makamların keyfi 
değerlendirmelerine yol açacağı ve anayasaya uygunluk açısından sorunlu olduğu 
eleştirilerine rağmen “cumhuriyetin ilkelerini redden” yabancılara oturma izni verilmemesi 
ve var olan izinlerin yenilenmemesi yönündeki hükmü Temmuz ayında oylanması 
öngörülen “Cumhuriyet İlkelerine Saygıyı Güçlendiren Yasa Tasarısı”na ekledi. 

-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	7.04.2021

Yapımı devam eden Eyüp Sultan Camiine Strazburg Belediyesi tarafından yapılmak 
istenen finansal yardımı iptal ettirmek üzere Fransa İçişleri Bakanlığı, konuyu idari 
mahkemeye götürmesi için Valiliğe talimat gönderdi.
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-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	9.04.2021

Fransa’da Senato, yürürlüğe girmesi için Ulusal Mecliste oylanacak olan “Cumhuriyet 
değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler” yasa tasarısına resmi müsabakalarda seyirci 
ve sporcuların başörtüsü takmasını yasaklayan maddenin eklenmesini kabul etti. 

-	GÜVENLİK	HAKKI	15.04.2021

Toplumsal gösterileri izlemek için insansız hava araçları kullanılması, kamusal alanda 
çekilmiş görüntüleri kullanma yetkisinin genişletilmesi ve güvenlik güçlerinin gösterilerde 
çektiği videoları yayımlamasına imkân tanıyan ve bu yönleriyle polis şiddetinin artacağı, 
hak ihlalleriyle özgürlüğün kısıtlanacağına dair eleştiriler alan  “Genel Güvenlik” yasası, 
senatonun ardından Ulusal Mecliste de kabul edilerek yasalaşması için Anayasa Konseyi 
denetimine gönderildi. 

-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	16.04.2021

Fransa Milli Görüş, Strasbourg’da yapılan cami için belediyenin vereceği ve Valiliğin 
yargıya taşımayı planladığı 2 milyon 563 bin 599 Euro’luk yardım talebini geri çekti. 
Devlet Bakanı Marlene Schiappa geri çekme kararına yönelik “İki buçuk milyon Euro’nun 
siyasal İslam’ı destekleyen bir derneği finanse etmeyeceğinden memnunum” ifadesinde 
bulundu.

+	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	20.04.2021

Fransa’nın eski Eğitim Bakanı Najat Vallaud-Belkacem, ülkede laikliğin İslam’ı dışlamak 
için kullanıldığını, laiklik konusunun araçsallaştırılıp bir savaş alanı yaratılmaması 
gerektiğine dikkati çekti. 

-	İFADE	VE	HABER	ALMA	ÖZGÜRLÜĞÜ	27.04.2021

Türk belediye meclisi üyesi, sosyal medyada terör örgütü ASALA saldırılarında şehit olan 
diplomatlar anısına yapılan Türk Dışişleri Bakanlığının görselini beğendiği için Ermeni 
derneklerinin yoğun baskısıyla istifa etmek zorunda bırakıldı.
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-	İFADE	VE	HABER	ALMA	ÖZGÜRLÜĞÜ	29.04.2021

Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına bağlı Bakanlıklar Arası Suçu ve 
Radikalleşmeyi Önleme Komitesi (CIPDR) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 
“Anadolu Ajansı kendisini bir basın ajansı olarak sunmaktadır. Gerçekte öyle değil: 
Anadolu, kendi sitesinde Fransa ile ilgili aldatıcı ve iftira niteliğinde saldıran kanaat yazıları 
yayınlayan bir propaganda organıdır. Fransa’ya karşı yalan haber yaymaya devam ediyor. 
Bu propaganda organı, devletin Müslümanları hedef aldığını iddia ederek Fransa’nın 
eylemlerini baltalıyor. Bu tahammül edilemez” diyerek Anadolu Ajansı’nı propaganda 
yapmakla suçladı. 

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	7.05.2021

Aşırı sağcı “Onur ve Ulus” (Honneur et Nation) grubu üyesi olduğu belirlenen 6 kişi, 
Alsace bölgesinde saldırı hazırlığındayken yakalandı.

-	VATANDAŞLIK	HAKKI	12.05.2021

Fransa’da iktidar partisi olan Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LaRem) tarafından kullanılan 
bir seçim kampanyası broşüründe yer alan başörtülü aday fotoğrafı ülke gündeminde 
yoğun şekilde eleştirildi. Bu eleştiriler sonrasında partiden yapılan açıklamada laik 
Fransa ilkesine bağlı kalınacağı ve dini sembollerin seçim kampanyasında açık şekilde 
kullanılamayacağı ifade edilerek başörtüsü takan Müslüman adayın da yerel seçimdeki 
adaylığının düşürüldüğü belirtildi.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	21.05.2021

Fransa’nın aşırı sağ partilerinden Ulusal Cephe’nin (Rassemblement national – RN) 
adayının Kasım 2017’de Twitter hesabında “Tüm camilere bum!” ve “Camilerin inşası 
durdurulsun. Ben hepsinin havaya uçurulmasından rahatsız olmam.” gibi paylaşımlar 
yaptığı ortaya çıktı. Paylaşımların sosyal medyaya yansımasının ardından söz konusu 
şahsın adaylığı iptal edildi.

-	İFADE	VE	HABER	ALMA	ÖZGÜRLÜĞÜ	4.06.2021

Fransa’daki bir lisede ders esnasında öğretmeninin 1915 Olaylarına ilişkin suçlamalarını 
reddeden Türk asıllı bir öğrenci tehdit, korkutma, iftira ve sorguya maruz kaldı. 1915 
Olayları hakkındaki Ermeni iddialarını kabul etmemek Fransa yasalarınca suç sayılmadığı 
halde, iddialara itiraz eden Türk öğrenci, öğretmen ve okul tarafından hapis ve para 
cezasıyla tehdit edildi. Daha sonra çağrılan istihbarat birimleri ise söz konusu öğrenciyi, 
Müslüman kimliği ve aşırıcılık sorgusuna tabi tuttular.
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+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	14.06.2021

Fransa’da, halkı Müslümanlara karşı saldırı ve şiddet eylemleri gerçekleştirmeye yönelik 
kışkırtan aşırı sağcı bir gruba operasyon gerçekleştirildi. Grubun 200 imama saldırı 
hazırlığı yaptığı ve marketlerin helal gıda ürünlerini zehirlemeyi planladığı tespit edildi. 
Söz konusu terör eylemlerini planlayan grubun üyeleri arasında kamu görevlisi, emekli 
polis ve eski askerlerin de bulunduğu ve zanlıların evlerinde yapılan aramalarda patlayıcı 
madde yapımında kullanılan malzeme ile çok sayıda silahın ele geçirildiği bildirildi.

-	ÇALIŞMA	HAKKI	23.06.2021

Fransa’da gerçekleştirilen bölge ve vilayet seçimlerinin ilk turunda, seçim görevlileri 
arasında başörtülü kadınların da yer alması ırkçı tartışmalara sebep oldu. Başörtülü 
görevliler arasında görev yeri değiştirilen ve hakarete uğrayanlar oldu.  

-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	8.07.2021

Fransa’nın Hauts-de-Seine vilayetindeki Gennevilliers Camisi’ndeki vaazında İslam’ın 
Müslüman kadınların edepli giyinmesini istediğini ancak aynı kuralın erkekler için de 
geçerli olduğunu ifade eden imam, İçişleri Bakanının şikâyeti üzerine “Cumhuriyet 
değerlerine karşı vaaz vermesi nedeniyle” görevinden alındı.

-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	22.07.2021

Saint-Chamond’da Komorlar diasporasına ait cami imamının, Kurban Bayramı hutbesinde 
Ahzab Suresi’nden İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in eşlerine hitap eden 
ayetler ile bir hadis paylaşması görevinden alınmasına sebep oldu. Söz konusu ayetler 
dolayısıyla “kadın erkek eşitliğine karşı çıkma” ve “kadını aşağılama” ile suçlanan imamın 
görevi askıya alınırken benzer ifadeleri vaazlarında kullanan Katolik Kiliselerindeki din 
görevlilerine herhangi bir müdahalede bulunulmadığı iddia edildi.
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YAKIN	PLAN
-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	25.08.2021

CUMHURİYET	DEĞERLERİNE	SAYGIYI	GÜÇLENDİREN	PRENSİPLER	
YASASI

Avrupa’nın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip ülkesi olan Fransa’da ayrılıkçılıkla 
ve yurttaşlığa yönelik saldırılarla mücadeleyi amaçladığı belirtilen “Cumhuriyet 
Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” başlıklı yasa, Anayasa Mahkemesinin 
incelemesinin ardından 24 Ağustos 2021 tarihinde Cumhurbaşkanınca onaylanıp 25 
Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yasalaşmıştır. Yasada, ayrılıkçılık 
suçunun tanımlanması, aile içi eğitimin çerçevesinin çizilmesi, derneklere yönelik 
cumhuriyetçi angajman sözleşmesinin uygulanması ve derneklerin özellikle mali 
yönden şeffaflaştırılması öngörülmektedir. Müslümanların hayatına müdahale hakkı 
doğurduğu ve ayrılıkçı olduğu gerekçesiyle Anayasa Konseyi’ne götürülen yasa için 
Anayasa Konseyi, söz konusu yasanın iki madde haricinde Anayasa ruhuna aykırı 
olmadığına hükmetmiştir.

25.08.2021
Anadolu Ajansı
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Yasanın getirdiği yeni düzenlemeler arasında; 

• Kamu kurumları ile kamu hizmeti veren diğer kuruluşların çalışanları için laiklik 
ve tarafsızlık ilkesine uyma şartı; kantinler, spor tesisleri gibi kamu hizmeti veren 
yerler dahil olmak üzere hizmet verenlerin Valilikçe denetlenmesi ve gerekirse 
konunun idare mahkemelerine iletilmesi;

• Evde eğitime sadece sağlık, ailenin göçebe niteliği, yoğun spor ya da sanat 
faaliyeti veya çocuğa özgü haklı bir durum olması halinde izin verilmesi;

• Kamu yardımı talep edecek sivil toplum kuruluşlarının laiklik ilkesi ile cinsiyet 
eşitliği, kardeşlik vb. cumhuriyet değerlerine bağlılıklarını gösteren sözleşmeyi 
imzalaması ve imzadan sonra yapılacak ihlallerde kamu yardımlarının iadesi;

• Dini derneklerin valiliğe 5 yılda bir beyanda bulunması, 10 bin avroyu aşan yabancı 
bağışların bildirilmesi;

• Derneğin, dernek üyelerinin faaliyetlerinden sorumlu tutulabilmesi;

• Derneklere sağlanacak sponsorluk ve bağış fonlarının valiliklerce denetlenmesi;

• Siyasi toplantıların ibadethanelerde yapılmasının cezalandırılması;

• İbadethanelerde Fransa veya yabancı seçimlerle ilgili operasyonların yasaklanması

gibi hususlar yer almaktadır.

Yasa, özellikle Müslümanları ötekileştirdiği, örgütlenme özgürlüğü ile dini hak 
ve özgürlükler bakımından ciddi sınırlamalar getirdiği eleştirilerinin ifade edildiği 
protestolara yol açmıştır.

25.08.2021
Anadolu Ajansı
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+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	28.08.2021

Paris'in banliyölerinden olan Saint-Denis'de 20 Haziran'daki bölgesel seçimlerde Belediye 
Başkanı’nın özel kalem müdürü, başörtülü sandık görevlisini "yarasaya" benzetmesi 
nedeniyle 3 gün uzaklaştırma aldı, ancak devam eden tepkiler sonucunda özel kalem 
müdürlüğü görevinden alınacağı açıklandı.  

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	9.09.2021

Fransa'da Bakanlar Kurulu Kararı ile feshedilen aşırı sağcı oluşum Génération Identitaire'in 
sözcüsü, 21 Ocak 2021 tarihinde sosyal medya üzerinden yayımladığı göçmen karşıtı iki 
video nedeni ile 3000 Avro idari para cezası ve 2 ay ertelemeli hapis cezasına mahkûm 
edildi. Mahkeme, söz konusu videoların içeriğinde "kamuya açık hakaret" suçunun 
unsurlarının oluştuğuna kanaat getirdi. Aynı mahkeme örgütün bir başka üyesinin 
yayımladığı göçmen karşıtı iki videoda da "ırkçı nefrete tahrik" suç unsurlarının oluştuğuna 
karar verdi ve aynı cezaya mahkûm etti.

-	ÇEŞİTLİLİĞE	SAYGI	15.09.2021

Fransa'da aşırı sağcı aday Zemmour seçim vaadi olarak Müslüman isimlerini 
yasaklayacağını beyan etti.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	16.09.2021

Fransa'da bir yıl içinde 3 kez bir caminin duvarına İslam düşmanı ifadeler yazan ve çizimler 
yapan 52 yaşındaki sanık mahkemede, "İslam'la bir sorunum var" itirafında bulunurken 
yazdığı yazılardan birinde Müslümanlar için "maymun" ifadesini kullanmasını "Bunun 
Müslümanlar için iyi bir hakaret olduğunu düşündüm. Çünkü maymundan geldiğimizi 
reddediyorlar" şeklinde açıkladı. Mahkeme Başkanı sanığın mahkemedeki ifadeleri 
sonucunda, yapılanın tamamen ırkçı bir eylem olduğunu belirtirken savcı yardımcısı da 
"Fransa'da ibadet özgürlüğü ve özel mülkiyetin korunması esastır. Sizin görüşünüz ne 
olursa olsun, Cumhuriyet savcılığı her dinin ibadethanelerinin korunması konusunda son 
derece katıdır." ifadelerini kullandı. Sanığa 4 ay ertelenmiş hapis cezası ve 105 saat kamu 
hizmeti cezası verilirken, alkol bağımlılığını ileri sürdüğü için bu konuda bir merkeze 
düzenli olarak gitmesi de zorunlu kılındı. 
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-	TOPLANMA	VE	DERNEK	KURMA	24.09.2021
Fransız Danıştay'ı, Aralık 2020'de Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılan İslamofobi ile 
mücadele inisiyatifi CCIF derneğine ilişkin itirazı inceleyerek kararı onadı. Danıştay, 
CCIF'nin Fransa'nın terörle mücadele bağlamında Müslümanlara yönelik düşmanca 
tavrını eleştirdiği ancak üçüncü kişilerin yayımladığı Yahudi aleyhtarı ve diğer düşmanca 
yorumları kınamaktan kaçındığını ve bu tür söylemlere "ılımlı" yaklaştığına dikkat çekti. 
Yine Danıştay'a göre CCIF hesabından yapılan sosyal medya paylaşımları ve bazı 
paylaşımlara verdiği cevaplar ayrımcılığa, nefrete ve şiddete tahrik niteliğinde olup 
feshetme kararını haklı çıkarttı. Karar başta Human Rights Watch olmak üzere birçok hak 
savunucusu örgüt tarafından eleştirildi.

-	ADALETE	ERİŞİM	25.09.2021
2016 yılında Türkiye’nin Marsilya Başkonsolosluğu’na Molotof saldırısı düzenleyen iki 
saldırgandan biri, uzun süren yargılama sonucunda 6 ay ev hapsine mahkûm edildi. 
Ermeni kökenli saldırgana Marsilya Temyiz Mahkemesi 2 buçuk yılı tecilli olmak üzere 3 
yıl hapis cezası verirken, cezanın çekilecek 6 ayının ev hapsi olarak uygulanmasına karar 
verdi. Diğer saldırganın kimliği tespit edilemedi.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	3.10.2021
Fransa’da camiye ve liseye saldırı hazırlığındaki aşırı sağcı terörist yapılan operasyonla 
yakalandı.

-	ÇALIŞMA	HAKKI	14.10.2021
Müslüman bir pilotun namaz vakitlerine ve ramazan oruçlarına “güvenlik kurallarına 
aykırı şekilde” büyük bir bağlılık gösterdiğine dair bir personelin tanıklığına dayanan Paris 
Emniyeti, pilotun yasaklı bölgelere giriş iznini askıya aldı. Pilot konuyu mahkemeye taşıdı.

-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	26.10.2021
Fransa cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour canlı yayında kravatını çıkarmasına karşılık 
başörtüsünü açan kadın seçmene “Bak nasıl laikliğe saygı gösterdin.” dediği program 
kaydını sosyal medya hesabından paylaşırken “Hanımefendi, bu örtüyle özgür değilsiniz, 
İslam’da bireysel özgürlük yoktur.” ifadelerini yazdı.

-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	3.11.2021
Fransa’nın Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Sarah El Hairy, televizyonda yaptığı 
açıklamada, Avrupa Konseyi’nin ayrımcılıkla mücadele biriminin başörtülü bir kadın 
kullanılan kampanyasının kendisini şoke ettiğini, Fransa’nın değerlerine aykırı olan bu 
kampanyayla başörtüsü takmanın teşvik edilmesini kınadığını, Fransa’nın bu kampanyayı 
onaylamadığını Avrupa Konseyi’ne ileterek iptal ettireceğini açıkladı.
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-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	16.11.2021

Fransa’da merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden (LR) milletvekili ve cumhurbaşkanı 
aday adayı Eric Ciotti, ülkesindeki Yahudi-Hristiyan medeniyeti için Arap-Müslüman 
ağırlıklı göçün bir tehdit olduğunu belirtti.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	18.11.2021

Fransa’da İç İstihbarat Birimi (DGSİ), şiddet eylemi hazırlığında oldukları gerekçesiyle iki 
aşırı sağcıyı gözaltına aldı.

-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	22.11.2021

Fransa’da görev yapacak imamlara eğitim vermeye yetkili, devlet tarafından desteklenen 
bir konsey kuruldu.

-	ÇALIŞMA	HAKKI	10.12.2021

Ağustos ayında “Cumhuriyet İlkelerine Saygıyı Güçlendiren Yasanın” kabul edilmesinin 
ardından Bakanlıklar Arası Laiklik Komitesi toplantısında hazırlanan Laiklik Sözleşmesi’nin 
yeni versiyonu ile kamu görevlileri veya kamu hizmeti veren şirketlerin nakliye operatörleri, 
servis şoförleri gibi çalışanlarının tarafsızlığını bozacak dini sembol veya uygulamalarının 
tespiti halinde “disiplin soruşturması” açılması, kamu hizmetinin işleyişinin dini 
mülahazalara göre uyarlanmasını talep eden kişilere de “cezai yaptırım” uygulanması 
öngörüldü. Hükümet sözcüsü bu düzenlemenin yasal boşlukları kapattığını belirterek 
“Gösterişli dini işaretler artık yok, kendi dinini yayma uygulamaları yok.” ifadelerini kullandı.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	11.12.2021

Paris’te sendikalar, öğrenciler, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ülkede 
yükselen aşırı sağ ve artan ırkçılığı protesto etti.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	20.12.2021

Evlerinin önüne kanlı domuz ayağı bırakılan Türk aileye, Nibelle kasabası halkı gösteri 
düzenleyerek destek verdi.



46

YURT DIŞI VATANDAŞLAR
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER GÜNCESİ

 
2021

HOLLANDA



47

YURT DIŞI VATANDAŞLAR
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER GÜNCESİ

 
 2021

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	9.01.2021

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, seçim vaadi olarak 
“İslam’dan Arındırma Bakanlığı” kurulacağını açıkladı.

+	SOSYAL	GÜVENLİK	VE	SOSYAL	YARDIM	12.01.2021

Hollanda’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Schiedam kentinde, Aralık 2020 tarihinde 
Belediye Meclisince önergesi kabul edilen göçmen kökenli yaşlılar için sosyal konut 
projesinin tasarım aşamasına geçildiği açıklandı.

YAKIN	PLAN
-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	15.01.2021

HOLLANDA	VERGİ	DAİRESİNDE	KURUMSAL	AYRIMCILIK

Hollanda’da 19 Ağustos 2017 tarihinde Ulusal Ombudsman Kurumunun yayımladığı 
“Güç Oyunu Değil, Adil Oyun” adlı raporunda, Vergi Dairesinin çocuk bakımı ödeneği 
konusundaki orantısız uygulamalarıyla ailelerde ciddi finansal sıkıntılara sebebiyet 
verdiği gündeme taşınmıştır. Uygulamaların 2004 yılından itibaren, içinde Türk ailelerin 
de bulunduğu 26.000 ebeveyni ve 70.000 çocuğu kapsadığı tahmin edilmektedir. 

Daha önce 2019 ve 2020 yıllarında da Vergi Dairesinin kurumsal olarak göçmen kökenli 
ailelere yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğuna dair bulgular gündeme gelmiştir. 
Hollanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Autoriteit Persoonsgegevens), 17 Haziran 
2020 tarihinde yayımladığı raporda Vergi Dairesinin hukuki dayanak olmadan 1,4 milyon 
civarında vatandaşın çifte vatandaşlık bilgilerini sisteminde tuttuğunu, bunun çocuk 
bakımı ödeneğinde bir kıstas olarak kullanılarak çifte vatandaşlığı olan vatandaşlara 
ayrımcı ve önyargılı uygulama yapıldığını tespit etmiştir. Raporda bu uygulama ile 
ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun ciddi anlamda ihlal edildiği belirtilmiştir. 
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2 Temmuz 2020 tarihinde Hollanda Temsilciler Meclisinde oy çoğunluğuyla bir 
komisyon kurularak çocuk bakımı ödeneği konusunda araştırma süreci başlatılmıştır. 
Meclis araştırmasına Başbakan Mark Rutte başta olmak üzere hükümette yer alan 
Bakanlar ve önemli bürokratlar da ifade vermek üzere çağrılmıştır.  

Meclis araştırmasının tamamlanmasının ardından 17 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 
sonuç raporunda, Vergi Dairesi’nin ayrımcı uygulaması sebebiyle hukuk devletinin temel 
ilkelerinin ciddi anlamda ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. Rapora göre, ödenek alan 
vatandaşlar, bireysel olarak finansal durumları gözetilmeksizin toplu olarak haksız yere 
sahtekârlık yaptıkları varsayımı ile yaftalanmış ve kendilerine yüksek miktarlarda borç 
çıkarılmıştır. Hollanda İstatistik Merkezi’nin (CBS) verilerine göre, söz konusu ayrımcı 
yaptırımlar sebebiyle ailelerin finansal durumlarının hızlı bir şekilde kötüleşmesinden 
dolayı 2015-2021 yılları arasında 1.675 çocuk Gençlik Daireleri tarafından ailelerinden 
alınmıştır. Aile bütünlüğünün bozulması ve finansal sıkıntılar sebebiyle mağduriyet 
yaşayan vatandaşlar, ciddi psikolojik rahatsızlıklar ile karşı karşıya kalmıştır. İdare 
mahkemelerinin bu süreçte vatandaşlara gerekli hukuki korumayı sağlamadığı da 
raporda belirtilen endişe verici bulgular arasındadır. 

Komisyon, ailelerin bu uygulamalar sonucundaki mağduriyetlerini “benzeri görülmemiş 
adaletsizlik” olarak nitelendirmiş, yetkili makamların şimdiye kadar bu konuda 
iyileştirmelere gitmek için gerekli tedbirleri almadığını belirtmiştir.

Meclis araştırma komisyonunun raporunun ardından Hollanda Hükümeti, hukuku ihlal 
ettiği gerekçesiyle 15 Ocak 2021 tarihinde istifa etmiştir. 

Hükümet, 2022 Mayıs ayında yaptığı yazılı açıklamada, Vergi Dairesinde kurumsal 
ayrımcılık olduğunu kabul etmiş, fakat kurumsal ayrımcılık kavramının ceza hukukunda 
karşılığı olmadığını, Vergi Dairesindeki memurlar tarafından kasıtlı bir ayrımcılığın 
yapılmadığını söyleyerek hukuki sorumluluk alma konusunda çekinceli yorumlarda 
bulunmuştur. Ayrıca denetimlerde, vatandaşların belirli özelliklerine binaen risk 
envanteri oluşturulmasına yönelik ihtiyacın normal ve gerekli olduğunu belirtmiştir. 
7 Ocak 2021 tarihinde ise Başsavcılık, Vergi Dairesine yönelik cezai soruşturma 
başlatmayacağı yönünde açıklamada bulunmuştur. 

Söz konusu döneme ait yapılan yeni araştırmalar ile ayrımcılığın boyutuna dair yeni 
bulgular ortaya çıkmaya devam etmektedir. Özel bir denetleme kurumunun yaptığı 
araştırmada, Vergi Dairesinin “Batılı görünüme sahip olmayan” kişileri veya camiye 
bağışta bulunan kişileri dahi daha sıkı denetlediği ortaya çıkmıştır.
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+	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	16.01.2021

Hollanda hükümeti, Hollanda’daki cami ve derneklere yurt dışından yapılan maddi 
yardımların yasaklanmasının yasal olarak mümkün olmadığını açıkladı. Sosyal İşler 
Bakanı Wouter Koolmees, Hollanda’daki bir Müslüman mezarlığını, yurtdışından gelen 
parayla finanse edilmesinin sorun teşkil etmeyeceğini belirtti.

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	24.01.2021

Hollanda’da Denk partisi temsilcisi Farid Arazkan’ın vermiş olduğu camilerin güvenliği için 
fon ayrılmasını öngören Müslüman Nefretini Önleme Önergesi oylamaya katılan diğer 
tüm partilerin oylarıyla reddedildi. Arazkan yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisinin 
dini hoşgörüden ve azınlıkların katma değerinden yana olduğunu açıkladığını ancak 
Müslümanlara karşı bir çifte standart uyguladığını belirtti. 

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	28.01.2021

Hollanda Temsilciler Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının eğitim merkezi olan ProDemos’un 
kişilerin siyasi eğilimini daha iyi anlayabilmek için özel oluşturulan eğitim materyalindeki 
bir anket sorusunda “Bizim kültürümüzü İslam’a karşı korumak” şeklinde bir şık yer aldı. 
Bu ifade Müslüman topluluğunda, İslam’ın ve Hollanda kültürünün birbirine zıt iki olgu 
olarak gösterilmesi sebebiyle tepkiyle karşılandı. 

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	09.02.2021

Hollanda’da aşırı sağcı Forum voor Democratie (FvD) partisi Milletvekili Thierry Baudet 
ve bazı diğer parti üyeleri arasında gerçekleşen ırkçı WhatsApp konuşmaları basına 
sızdı. Söz konusu konuşmalarda, Milletvekili Baudet’in beyaz insanları Afrikalı ve Latin 
kişilerden daha üstün bir zekaya sahip olduğu yönünde ifadelerde bulundu. 

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	11.02.2021

Hollanda’da Lahey Belediyesi tarafından yaptırılan bir araştırmada, emlakçıların %57’sinin 
ev sahiplerinin istemesi halinde göçmen kökenlilere karşı ayrımcılık yapmayı kabul ettiği 
ortaya çıktı. Lahey Belediye Meclisi, araştırmayı konuyu ciddiye aldıklarının görülmesi, 
ayrımcılığa uğrayan kiracı adaylarının kolaylıkla şikayette bulunabilmesi, emlakçıların da 
ayrımcılığın cezaya tabi bir suç olduğunu hatırlamaları için yaptırdıklarını; ayrıca önleme 
amaçlı emlakçılarla görüşmeler yapılacağını açıkladı.
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-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	15.02.2021

Hollanda’da 15 Şubat 2021’de basına sızan haberlerde, Ulusal Güvenlik ve Terörle 
Mücadele Koordinatörlüğünün (NCTV) taslak Türkiye raporunda; Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bilinçli bir İslamlaştırma stratejisi ile Hollanda’daki Türk 
kökenlilerde Selefiliği artırdığı iddia edilerek bu durumun ulusal güvenliği tehdit ettiği 
ifadelerinin yer aldığı belirtildi. NCTV; analiz raporunun henüz tamamlanmadan basına 
sızmış olmasından dolayı üzgün olduklarını belirtmiş olsa da kamuoyunda Hollanda 
Türk toplumunda aşırıcılığın olduğuna dair asılsız bir algı oluşturulmasına yol açtığından 
henüz kabul görmemiş ve gerçeği yansıtmayan bir taslağın sızdırılmasının büyük bir 
sorumsuzluk olduğu yönünde Türk kökenli siyasi parti temsilcilerinden tepkiler geldi. 

-	ADALETE	ERİŞİM	1.03.2021

Hollanda’da öldürülen Türk iş insanının ölümünün ardından ortaya atılan yasa dışı işlerle 
meşgul olduğu ve bu nedenle öldürüldüğü iddiaları polis soruşturması sonucunda 
yalanlanmakla birlikte olayın ırkçı bir cinayet mi yoksa bir çetenin hatası mı olduğu 
belirlenemedi.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	21.03.2021

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, 21 Mart Komitesi tarafından ırkçılık ve ayrımcılık 
karşıtı gösteri düzenlendi. Siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunca 
desteklenen gösteri için Amsterdam’ın batısındaki Westerpark’ta bir araya gelen yüzlerce 
kişi, Hollanda’da ve dünyada yükselen aşırı sağ eğilimleri protesto etti.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	25.03.2021

Hollanda polisinin, sohbet gruplarında yaptıkları yazışmalarda, polise koruma için 
başvurup dikkate alınmayan sonra da öldürülen 16 yaşındaki Türk asıllı kızın ölümüyle 
ilgili “Bir Türk daha azaldı” ifadesini kullandığı belirlenerek soruşturma başlatıldı.

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	31.03.2021

Hollanda’da 15-17 Mart tarihlerinde gerçekleşen genel seçimlerin ardından ilk başörtülü 
milletvekili olarak Temsilciler Meclisine girmeye hak kazanan Fas kökenli Kauthar 
Bouchallikht’e, yemin töreni için geldiği gün PEGİDA yandaşları tarafından “Kauthar seni 
istemiyoruz” ifadeleriyle protesto gösterisi düzenlendi. Bir hafta önce duyurusu yapılan 
gösteri nedeniyle milletvekiline sanal ortamda yapılan tehdit ve nefret mesajlarında artış 
yaşandı.
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-	SAĞLIK	HAKKI	1.04.2021

Rotterdam kentinde yaşayan Türk hasta, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırıldığını, kalp 
krizi geçirmesine rağmen hiçbir doktorun onunla ilgilenmediğini ve daha kötü şartlardaki 
bir hastaneye sevk edilmek istendiğini iddia etti.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	3.04.2021

Hollanda Polis Teşkilatının hazırladığı eylem planında, 2026 yılına kadar kurum içi çeşitlilik 
adına teşkilattaki polis memurlarının yüzde 35’inin Batılı olmayan göçmen kökenlilerden 
oluşması hedefi belirlendi.

+	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	11.04.2021

Kuzey Hollanda Millî Görüş Federasyonuna bağlı Amsterdam Westermoskee-Ayasofya 
Camiinde, Hollanda tarihinde ilk defa resmî nikâh gerçekleştirildi.

-	SIĞINMA	HAKKI	13.04.2021

Hollanda’da Radboud Üniversitesinden 8 uzmanın yaptığı araştırma, oturum başvurularını 
“süresinde sonuçlandırmadığı” gerekçesiyle hakkında dava açılmasına imkân veren 
kanunun Parlamento tarafında değiştirilmesi ve mülakatlarda ücretsiz avukat bulunması 
uygulamasının kaldırılmasından sonra Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesine (IND) 
yapılan aile birleşimi başvurularının sistematik bir şekilde reddedildiğini ortaya koydu. 
Araştırmacılar tarafından bu durumun Vergi Dairesinin ödenek konusunda yaptığı 
skandal ile benzerlik gösterdiğini ifade edildi.

+	ÇEŞİTLİLİĞE	SAYGI	26.04.2021

Hollanda’da geleneksel olarak dağıtılan Kraliyet Nişanına bu sene 16 Türk layık görüldü. 
Farklı şehirlerde ikamet eden Türkler yaptıkları gönüllü çalışmalarla nişanı almaya hak 
kazandı.

-	İFADE	VE	HABER	ALMA	ÖZGÜRLÜĞÜ	20.05.2021

Hollanda’da Filistinlilere destek amacıyla Denk Partisi’nin Rotterdam Belediyesi Meclis 
Grubu çalışma odasına astığı Filistin Bayrağı, Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed 
Aboutaleb’in ikazıyla kaldırtıldı. 
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-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	25.05.2021

Bij1 partisinden Milletvekili Sylvana Simons, Müslüman karşıtlığı veya İslamofobi için 
henüz resmi bir tanımlama olmadığı, bunun ayrımcılıkla mücadelede önemli bir şart 
olduğunu belirterek Ayrımcılıkla Mücadele Yasası’nda “Müslüman nefreti” kavramının 
resmi olarak tanımlanıp yasada yer alması gerektiği yönünde önerge sundu. Ancak 
önerge meclis çoğunluğunun oyuyla reddedildi.

+	ÇEŞİTLİLİĞE	SAYGI	28.05.2021

Hollanda’da yeni evlenecek Türk çiftlerin istemeleri hâlinde Türk kökenli Belediye Meclis 
Üyesine kendi dillerinde nikâhlarını kıydırabilmelerine imkân tanındı.

-	ADALETE	ERİŞİM	21.06.2021

Nisan ayı başında Hollanda’nın Alkmaar, Deventer, Culemborg ve Enschede kentlerindeki 
farklı camilere, içinde Hz. Muhammed karikatürleri, parçalanmış Kuran yaprakları 
ve bebek bezi ile gönderilen “Toplumumuzda sızlananlara Paskalya hediyesi” yazılı 
mektuplar hakkında 10 caminin yönetimi suç duyurusunda bulunmuştu; ancak savcılık 
bu mektupları suç unsuru saymayarak bu mektupları “İslam’ı eleştirme biçimi” olarak 
değerlendirdi. 

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	30.06.2021

Dordrecht şehrindeki 52 yaşındaki polis memuruna, bir şüpheliyi gözaltına alırken ırkçı 
hakarette bulunduğu için mahkeme tarafından 250 avro para cezası verildi.

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	6.07.2021

Hollanda Yüksek Mahkemesi, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders’e, 
Eylül 2020’de Lahey Temyiz Mahkemesi tarafından verilen “bir azınlık gruba hakaret 
suçu” kararını onadı. Bu karar ile Wilders’in mahkûmiyeti kesinleşmiş olsa da hiçbir ceza 
verilmemiş oldu. Ayrıca mahkeme, Wilders’i nefret suçundan beraat ettirdi.

+	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	14.07.2021

Hollanda Diyanet Vakfı’nın, Hollanda’nın Enschede şehrinde yıllardır yapmayı planladığı 
caminin inşaat yeri, son olarak belediye meclisi tarafından çevreye ses ve park yeri 
açısından rahatsızlık vereceği gerekçesiyle onaylanmamış olmasını mahkemeye taşıyan 
HDV, davayı kazandı. Hollanda’da en yüksek mahkeme olan Yargıtay, belediye meclisinin 
kararını yeterince temellendirilmediği gerekçesiyle belediye meclisi kararını reddetti. 
Belediyenin ayrıca HDV’nin 1.800 avro civarındaki mahkeme masraflarını karşılamasına 
ve belediye meclisinin cami için yeni bir inşaat yeri kararlaştırmasına hükmedildi.
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+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	9.08.2021

Rotterdam Belediye yönetimi, Müslüman karşıtlığı ile mücadele kapsamında Ulusal 
Ayrımcılık ve Irkçılık Bürosu açacaklarını duyurdu.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	16.08.2021

17 Aralık 2015 tarihinde göçmen kökenli bir ailenin evine havai fişek ile ırkçı saldırı 
gerçekleştiren ve evin camına Hollanda’da aşırı sağcı lider Geert Wilders’in fotoğrafını 
asarak altına; “Beyaz ten daha iyidir, kendi halkımız öncelikli! Yabancılar buradan gitmeli! 
Bu daha sadece bir başlangıç!” yazan 24 yaşındaki sanığa 3 yıl hapis cezası verildi. 
Sanık; eşitlik ilkesine aykırı motivasyonla tehlikeli patlamaya sebebiyet ve binaya zarar 
vermekten, bir grup insanı ırkından dolayı tehdit ve hakaret etmekten suçlu bulundu.

-	ADALETE	ERİŞİM	11.09.2021

Overijssel eyaletindeki turistik köylerden Giethoorn’da 15 yaşındaki oğluyla yaşayan 
Türk kadının ifadesine göre, son bir yıldır devam eden ırkçı tacizler nedeniyle polise 
yaptığı başvuruda şikâyeti kayıt altına alınmak istenmedi ve memurlar kadına ırkçı taciz 
ve aşağılamalarda bulundu. Köydeki ırkçı grup son bir yıldır kadının ve oğlunun üzerine 
araba sürmekte, evine taşla saldırmakta, gece kapısında toplanıp “Yabancılar”, “Kanserli 
Türkler, bu köyden defolup gidin” şeklinde bağırmakta ve sürekli zilini çalmaktaydılar. 
Yeterli destek göremeyen Türk kadın yapılanlara dikkat çekebilmek için evinin camına 
ayrımcılığa uğradığına dair bir pankart asmak zorunda kaldı.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	28.09.2021

Hollanda Hükümeti, ilk Ayrımcılık ve Irkçılık Ulusal Koordinatörü olarak Rabin. S. 
Baldewsingh’ı atamayı kararlaştırdı. Göreve 15 Ekim 2021’de başlaması planlanan 
Koordinatörün ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele kapsamında ulusal bir eylem planı 
oluşturması öngörüldü.  

-	ÖZEL	HAYATA	SAYGI	16.10.2021

Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumu, Hollanda’daki en az 10 belediye 
aracılığıyla özel bir şirkete hukuk dışı şekilde camilerde araştırma yaptırdı. Şirket 
çalışanları cemaatten biri ya da ziyaretçi kılığında, kimliklerini açıklamadan görevlilerle 
konuşup edindikleri kişisel bilgileri raporladılar.
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+	ÇALIŞMA	HAKKI	16.11.2021

Türk kökenli siyasetçilerin kurduğu DENK partisinin Utrecht belediye meclis bölüm 
başkanının, sivil güvenlik memurlarına uniforma üzerine başörtüsü takma hakkını 
sağlamak amacıyla sunduğu önerge oy çoğunluğuyla kabul edildi.

-	ÇALIŞMA	HAKKI	16.11.2021

Utrecht Belediye Meclisinde DENK Partisi tarafından önerilen ve kabul gören sivil kontrol 
memurlarının (BOA) başörtüsü takabilmesine ilişkin karar, aşırı sağcı Geert Wilders’in 
Özgürlük Partisi tarafından Ulusal Temsilciler Meclisi’ne götürdüğü “BOA’larda başörtüsü 
yasaklansın” önerisinin kabul edilmesiyle engellendi.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	21.12.2021

Hollanda’da iki genç, Rotterdam Mahkemesi tarafından ırk savaşı çıkarmak üzere ABD’de 
kurulmuş aşırı sağcı militan Neonazi grubu The Base grubuna üye olmaktan ve terör 
suçuna kışkırtmaktan dolayı yargılandı. Yargılanan gençlerden birinin sanal ortamda 
yaptığı paylaşımda; The Base grubunda aktif olmayı isteme sebebini, beyaz ırkı Yahudi 
hakimiyetinden, zenci ülkelerden ve Orta Doğu’dan gelen kaçaklardan korumak olarak 
ifade ettiği ortaya çıktı. 21 yaşındaki suçlu 24 ay hapis cezasına (18 ayı şartlı) ve 240 saatlik 
kamu hizmeti cezasına çarptırılırken diğer 20 yaşındaki suçlu için de 24 ay hapis cezasına 
ve 200 saatlik kamu hizmeti cezasına hükmedildi.

+	TOPLANMA	VE	DERNEK	KURMA	25.12.2021

Hollanda’da 3 Türk’e, cami derneklerinde gönüllü olarak yürüttükleri çalışmalarla 
topluma öncülük ettikleri ve entegrasyona katkı sağladıkları için “Kraliyet Nişanı” verildi.
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-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	14.01.2021

Birleşik Krallık’ta 12 yaşındaki Müslüman kız öğrenciye okul yönetimi tarafından “eteğinin 
boyunu kısalt” şeklinde uyarı yapıldı. 

+	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	16.04.2021

Birleşik Krallık’ta aşının orucu bozacağını düşünenler için iftar sonrası hizmet veren aşı 
merkezi kuruldu.

+		VATANDAŞLIK	HAKKI	21.05.2021

Birleşik Krallık’ta Türk nüfusun yoğun yaşadığı Londra’nın Enfield şehrinde yerel seçimleri 
ikinci kez bir Türk kazandı. Belediye başkanının mazbata töreninde Kuran-ı Kerim okundu. 

-	GÜVENLİK	HAKKI	20.08.2021

Dewsbury’de bir caminin dışında park halindeki 3 araca maskeli kişilerce tuğla atıldı. 
Söz konusu saldırı nedeniyle camide akşam namazı kılınamadı. Olayın ardından cemaat, 
polisi aradı ancak polisler yeterli elemanının olmadığını söyleyerek olay yerine gelmedi.

-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	17.09.2021

Birleşik Krallık Kültür Bakanı Nadine Dorries, Müslüman kadınların giyimlerine ilişkin 
yasaklar getirilmesi gerektiğini açıkladı. 

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	2.10.2021

Süpermarkette çalışan Müslüman bir kadının iki kez başörtüsünü indiren ve bu davranışı 
nedeniyle kovulan takım liderinin şaka yaptığı iddiasıyla açtığı işe iade davasında işten 
çıkaran firma haklı bulundu.

-	SIĞINMA	HAKKI	13.10.2021

Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı hazırlanan Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı’na Birleşik 
Krallık’ta düzensiz göç ile mücadele eden sınır görevlilerine yargı bağışıklığı sağlanması 
hususunda bir madde ekletti.

-	ADALETE	ERİŞİM	16.10.2021

İngiliz milletvekili Sir David Amess’in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin polis, henüz 
soruşturma başlayıp failin gerçek motivasyonu kesinleştirilmeden vakayı “İslami aşırılıkla 
bağlantılı terörizm faaliyeti” olarak duyurdu.
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+	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	28.10.2021

Enfield Belediye başkanı Nesil Çalışkan, bölge sakinlerinin bölge dışına yolculuk 
yapmalarına gerek bırakmayacak, her inançtan insan için uygun olacak bir mezarlık için 
çalışma başlattıklarını açıkladı.

-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	9.11.2021

Başlatılan ırkçılık incelemesi kapsamında Yorkshire kızlar kriket takımındaki Müslüman bir 
oyuncunun dini inançlarına ters olduğunu belirtmesine rağmen, şort giymeye zorlandığı 
ortaya çıkmıştır.

+	ADİL	YARGILANMA	16.11.2021

Müslümanlığa ilişkin bir internet sitesinin editörü, 2015’te bir başbakanlık basın 
duyurusunda isminin “şiddete başvurmayan aşırılar” arasında yer alması ve “terörizmi 
meşrulaştıran birisi” olarak lanse edilmesi üzerine başlattığı hukuk mücadelesinde 
İngiliz hükümetinin ismini basın açıklamasından silmesini ve tazminat ve yasal masrafları 
ödemesini sağladı. Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel, İngiliz hükümeti adına, özür 
diledi.

-	VATANDAŞLIK	HAKKI	17.11.2021

İçişleri Bakanlığı tarafından Uyruk ve Sınırlar yasa tasarısının 9. maddesinde,  güvenlik 
veya diğer kamu yararı gerekçeleriyle, başka devletlerle bağları tespit edilenlerin 
önceden haber verilmeksizin vatandaşlıktan çıkarılabilmesi yönünde bir güncelleme 
yapıldı. 

-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	5.12.2021

Birleşik Krallık’ta bir lisede Cuma namazını ders arasında sınıfta kılan öğrenciler dışarı 
çıkarılarak namazlarını sıfırın altındaki havada dışarıda kılmaları istendi. Videolarının 
sosyal medyada yayılmasının ardından gelen tepkiler üzerine okul yönetimi özür dilemek 
zorunda kaldı.

+	BİLİM	VE	SANAT	ÖZGÜRLÜĞÜ	21.12.2021

Parlamento üyeleri, bilim insanları, olimpiyat şampiyonları gibi Birleşik Krallık’ta kraliçe 
tarafından onurlandırılmış kişilerin yer aldığı jüri tarafından 35 ülkeden 500 finalist 
arasından Türk oyun yapımcısı Simay Dinç, Birleşik Krallık’ta Westminster Sarayı’nda 
düzenlenen 21st Century Icon Awards’da ‘İlham Veren Teknoloji İnsanı’ ödülüne layık 
görüldü.
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+	ÇALIŞMA	HAKKI	27.01.2021

Amerika Birleşik Devletleri’nde üç Türk; Özge Güzelsu Savunma Bakanlığında, Didem 
Nişancı Hazine Bakanlığında, Naz Durakoğlu ise Dışişleri Bakanlığında üst düzey 
görevlere atandı.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	18.02.2021

ABD’nin Maine eyaletinin en büyük kenti olan Portland Belediyesi Başkanı Kathleen M. 
Snyder, Hocalı Soykırımının yıl dönümü yaklaşırken; soykırım kurbanlarını anmak için bir 
bildiriye imza attı. Portland Belediye Başkanı, bildiride bir insanlık suçu olarak Hocalı’da 
soykırım fiillerinin işlendiğini kabul etti.

-	SEYAHAT	ve	İKAMET	ÖZGÜRLÜĞÜ	3.03.2021

ABD’de bir yolcu ikinci ismi Muhammed olduğu için araştırma yapması gerektiğini 
belirten havayolu şirketi çalışanının gereksiz diyaloğa girmesi ve bilinçli olarak yanlış 
biniş kartı vermesi nedeniyle uçuşunu kaçırdı. Benzer bir olayda aynı şirket başka bir 
Müslüman yolcuya 50 bin dolar tazminat ödemeye mahkûm edilmişti.

-	İFADE	VE	HABER	ALMA	ÖZGÜRLÜĞÜ	15.03.2021

Hocalı katliamı ile ilgili protesto gösterisi yapmak isteyen derneğin aldığı izin Ermeni 
lobisinin askısı sonucunda iptal edildi.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	22.04.2021

ABD’de önceki Başkan D. Trump yönetimince 7 ülkeye yönelik “Müslüman yasağı” 
olarak bilinen seyahat yasağı kararnamesine ilişkin benzer uygulamaların bir daha 
ortaya çıkmaması için inanç temelli vize yasağı getirilmesini önleyen “Ulusal Kökene 
Dayalı Göçmen Olmayanlar için Ayrımcılığın Önlenmesi Yasası” ABD Temsilciler Meclisi 
tarafından onaylandı.

-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	11.10.2021

Bir ilköğretim okulunda Müslüman kız öğrencinin başörtüsünün öğretmeni tarafından 
zorla çıkarıldığı iddia edildi. 
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+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	26.10.2021

ABD’nin New Jersey eyaletindeki bir lisenin yönetimi, Müslüman öğrencisine sınıf 
içinde “Teröristlerle pazarlık yapmayız.” diyen öğretmene soruşturma başlatarak süreç 
tamamlanıncaya kadar öğretmeni görevden aldı.

+	VATANDAŞLIK	HAKKI	3.11.2021

Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia eyaletine bağlı Falls Church şehrinde dün yapılan 
seçimlerde Türk kökenli Metin Çay şerifliğe seçildi.

+	ÇALIŞMA	HAKKI	17.11.2021

Amerika Birleşik Devletleri’nde görev yapan Türk kökenli yüzlerce polis arasına, New 
York kentinden iki Türk daha dâhil oldu.

+	ÇALIŞMA	HAKKI	6.12.2021

New Jersey Anayasa Mahkemesi Arabuluculuk ve Tahkim komitesine ilk kez bir Türk 
avukat seçildi.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	15.12.2021

ABD’de Temsilciler Meclisinin ilk Müslüman kadın üyelerinden olan Ilhan Omar’ın 
getirdiği öneriyle ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, İslamofobi ile mücadele amaçlı bir 
birim kurulmasını öngören tasarı ABD Temsilciler Meclisi’nde onaylandı.

+	VATANDAŞLIK	HAKKI	17.12.2021

ABD Başkanı Joe Biden tarafından “ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Elçisi” olarak 
önerilen Müslüman aday, Senato Genel Kurulu’nda onaylanarak bu göreve getirilen ilk 
Müslüman oldu.

+	VATANDAŞLIK	HAKKI	18.12.2021

Göreve 1 Ocak 2022’de başlaması öngörülen New York Belediye Başkanı Eric Adams`ın 
20 farklı alt komitede çalışacak 700 kişilik başkanlığa geçiş süreci komitesine üç Türk; alt 
yapı komitesine THY’nin New York Müdürü Cenk Öcal, din adamları komitesine Brooklyn 
Eyüp Sultan Kültür Merkezi eski başkanı İbrahim Sen, yemek komitesine Metin Turan 
seçildi.
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-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	/	AVUSTURYA	2.01.2021

Avusturya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Karoline Edtstadler, 2021 yılı itibariyle 
Avusturya’da imamların kayıt altına alınması kararına ilişkin verdiği röportajda AB 
ülkelerinde hareket eden imamların güvenlik kuruluşları tarafından takip edilmesi ve 
ne zaman hangi camide vaaz verdiklerini bilmesi gerektiğini belirterek AB ülkelerinde 
yaşayan imamları fişleme çağırısında bulundu.

+	BİLİM	VE	SANAT	ÖZGÜRLÜĞÜ	/	KUZEY	MAKEDONYA	6.01.2021

Kuzey Makedonya Siyasi Sistem ve Topluluklar Arası İlişkiler Bakanlığı, inşaatı durmuş 
olan Üsküp Türk Tiyatrosunun yeni binası için Bakanlar Kurulu tarafından 27 milyon 
denarlık ödenek tahsis edildiğini duyurdu.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	/	BELÇİKA	8.01.2021

Anvers’te yardıma muhtaç ailelere yardımcı olan “Anneler için Anneler” derneğinde 
bina girişinde kadınlardan başörtülerinin çıkarılması isteniyordu. Belçika Ayrımcılıkla 
Mücadele Kuruluşu UNIA’nın bu uygulamayı mahkemeye taşıması üzerine Anvers 
Mahkemesi ayrımcılık olduğu gerekçesi ile binadaki başörtüsü yasağını kaldırdı.

+	VATANDAŞLIK	HAKKI	/	KANADA	13.01.2021

Kanada’da Ulaştırma Bakanlığına getirilen Suudi Arabistan doğumlu Omar Alghabra, 
kabinedeki üçüncü Müslüman bakan oldu.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	/	AVUSTURYA	15.01.2021

Karintiya eyaletinde başta gamalı haç olmak üzere çeşitli Nazi sembollerini bedenine 
dövme yaptıran, sosyal medya hesabı üzerinden Nazi dünya görüşünü övücü 
paylaşımlarda bulunan şahsa yönelik süren dava sonucuna göre zanlı “anti-Nazi Yasasına” 
muhalefetten 24 ay hapis cezasına çarptırıldı.

-	SAĞLIK	HAKKI	/	GÜNEY	KIBRIS	RUM	YÖNETİMİ	15.01.2021	

Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY), Kıbrıslı Türklere yollanan aşıları engellemek için 
bürokratik engeller çıkarmaya çalıştı.



63

YURT DIŞI VATANDAŞLAR
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER GÜNCESİ

 
 2021

-	ÖZEL	HAYATA	SAYGI		/	AVUSTURYA	18.01.2021

Salzburg’da koruyucu ailenin yanında yaşayan 5 yaşındaki çocuğun vaftiz edilmesi 
talebinin Gençlik Refah Dairesi tarafından kabul edilmesi ve Bölge mahkemesinin de bu 
kararı onaylamasına karşı Müslüman biyolojik baba itiraz ettiyse de Yargıtay’a biyolojik 
babanın herhangi bir veto hakkı bulunmadığına hükmetti.

-	SAĞLIK	HAKKI	/	İSVİÇRE	20.01.2021

Basel kentinde hastaneye giden hem İsviçre hem Türk vatandaşı olan çift yaşanan 
gerginlik nedeniyle sağlık hizmeti alamadı. Eşinin Almancası iyi olmadığı için eşine 
yardımcı olmak isteyen Türk vatandaşı ile görevliler arasında çıkan tartışma sonucu çift 
hastaneden çıkarıldı.

+	ADALETE	ERİŞİM	/	AVUSTURYA	23.01.2021

Avusturya’nın Graz şehrinde bulunan aldığı tehditler nedeniyle istihbarat tarafından 
izlenmekte olan İslam Kültür Merkezine 6 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen ve 
cami inşaatına domuz kafaları asılıp minareye domuz kanı dökülen saldırıda, istihbarat 
görevlilerinin saldırıyı öğrendiği halde müdahale etmediği belirlenerek görevlerini ihmal 
etmeleri gerekçesi ile iki memurlarına yönelik açılan davada memurlardan birine 16.200 
avro, diğerine ise 25.200 avro para cezası verildi. 

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	/	KANADA	29.01.2021

Kanada hükümeti, 2017 yılında Quebec’te yapılan Cami saldırısında hayatlarını kaybeden 
Müslümanları unutmadı. Saldırıda, cami otomatik silahlarla taranmış; 6 kişi hayatını 
kaybetmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı. Kanada hükümeti saldırının gerçekleştirildiği 29 Ocak 
gününü “Quebec City Cami Saldırısı ve İslamofobiye Karşı Eylem ve Ulusal Anma Günü” 
olarak ilan etme kararı aldı. Karar Kanada’da yaşayan Müslüman toplumu tarafından da 
memnuniyetle karşılandı. 

-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	/	DANİMARKA	31.01.2021

Danimarka’da “vaazların sadece Danca verilmesi” hususunda bir yasa tasarısı hazırlandı. 
Amacın “İslamcı aşırıcılıkla” mücadele olduğu vurgulanmakla birlikte, kanun kapsamına 
bütün dinlere ait ritüeller alınması öngörüldü.
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-	ÇEŞİTLİLİĞE	SAYGI	/	GÜNEY	KIBRIS	RUM	YÖNETİMİ	9.02.2021

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) kontrolü altında bulunan alanlarda yeniden Türkçe 
sokak isimlerini silmeye başladı. Daha önce Talat Paşa Caddesi, Piyale Paşa Caddesinin 
isimleri değiştirilmişti. Larnaka Belediyesi’nden İstanbul caddesinin adının Constantinapol 
olarak değiştirilmesi ve Bozkurt Sokak tabelasının kaldırılması talebinde bulunuldu.

-	SIĞINMA	HAKKI	/	AVUSTURYA	18.02.2021

Aşağı Avusturya’da, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) - Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) 
hükümetinde ilticadan sorumlu FPÖ İl Meclis Üyesi Gottfried Waldhäusl, mültecileri 
zararlı böceklere benzeterek negatif göçün gerekli olduğunu iddia etti.

-	ÇEŞİTLİLİĞE	SAYGI	/	BULGARİSTAN	21.02.2021

Bulgaristan’da Balkanlar’ın en yüksek dağ zirvesi olan Musalla’nın adının, Türkçe olduğu 
gerekçesiyle değiştirilmesi istendi. Aşırı sağcı söylemleriyle tanınan, iktidar ortağı 
Bulgaristan’ın Kurtuluşu İçin Ulusal Cephe Partisi (NFSB), zirvenin adının değiştirilmesi 
için Cumhurbaşkanına mektup gönderdi. Mektupta, zirvenin adının Türkçe olduğu 
gerekçesiyle isim değişikliği talep edilirken ülkede Osmanlı döneminden kalma çok 
sayıda Türkçe yer adı bulunduğu, bu isimlerinin Bulgarca ile değiştirilmesi sürecinin 
devam ettiği belirtilerek Musalla zirvesine de Aziz İvan Rilski adı verilmesi önerildi.

-	İFADE	VE	HABER	ALMA	ÖZGÜRLÜĞÜ		/	YUNANİSTAN	22.02.2021

Yunanistan’da Kıbrıs’ın kuzeyinin Türklere ait olduğu yazan çocuk kitabı toplatıldı, 
yayınevine soruşturma başlatıldı.     

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	/	İSVİÇRE	22.02.2021

İsviçre Federal Irkçılık Komisyonu “burka yasağına evet” girişimini eleştirerek yasağın 
ayrımcılık olduğunu belirtti.

-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	/	YUNANİSTAN	23.02.2021

Selanik’te bulunan Makedonya-Trakya Müslümanları Eğitim Kültür Derneği, lokallerinde 
ibadet edebilmek için mescit kurulması için mevzuata uygun şekilde başvuru yaptı, 
2 yıl süren ön izinlerin ardından Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı, ses düzeni 
bulunmadığı beyanı için de mühendis kontrolü istemek gibi gerekçelerle izni çıkarmadı.
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+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	/	YENİ	ZELANDA	
4.03.2021

Yeni Zelanda’da internet platformlarında yaptığı açıklamalarla camilere saldırı tehdidinde 
bulunan bir kişi gözaltına alındı. Canterbury Bölgesi polisi olayı hassasiyetle takip 
ettiklerini ve Müslüman toplumla yakın ilişki içerisinde çalıştıklarını açıkladı.

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	/	İSVİÇRE	7.03.2021

Ülkede yaşayan yabancı gruplara karşı ön yargıyı artıracağı eleştirilerine rağmen Zürih 
kantonunda referandum sonucunda kabul edilen yasa ile polis raporunda şüphelilerin 
uyruklarının da belirtilmesine imkân tanındı. 

-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	/	İSVİÇRE	7.03.2021

İsviçre Halk Partisi tarafından sunulan öneri ile İsviçre’de kamusal alanlarda yüz örtme; 
burka ve nikap giyme yasağı, yapılan referandum sonucunda %51.21 ile kabul edildi.

+	ADİL	YARGILANMA	/	AVUSTURYA	8.03.2021	

Avusturya’da 2020 yılındaki terör saldırılarının ardından, saldırganların camide 
radikalleştiği gerekçesiyle Tawhid Camii için Avusturya İslam Cemaati yüksek kurulu 
tarafından kapatma kararı alındı. Cami yetkililerinin itirazı üzerine, Avusturya İslam 
Cemaati iç tahkim kurulu delil yetersizliği nedeniyle cami tüzel kişiliğinin iadesine karar 
verdi. 

-	İFADE	VE	HABER	ALMA	ÖZGÜRLÜĞÜ		/	AVUSTURYA	15.03.2021

Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçisi’nin Avusturya Türk Federasyonu (ATF) Başkanını 
ziyareti ATF’nin aşırı sağcı olduğu iddiasıyla medyada haber yapılırken Büyükelçinin 
hediye ettiği Ayasofya kitabı da Türk milliyetçiliği ve “radikal İslamcılık” ile ilişkilendirildi.

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	/	İSVİÇRE	16.03.2021

Bir fiyat kıyaslama portalı, İsviçre’de otomobil sigorta primlerine yabancı kökenlilerin 
İsviçrelilere göre neredeyse %61 daha fazla prim ödediğini ortaya çıkardı. Sigorta 
şirketlerinin özellikle Türkler ve Balkan kökenli yabancıların İsviçre vatandaşlarına göre 
neredeyse iki katı prim ödediği açıklandı. Prim farkının, Fransızlar için %4 ve Almanlarda 
ise sadece %1 olduğu belirtildi.
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-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	/	İSVİÇRE	25.03.2021

Free Democratic Party (FDP) üyesi Adrian Schoop tarafından hazırlanan gensoruda İslam 
düşmanlığı içeren ifadelerle Aargau’daki Müslümanların faaliyetlerine yönelik kanton 
düzeyinde  bir görev gücü kurulmasını önerdi. Gensoruya karşılık hükümet, güvenlik 
fonksiyonu olmayan, ancak ulusal düzeyde araştırma yapacak uzmanlardan oluşan  bir 
görev gücünün kurulmasını destekleyeceğini açıkladı.

-	EĞİTİM	HAKKI	/	YUNANİSTAN	26.03.2021

Gümülcine ve İskeçe’de on yılı aşkın süredir özel anaokulu açmak isteyen Türk Derneği, 
cevapsız kalan önceki 2 başvurudan sonra 3. kez başvuru yineledi.

-	TERÖRLE	MÜCADELE	/	İSVEÇ	29.03.2021

İsveç Dışişleri Bakanı, PKK/PYD/YPG terör örgütü sözde eş başkanı İlham Ahmed ile 
görüştü.        

-	TOPLANMA	VE	DERNEK	KURMA	/	KANADA	29.03.2021

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi ile Toronto Üniversitesi İslami Araştırmalar Enstitüsü, 
Kanada’da Müslümanların kurduğu yardım kuruluşları üzerinde vergi denetimleri yoluyla 
orantısız baskı yaratıldığını ortaya koydu.

+	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	/	İSPANYA	16.04.2021

İspanya’nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinin Barselona kentindeki bir Katolik 
kilisesi, Kovid-19 önlemleri kapsamında kapalı alanlarda toplanmanın yasak olması 
sebebiyle açık alan arayan Müslümanlar ve muhtaç durumda olanlar için ilk kez ramazan 
boyunca kilisenin avlusunda ezan okunup dua edilerek iftar yapılmasına olanak tanıdı.

-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	/	KANADA	21.04.2021

Kanada’da, Quebec Eyalet Yüksek Mahkemesi, Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi 
(NCCM) tarafından açılan davada, kamuda çalışanların görev sırasında dini semboller 
kullanmasını yasaklayan yasanın anayasaya uygun olduğuna ama azınlık eğitim haklarına 
aykırı olduğuna hükmetti. Bu yasağın Fransızca konuşulan eyaletteki İngilizce eğitim 
veren okullardaki öğretmenlere uygulanamayacağı belirtildi. NCCM kısmen başarı elde 
ettikleri yasağın Kanada Yüksek Mahkemesine de götürülmesine karar verdi.
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-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	/	İSVİÇRE	21.04.2021

2019 yılında İsviçre’nin doğusunda bir köyde 17 yaşındaki bir gencin, önce çevrimiçi 
sohbet platformlarında bölgedeki bir camiye saldırı düzenlemek ve tüm Müslümanları 
öldürmek istediği yönünde paylaşımlarda bulunduğu için, daha sonra da patlayıcı 
yapımında kullanılan yüklü miktarda kimyasal sipariş ettiği için 2 kez gözaltına alındığı, 
ancak 2. kez gözaltındayken kaçtığı ve halen yakalanamadığı ortaya çıktı. 

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	/	BELÇİKA	27.04.2021

“Suç örgütüne liderlik etmekten” hapis cezasına çarptırılan, Neo-Nazi Altın Şafak 
partisinin eski üyesi Yunan milletvekili Yannis Lagos, Avrupa Parlamentosu tarafından 
dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra Brüksel’de gözaltına alındı. 

-	SAĞLIK	HAKKI	/	YUNANİSTAN	28.04.2021

Batı Trakya’daki iki azınlık okulunda görev yapan Türk öğretmenler aşılanacak eğitimciler 
listesine alınmadı. 

+	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	/	FİNLANDİYA	12.05.2021

Finlandiya Futbol Federasyonu, sporda tam eşitliğe ve daha çeşitli bir topluma dikkat 
çekmek adına ülkede yaşayan Müslüman sporculara ücretsiz başörtüsü dağıtacağını 
duyurdu. Federasyon, bu proje ile futbolun toplumdaki herkes için erişilebilir hale 
getirileceğini vurgulayarak diğer ülkelerin futbol federasyonlarına da bu gibi etkinliklerle 
eşitliği sağlamak için Finlandiya’yı örnek almaları çağrısında bulundu.

+	VATANDAŞLIK	HAKKI	/	İSVİÇRE	12.05.2021

Cenevre Kantonu’nda Vernier Belediye Meclisi ve Yeşiller Partisi eski üyesi Müslüman 
bir kadının başörtülü şekilde mecliste yer alabilmesi hukuken karara bağlandı. Kanton 
halkının önemli bir kısmının bu hakkın tanınması noktasında ortaya koyduğu muhalefete 
rağmen mahkemenin kararı, kadının başörtülü bir şekilde mecliste yer alabileceği 
yönünde oldu.

+	SIĞINMA	HAKKI	/	İSKOÇYA	13.05.2021

İskoçya’nın Glasgow kentinde yaşayan iki Müslüman mülteciyi sınır dışı etmek için 
mültecilerin evine sabah saatlerinde baskın yapan Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığına 
bağlı göçmenlik polisleri bölge halkı ve daha sonra olay yerine gelen İskoçya Polisi 
tarafından durduruldular. Ramazan Bayramı günü yapılan bu uygulamaya gelen yoğun 
halk tepkisi sonucunda iki Müslüman mültecinin sınır dışı edilmesi önlenmiş oldu.
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-	İFADE	VE	HABER	ALMA	ÖZGÜRLÜĞÜ		/	AVUSTURYA	15.05.2021

Avusturya Halk Partisi’nde (Österreichische Volkspartei; ÖVP) uzun yıllardır aktif görev 
yapan bir Türk siyasetçi, sosyal medya hesabından Filistin Bayrağı paylaşıp “Özgür 
Filistin” ifadesi kullanması nedeniyle partiden ihraç edildi. 

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	/	BELÇİKA	18.05.2021

Belçika ordusunda görevli asker Jürgen Conings, anti tank roketleri de dâhil bazı ağır 
silahları camilere terör saldırısı düzenlemek üzere birliğinden çalarak kaçtı. Günlerce 
süren aramalarda sadece askerin kapıları açılınca aktive olmak üzere ayarlanmış 
patlayıcı düzeneği yerleştirilmiş aracı ve araçtaki 4 anti tank roketi ele geçirildi. Eşine sağ 
ele geçirilmeyeceğini belirten bir mektup bırakan Conings için sosyal medyada destek 
hesapları kurulurken 1 ay kadar sonra asker ormanda ölü olarak bulundu. Conings’in, 
aşırı sağ gruplara yakınlığından dolayı “terör tehdidi” oluşturduğu gerekçesiyle hakkında 
dosya bulunduğu ortaya çıktı.

+	ÇALIŞMA	HAKKI	/	İSVİÇRE	19.05.2021

Zürih’te süresiz oturum hakkını ifade eden C izin belgesi olan yabancıların iki yıl süren 
silahlı polislik eğitimine katılma ve İsviçre vatandaşlığına geçmek şartıyla polis olmak için 
başvuru yapabilmelerine izin verildi.  Söz konusu uygulama ile şehrin ihtiyaç duyduğu çok 
dilli personel arayışının karşılanacağı ve kültürlerarası becerilerin ve kültürel çeşitliliğin 
sayesinde de polis teşkilatındaki anlayışın gelişeceği ifade edildi. 

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	/	İSVEÇ	20.05.2021

İsveç’te Türk asıllı siyasetçiyi ölümle tehdit eden 19 yaşındaki kişiye 5 bin kron (yaklaşık 
493 avro) miktarında tazminat cezası verildi. Sanığın mahkemede pişman olduğunu 
belirtmesi sonucu cezasında indirim yapıldığı, bu sebeple bu kadar düşük bir miktarın 
belirlendiği açıklandı. 

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	/	AVUSTURYA	27.05.2021

Avusturya’da iktidardaki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon 
hükümetinin öncülüğünde kurulan ‘Dini Saikli Siyasal Aşırıcılığa Yönelik Avusturya 
Dokümantasyon Merkezi’, Viyana Üniversitesi ile işbirliği içinde ülkede Müslümanlara ait 
600 cami ile birlikte eğitim merkezlerini de içeren çeşitli kurumların ayrıntılı bilgilerinin 
yer aldığı bir tür dijital harita hazırlayarak internet üzerinden kamuoyuyla paylaştı. 
Avusturya İslam Dini Cemaati (IGGÖ) Başkanı Ümit Vural, haritanın ırkçılığı körükleyerek 
Müslümanlar açısından “büyük bir güvenlik riski” oluşturduğu eleştirisinde bulundu.
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+	ÇALIŞMA	HAKKI	/	BELÇİKA	1.06.2021

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki toplu taşıma şirketinin 2015 yılında bir kadını “başörtülü 
olduğu için” işe almayı reddetmesi üzerine başlayan yargı sürecinde, çalışanların 
başörtülü olamayacağına yönelik şirket kararının ayrımcılık olduğuna karar verildi. Şirketin 
tarafsızlık ilkesini bozduğu ve cinsiyet ayrımcılığı yaptığı ifade edilerek “başı kapatan ve 
dini, siyasi, felsefi inançları simgeleyen” örtülere yönelik şirket yasağının kaldırılmasına 
hükmedildi.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	/	KANADA	11.06.2021

Kanada’daki ırkçı bir saldırıda aynı Müslüman aileden 3 kuşağın öldürülmesi üzerine 130 
sivil toplum kuruluşu, Başbakan Justin Trudeau’ya açık mektup yazarak İslam düşmanlığı 
ile mücadelede alınacak önlemlerin belirlenmesi için bir zirve toplanmasını talep etti. Bu 
çağrıya istinaden 14 Haziran 2021 günü İslamofobi Ulusal Eylem Zirvesi’nin toplanmasına 
ilişkin önerge Kanada Federal Parlamentosu tarafından oy birliği ile kabul edildi. 22 
Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen zirvedeki açılış konuşmasında Başbakan 
Trudeau, Kanada kurumlarını Müslümanları “hedefleyen” uygulamaları durdurmaya 
çağırırken Maliye Bakanı Diane Lebouthillier de Müslüman hayır kurumlarına yönelik 
ayrımcılığa ilişkin endişeleri gidermek için Kanada Gelir Kurumunun inceleneceği ve 
ayrıca gelir kurumu politikalarına rehberlik eden hayır sektörü danışma komitesine 
Müslüman topluluktan bir temsilci dâhil edileceği taahhüdünde bulundu.

-	ADİL	YARGILANMA	/	İSVİÇRE	13.06.2021

İsviçre’de “Terörizm ile Mücadelede Polis Önlemleri” yasası İsviçre Parlamentosu 
tarafından kabul edildi. Söz konusu yasa, devlete yönelik eleştirilerin suç unsuru 
kabul edilebilmesine imkân tanıyacağı endişesiyle ülkedeki muhalif kesim ve göçmen 
vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Yasa, hangi eylemin terör eylemi sayılacağına polis 
tarafından karar verilebilmesine ve 12 yaşını doldurmuş ama reşit olmayan çocukların 
da terör eyleminden sorumlu tutulabilmesine imkân tanıdığı için Birleşmiş Milletler 
tarafından bu alandaki en sert yasa olarak nitelendirildi.
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YAKIN	PLAN
-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	/	BELÇİKA	20.06.2021

FLAMAN	BÖLGESİNDEKİ	İBADETHANELERİN	TANINMA	SÜRECİ

Müslüman nüfusun 870 bin civarında (toplam nüfusun %7’si) olduğu Belçika’da, 1974 
yılından itibaren İslam dini resmi din olarak tanınmaktadır. Bu tarihten itibaren İslam 
dininin Belçika’da kurumsallaşması yönünde adımlar atılmıştır. Ancak Belçika’nın 
Valon ve Brüksel bölgelerinin aksine, Flaman bölgesindeki ibadethane tanıma 
sürecinde bir takım zorlaştırmalar getirilmiştir.

İbadethanelerin tanınmasına ilişkin 20 Haziran 2021 tarihinde, Flaman Parlamentosunda 
oylanan yasa teklifi, 25 ret ve 11 çekimsere karşı, 76 evet oyuyla kabul edilmiştir.

Yasa ile

• Yabancı bir aktörle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı aynı kişi veya kuruluştan 
bir defaya mahsus veya tekrarlanan mali destekler;

• Yerel bir inanç topluluğuna personel (imam gibi) sağlanması;

• Yerel bir inanç topluluğu ile yabancı bir hükümetin büyükelçiliği veya konsolosluğu 
arasındaki yakın ilişki; bir büyükelçilikten belirli yönlendirme (niteliği ne olursa olsun, 
dini, politik, bilgilendirme…) almak ve uygulamak veya yerel inanç topluluğunun 
kendi işleyişi, üyeleri veya belirli kişi veya gruplar hakkında bir büyükelçiliğe veya 
konsolosluğa rapor gönderilmesi, bilgilendirmede bulunulması;

• Yerel bir inanç topluluğunun kendi sosyal medya kanalları aracılığıyla 
büyükelçiliğin faaliyetlerini aktif olarak paylaşması;

• Dini veya diğer törenler veya kutlamalar sırasında yerel bir inanç topluluğunda 
diplomatik personelin (büyükelçi veya konsolos gibi) belirgin varlığı;
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• Yabancı bir hükümet veya kuruluş tarafından yerel bir dini topluluğa ücretsiz veya 
piyasanın altında bir kira karşılığında bina veya diğer altyapıların sağlanması;

• Yerel bir inanç topluluğu içinde faaliyet gösteren ancak doğrudan veya dolaylı 
olarak yabancı bir hükümet veya kuruluşla bağlantılı olan eğitim, sosyo-kültürel 
veya eğlence amaçlı dernekler/vakıflar gibi yasal yapıların olması;

• Yabancı hükümet veya kuruluşların resmi logolarının aktif kullanılması…

yurt dışından müdahale olarak yorumlanabilir hale getirilmiştir.

Bu doğrultuda Türklere ait cami derneklerinin Türkiye’den alacakları her türlü 
finansman, Türk kamu kurumlarının logoları ile ilanlarının paylaşılması, dini günlerde 
Türk diplomatların, örneğin bayramlaşma amaçlı, camileri ziyareti, Diyanet İşleri 
Başkanlığının camiler için imam görevlendirmesi gibi hususlar dış etki kabul edilerek 
cami derneğinin yasal olarak tanınmamasına yol açabilecektir.

Diaspora toplumlarının dini kimliklerini korumakta anavatanla bağlarını kesme 
anlamına gelecek bu düzenlemenin uluslararası kabul görmüş dini hak ve özgürlüklerle 
örtüşmediği eleştirileri söz konusudur.
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-	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	/	AVUSTURYA	7.07.2021

Avusturya’da iktidardaki merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ile Yeşiller Partisi tarafından 
meclise getirilen ve Müslümanlara yönelik ayrımcılığın kurumsal bir boyut kazanmasına 
sebep olacağı eleştirileri alan terörle mücadele yasası mecliste kabul edildi. Bu yasa 
kapsamında Müslümanların dini haklarını düzenleyen İslam Yasası’nın bazı maddelerinin 
değiştirilmesiyle Avusturya’da yasal olarak tanınan 16 dini cemaatten sadece 
Müslümanlara yönelik bir düzenleme yapılmış oldu. 

+	TOPLANMA	VE	DERNEK	KURMA	/	KANADA	5.08.2021

Kanada Gelir İdaresi (Canada Revenue Agency - CRA) bakanının Kanada’da düzenlenen 
Ulusal İslamofobi Zirvesi’nde, kurumunun Müslümanlara ait hayır kurumlarına yönelik 
sistemli ırkçılık ve ayrımcılık yaptığına dair iddiaların incelenmesi gerekliliğini ifade 
etmesi üzerine, Kanada Vergi Mükellefleri Ombudsmanı tarafından baskıcı denetimleri 
nedeniyle şikâyet konusu olan Gelir İdaresi’ne soruşturma açıldı. 

-	MÜLKİYET	HAKKI	/	KANADA	25.08.2021

Konut piyasasındaki yükselişe çözüm arayan Başbakan Trudeau, yeniden seçilmesi 
halinde 2 yıl yabancıların mülk edinmesini engelleyeceklerini söyledi.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	/	KANADA	5.10.2021

Kanada’da, “helal” lokantalar zinciri sahibini, kendisine ait internet sitesi ve sosyal medya 
hesaplarında hedef alan siyasetçi, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

+	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	/	İSPANYA	9.10.2021

İspanya’nın Septe Özerk Bölgesi yönetimi, önceki sene engellenen kurban kesimi 
sonrasındaki tartışmalar üzerine Müslümanların Ramazan ve Kurban bayramlarını resmî 
tatil günü ilan etti.

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	/	FİNLANDİYA	22.10.2021

Helsinki Üniversitesi Teoloji Fakültesine Güney Finlandiya bölgesindeki bir okuldan 
gelen ve İslam dersi için öğretmen ihtiyacını bildiren yazı üzerine söz konusu fakülte, 
isim ve soy ismi Fince olan İslam dersi okumuş iki öğrenciye teklif götürürken soyadı 
Fince olmayan üçüncü bir öğrenciye ise teklif götürmedi.
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-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	/	İSVEÇ	27.10.2021

Sosyal medya üzerinden Farklı Renkler Partisinin (Nyansparti) Türk kökenli Genel 
Başkanına yönelik “tehdit ve nefret suçu” işleyen 20 yaşındaki sanık, mahkemeye 2 bin 
500 kron ve Türk siyasetçiye 5 bin kron tazminat ödemeye mahkûm edildi.

-	ÇALIŞMA	HAKKI	/	HIRVATİSTAN	27.10.2021

Zagreb’in tek başörtülü Türk taksicisi, başörtüsü nedeniyle hem kamuda hem de özel 
sektörde ayrımcılığa uğradığını, başvurduğu hiçbir işe kabul edilmediği için anaokulunda 
çalışma idealine ulaşamayıp taksicilik yapmaya başladığını ifade etti.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	/	BELÇİKA	3.11.2021

Belçika’da, mayıs ayında aşırı sağcı asker Jürgen Conings’in, birliğindeki ağır silahları 
çalarak ortadan kaybolup daha sonra ölü bulunmasının ardından, ordudaki aşırı sağcı 
unsurları ortaya çıkarmak üzere düzenlenen operasyonla bazı özel mülk ve askeri 
üslerdeki bilgisayar ve cep telefonlarına el kondu.

+	VATANDAŞLIK	HAKKI	/	DANİMARKA	18.11.2021

Danimarka’daki belediye ve bölge seçimlerinde çok sayıda Türk ve diğer Müslüman 
adaylar seçimi kazandı. Önceki seçimde Türk kökenli 41 aday meclis üyeliğini kazanırken 
son seçimlerle bu sayı 55 oldu.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	/	AVRUPA	KONSEYİ	
5.12.2021

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı başlatılan 
kampanyaya Fransa’nın itirazı konusunda, konseyin projeyi sonlandırma düşüncesi 
olmadığını açıkladı.

+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	/	FİNLANDİYA	5.12.2021

Kankanpää şehrinde aşırı sağcı 5 kişi terör saldırısı hazırlığı gerekçesiyle tutuklanırken 
operasyonda bir hafif makineli tüfek ve çok sayıda ateşli silah ile bomba yapımda 
kullanılan amonyum nitrat içeren gübre ele geçirildi. Yapılan tutuklama Finlandiya’da 
aşırı sağcı teröre ilişkin gerçekleştirilen ilk tutuklama oldu.
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+	BİLİM	VE	SANAT	ÖZGÜRLÜĞÜ	6.12.2021

Avrupa Kadın Lobisi (EWL) ile Uluslararası Avrupa Hareketi (EMI), iş dünyası kategorisindeki 
Avrupa Kadını Ödülleri’ne, Almanya’da yaşayan iki başarılı Türk kadınını; Dr. Özlem Türeci 
ve Global Digital Women şirketinin sahibi ve yazar Tijen Onaran’ı layık gördü.

-	ÇALIŞMA	HAKKI	/	KANADA	9.12.2021

Batı Quebec Halk Okulları Kurulu, eyalet hükümeti tarafından 21 Haziran 2019’da 
yürürlüğe konulan Bill-21 sayılı yasa ile kamu sektörü çalışanlarının mesaide başörtüsü, 
haç, kipa veya türban gibi dini içerikli semboller takmasının yasaklandığını, bu yasanın 
temel insan haklarına aykırı olduğunu hükümete bildirmekle birlikte yasanın gereğini 
yapmak zorunda olduklarından başörtülü öğretmeni işten çıkardıklarını açıkladı.

+	ÖZEL	HAYATA	SAYGI	/	NORVEÇ	11.12.2021

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Norveç’te Müslüman bir annenin çocuğunun 
Hristiyan bir aileye verilmesi sonrasında vaftiz edilmek istenmesine ilişkin, Türkiye’nin de 
benzer bir mağduriyet nedeniyle müdahil olduğu davada, çocuğun ve öz annesinin özel 
ve aile hayatının dokunulmazlığının ihlal edildiğine hükmetti. AİHM kararında, evlatlık 
verilen çocukların dininin öz anne ile aile bağını sağladığını ve değiştirilemeyeceğini 
belirtti.

+	DİN	VE	VİCDAN	ÖZGÜRLÜĞÜ	/	KANADA	11.12.2021

Kanada Başbakanı, Quebec eyaleti yasaları nedeniyle başörtülü öğretmenin okuldan 
atılmasına “Kimse inancı nedeniyle işini kaybetmemeli.” sözleriyle tepki göstererek 
kararın yargı sürecini kapatmadıklarını belirtti.

+	ADALETE	ERİŞİM	/	BELÇİKA	13.12.2021

Belçika’nın 2018 yılında mahkemeye başörtüsü ile girmesine izin verilmeyen kadının 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) götürdüğü davada mahkeme Belçika’nın hak 
ihlalinde bulunduğuna hükmetti. Belçika karara rağmen kanun değişikliğine gitmeyerek 
sadece mahkemelere genelge göndermekle yetinince Brüksel merkezli Eşit Fırsatlar 
Merkezi (UNIA), AİHM kararlarının uygulanmasını denetlemekten sorumlu Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesine başvurarak kanun değişikliğine gidilmesini sağladı.
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+	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	/	DANİMARKA	13.12.2021
Kararları temyize götürülemeyen Yüksek Mahkeme, eski Danimarka Göç ve Uyum 
Bakanı Inger Stoejberg’in, sığınma başvurusu yapan bazı genç çiftleri yasa dışı şekilde 
ayırdığı için 60 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve cezanın koşulsuz infazına 
hükmetti.

+	ADALETE	ERİŞİM	/	İSVEÇ	22.12.2021

Müslüman öğretmen ve öğrencileri öldürmek amacıyla İsveç’teki bir liseye düzenlediği 
ırkçı saldırıda 40 yaşında bir öğretmeni bıçaklamaktan ve okulda bulunan öğrenci ve 
öğretmenleri silah ve bıçakla tehdit etmeye yönelik 9 ayrı suçtan yargılanan 15 yaşındaki 
saldırgan, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

-	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIKLA	MÜCADELE	/	KANADA	22.12.2021

Kanada Tabipler Birliği Dergisi (Canadian Medical Association Journal) isimli yayın 
organında başörtüsünün bir “baskı ve çocuk istismarı aracı” olduğu iddialarını içeren 
makale yayımlandı. Tepkiler üzerine dergi yönetimi özür diledi.
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EK1.	AVRUPA	BİRLİĞİ	TEMEL	HAKLAR	BİLDİRGESİ

ÖNSÖZ

Avrupa halkları, aralarında daha yakın bir birlik oluşturmak için ortak değerlere dayalı 
barışçı bir geleceği paylaşmaya kararlıdır. Manevi mirasının bilincinde olan Birlik, 
bölünmez ve evrensel değerler olan insan onuru, özgürlük, eşitlik ve dayanışma 
üzerine inşa edilmiştir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanmaktadır. Birlik 
vatandaşlığını tesis ederek ve bir özgürlük, güvenlik ve adalet bölgesi oluşturarak bireyi, 
etkinliklerinin merkezine yerleştirir. Birlik, ortak değerlerin korunması ve geliştirilmesine 
katkıda bulunurken Avrupa halklarının kültür ve geleneklerinin çeşitliliğini, yanı sıra Üye 
Devletlerin ulusal kimliklerini kabul eder, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde kendi 
kamu makamlarını düzenlemesine saygı gösterir. Dengeli ve sürdürülebilir kalkınmayı 
teşvik etmeye çalışır ve insanların, eşyaların, hizmetlerin, sermayenin serbest dolaşımını 
ve yerleşme özgürlüğünü sağlar. Bu amaçla, temel hak ve özgürlüklerin sosyal ilerleme, 
bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında bir Bildirgede net biçimde ortaya konularak 
korunması hedeflenmiştir.

Bu Bildirge, Topluluk ve Birliğin yetki ve görevlerini, yetki ikamesi ilkesini dikkate 
alarak Üye Devletlerin ortak uluslararası yükümlülüklerini ve anayasal geleneklerini, 
Avrupa Birliği Antlaşması, Topluluk Antlaşmaları, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Hak 
ve Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi, Topluluk ve Avrupa Konseyi tarafından kabul 
edilen Sosyal Bildirgeler ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin içtihat hukukundan kaynaklanan haklarını teyit etmektedir.

Bu haklardan yararlanılması, öteki kişiler, insanlık ve gelecekteki kuşaklar konusunda 
sorumlulukları ve görevleri beraberinde getirmektedir.

Birlik, bu nedenle, aşağıda belirtilen hakları, özgürlükleri ve ilkeleri tanımaktadır;

BÖLÜM	I	/	ONUR

Madde	1	İnsanlık	onuru

İnsanlık onuru, ihlal edilemez. Saygı gösterilmeli ve korunmalıdır.

Madde	2	Yaşama	hakkı

1. Herkes, yaşama hakkına sahiptir.

2. Hiç kimse, ölüm cezasına çarptırılmamalı veya idam edilmemelidir.

Madde	3	Kişinin	bedensel	ve	ruhsal	dokunulmazlık	hakkı

1. Herkes, kendi bedensel ve ruhsal dokunulmazlığına saygı gösterilmesi hakkına 
sahiptir.

2. Tıp ve biyoloji alanlarında, özellikle aşağıda belirtilenlere saygı gösterilmelidir:
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(a) yasada belirtilen usullere uygun olarak ilgili kişinin özgürce ve bilinçli olarak vereceği 
muvafakat,

(b) insan ırkının soyaçekim yoluyla ıslahına yönelik uygulamaların yasaklanması,

(c) insan bedeninin ve bölümlerinin ticari bir kazanç kaynağı haline getirilmesinin 
yasaklanması,

(d) insanların kopyalama yoluyla üretilmesinin yasaklanması. 

Madde	4	İşkence	veya	insanlık	dışı	veya	alçaltıcı	muamele	veya	ceza	yasağı

Hiç kimse, işkenceye veya insanlık dışı veya alçaltıcı muamele veya cezaya tabi 
tutulmamalıdır.

Madde	5	Kölelik	ve	zorla	çalıştırılma	yasağı

1. Hiç kimse, kul ya da köle olarak tutulamaz.

2. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz.

3. İnsan kaçakçılığı yasaklanmıştır.

BÖLÜM	II	/	ÖZGÜRLÜKLER
Madde	6	Özgürlük	ve	güvenlik	hakkı

Herkes kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına sahiptir.

Madde	7	Özel	ve	aile	yaşamına	saygı

Herkes, özel ve aile yaşamına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesini isteme 
hakkına sahiptir.

Madde	8	Kişisel	bilgilerin	korunması

1. Herkes, kendisine ilişkin kişisel bilgilerinin korunmasını isteme hakkına sahiptir.

2.  Bu tür bilgiler, belirtilen amaçlar için ve ilgili kişinin muvafakatine veya yasada 
öngörülen başka meşru temele dayalı olarak adil şekilde kullanılmalıdır. Herkes, 
kendisi hakkında toplanmış olan bilgilere erişme ve bunlarda düzeltme yaptırma 
hakkına sahiptir.

3.  Bu kurallara uyulması, bağımsız bir makam tarafından denetlenecektir.

Madde	9	Evlenme	ve	aile	kurma	hakkı

Evlenme hakkı ve aile kurma hakkı, bu hakların kullanılmasına ilişkin ulusal mevzuata 
uygun olarak teminat altına alınacaktır.

Madde	10	Düşünce,	vicdan	ve	din	özgürlüğü

1.  Herkes, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, din veya inancını 
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değiştirme özgürlüğünü ve din veya inancını tek başına veya topluluk halinde, aleni 
veya gizli olarak ibadet etme, öğretme, uygulama ve gereklerine uyma şeklinde 
açığa vurma özgürlüğünü içerir.

2.  Bu hakkın kullanılmasına ilişkin ulusal mevzuata uygun olarak dini nedenlerle 
askerlik görevini yapmayı reddetme hakkı tanınmaktadır.

Madde	11	İfade	ve	haber	alma	özgürlüğü

1.  Herkes, ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi 
olmaksızın ve ulusal sınırlarla kısıtlanmaksızın bir görüşe sahip olma, haber ve 
düşünceleri elde etme ve bunları ulaştırma özgürlüğünü içerir.

2.  Basının özgürlüğü ve çoğulculuğuna saygı gösterilmelidir.

Madde	12	Toplanma	ve	dernek	kurma	özgürlüğü

1.  Herkes, barışçıl bir biçimde toplanma özgürlüğü ile her düzeyde, özellikle siyaset, 
sendika ve yurttaşlıkla ilgili konularda dernek kurma özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu, 
herkesin kendi çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikalara girme hakkını 
da içerir.

2.  Birlik düzeyindeki siyasi partiler, Birliğin vatandaşlarının siyasi iradesinin ifade 
edilmesine katkıda bulunurlar.

Madde	13	Sanat	ve	bilim	özgürlüğü

Sanat ve bilimsel araştırma, kısıtlamaya tabi olmamalıdır. Akademik özgürlüğe saygı 
gösterilmelidir.

Madde	14	Eğitim	hakkı

1.  Herkes, eğitim görme ve mesleki ve sürekli eğitimden yararlanma hakkına sahiptir.

2.  Bu hak, serbest zorunlu eğitim görme olasılığını da içerir.

3.  Demokratik ilkelere ve ailelerin çocuklarının kendi dini, felsefi ve eğitim konusundaki 
inançlarına uygun olarak eğitim ve öğretim görmelerini sağlama hakkına saygı 
gösterilerek eğitim kurumları tesis etme özgürlüğüne, bu özgürlük ve hakkın 
kullanılmasına ilişkin ulusal mevzuata uygun olarak saygı gösterilmelidir.

Madde	15	Meslek	seçme	ve	çalışma	hakkı

1.  Herkes, çalışma ve serbestçe seçilmiş veya kabul edilmiş bir mesleği yapma hakkına 
sahiptir.

2.  Birliğin her vatandaşı, herhangi bir Üye Devlette iş arama, çalışma, yerleşme hakkını 
kullanma ve hizmet verme özgürlüğüne sahiptir.

3.  Üye Devletlerin ülkelerinde çalışma izni almış olan üçüncü ülkelerin vatandaşları, 
Birliğin vatandaşlarının çalışma şartlarına eşit çalışma şartlarından yararlanma 
hakkına sahiptir.
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Madde	16	Bir	ticari	faaliyette	bulunma	özgürlüğü

Herkese Topluluk hukuku ve ulusal yasalar ve uygulamalara göre bir ticari faaliyette 
bulunma özgürlüğü tanınmaktadır.

Madde	17	Mülk	edinme	hakkı

1.  Herkes, yasal şekilde elde ettiği mülküne sahip olma, kullanma, elden çıkarma ve 
miras bırakma hakkına sahiptir. Kamu menfaati nedeniyle veya yasada öngörülen 
koşullar çerçevesinde, kaybı karşılığında zamanında adil bir tazminat ödenmesi 
koşulu ile yapılması dışında, hiç kimsenin elinden mülkü alınamaz. Mülkün kullanımı, 
kamu menfaati için gerekli olduğu ölçüde yasa ile düzenlenebilir.

2.  Fikri mülkiyet, korunmalıdır.

Madde	18	Sığınma	hakkı

Sığınma hakkı, 28 Temmuz 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve sığınmacıların statüsüne 
ilişkin 31 Ocak 1967 tarihli Protokol kuralları dikkate alınarak ve Avrupa Topluluğunu 
kuran Antlaşma’ya uygun olarak teminat altına alınmalıdır.

Madde	19	İhraç,	sınır	dışı	veya	iade	etme	yasağı

1.  Toplu sınır dışı etmeler yasaktır.

2.  Hiç kimse, ölüm cezası, işkence veya başka insanlık dışı veya alçaltıcı muamele veya 
cezaya tabi tutulması konusunda ciddi bir tehlikenin bulunduğu bir Devlete geri 
gönderilemez, sınır dışı edilemez veya iade edilemez.

BÖLÜM	III	/	EŞİTLİK
Madde	20	Yasa	önünde	eşitlik

Herkes, yasa önünde eşittir.

Madde	21	Ayrımcılık	yasağı

1. Cinsiyet, ırk, renk, etnik veya sosyal köken, kalıtımsal özellikler, dil, din veya inanç, 
siyasi veya başka herhangi bir görüş, bir ulusal azınlığın üyesi olma, hususiyet, 
doğum, maluliyet, yaş veya cinsel eğilim gibi herhangi bir nedenle ayrımcılık 
yapılması yasaktır.

2.  Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşma ve Avrupa Birliği Antlaşmasının uygulanması 
kapsamı çerçevesinde ve bu Antlaşmaların özel hükümleri saklı kalmak üzere 
milliyet nedeniyle her türlü ayrımcılık yasaktır.

Madde	22	Kültürel,	dini	ve	dilsel	çeşitlilik

Birlik, kültürel, dini ve dilsel çeşitliliğe saygı gösterecektir.
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Madde	23	Erkekler	ve	kadınlar	arasında	eşitlik

Erkekler ve kadınlar arasında eşitlik, istihdam, çalışma ve ücret dahil olmak üzere bütün 
alanlarda sağlanmalıdır.

Eşitlik ilkesi, yeterli şekilde temsil edilmeyen cinsin lehine belirli avantajlar sağlanmasını 
öngören önlemlerin sürdürülmesini veya benimsenmesini engellemez.

Madde	24	Çocuk	hakları

1.  Çocuklar, kendi refahları için gerekli koruma ve özenden yararlanma hakkına 
sahiptir. Görüşlerini serbestçe ifade edebilirler. Bu görüşler, kendi yaşları ve olgunluk 
düzeylerine uygun olarak kendilerini ilgilendiren konularda dikkate alınır.

2.  Kamu makamları veya özel kuruluşlar tarafından çocuklarla ilgili olarak yapılan bütün 
işlemlerde, çocuğun çıkarlarının en iyi şekilde korunmasına öncelik verilmelidir.

3.  Her çocuk, bunun kendi çıkarlarına aykırı olması durumu haricinde, anne ve babasının 
her ikisi ile düzenli olarak kişisel ilişki ve doğrudan temas sürdürme hakkına sahiptir.

Madde	25	Yaşlı	hakları

Birlik, yaşlıların, onurlu ve bağımsız bir yaşam sürdürme ve sosyal ve kültürel yaşama 
katılma haklarını tanımakta ve saygı göstermektedir.

Madde	26	Engellilerin	toplumla	bütünleştirilmesi

Birlik, engelli kişilerin, bağımsızlıklarını, toplumsal ve mesleki yaşamla bütünleştirilmelerini 
ve toplum yaşamına katılmalarını sağlamaya yönelik önlemlerden yararlanma hakkını 
tanımakta ve saygı göstermektedir.

BÖLÜM	IV	/	DAYANIŞMA
Madde	27	İşçilerin	işletme	içinde	bilgi	alma	ve	danışma	hakkı

Topluluk mevzuatı ile ulusal yasalar ve uygulamalarda öngörülen durumlar ve koşullarda 
işçiler veya temsilcilerine, uygun düzeylerde zamanında bilgi verilmeli ve danışılmalıdır.

Madde	28	Toplu	sözleşme	görüşmeleri	yapma	ve	eylem	hakkı

İşçiler ve işverenler veya bunların ilgili kuruluşları, topluluk mevzuatı ile ulusal yasalar 
ve uygulamalara göre uygun düzeylerde toplu sözleşmeler müzakere etme, imzalama 
ve menfaat ihtilafı olması halinde, grev dahil kendi çıkarlarını korumak için ortak eylem 
yapma hakkına sahiptir.

Madde	29	İşe	yerleştirme	hizmetlerinden	yararlanma	hakkı

Herkes, işe yerleştirme hizmetinden ücretsiz olarak yararlanma hakkına sahiptir.
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Madde	30	Haksız	işten	çıkarmaya	karşı	koruma

Her işçi, Topluluk hukuku ve ulusal yasalar ile uygulamalara göre haksız işten çıkarmaya 
karşı korunma hakkına sahiptir.

Madde	31	Adil	ve	hakkaniyete	uygun	çalışma	koşulları

1.  Her işçi, kendi sağlığı, emniyeti ve onuruna saygı gösteren çalışma koşullarından 
yararlanma hakkına sahiptir.

2.  Her işçi, azami çalışma saatlerinin sınırlandırılması, günlük ve haftalık dinlenme 
dönemleri ve yıllık ücretli izin hakkına sahiptir.

Madde	32	Çocuk	işçi	çalıştırmanın	yasaklanması	ve	çalışan	gençlerin	korunması

Çocuk işçi çalıştırılması yasaktır. Gençler için daha elverişli olabilecek kurallar saklı 
kalmak üzere ve sınırlı istisnalar dışında istihdam edilmek için asgari yaş sınırı, zorunlu 
eğitimin tamamlanması için belirlenen asgari yaştan daha düşük olamaz.

İşe alınan gençler, yaşlarına uygun çalışma koşullarında çalıştırılmalı, ekonomik sömürüye 
ve emniyetlerine, sağlıklarına veya fiziksel, ruhsal, ahlaki veya sosyal gelişimlerine zarar 
verme olasılığı bulunan veya eğitimlerini engelleyebilecek her türlü işe karşı korunmalıdır.

Madde	33	Aile	ve	meslek	yaşamı

1.  Aile, yasal, ekonomik ve sosyal korumadan yararlanmalıdır.

2.  Aile ve meslek yaşamının bağdaştırılması için herkes, doğumla bağlantılı bir 
nedenle işten çıkarmaya karşı korunma hakkına ve bir çocuğun doğumu veya evlat 
edinilmesinden sonra ücretli doğum ve ebeveynlik izni alma hakkına sahiptir.

Madde	34	Sosyal	güvenlik	ve	sosyal	yardım

1.  Birlik, Topluluk hukuku ve ulusal yasalar ile uygulamalarda belirtilen usullere göre 
doğum, hastalık, iş kazaları, bakıma muhtaç olma veya yaşlılık gibi durumlarda ve 
işten çıkarılma durumunda koruma sağlayan sosyal güvenlik yardımları ve sosyal 
hizmetlerden yararlanma hakkını tanımakta ve saygı göstermektedir.

2.  Avrupa Birliği’nde yasal olarak ikamet eden ve dolaşan herkes, Topluluk hukuku 
ve ulusal yasalar ile uygulamalara göre sosyal güvenlik yardımları ve sosyal 
avantajlardan yararlanma hakkına sahiptir.

3.  Birlik, Topluluk hukuku ve ulusal yasalar ile uygulamalarda belirtilen usullere göre 
sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele için yeterli imkanlara sahip olmayan herkes 
için uygun bir yaşam sağlamak amacıyla sosyal ve konut yardımından yararlanma 
hakkını kabul etmekte ve saygı göstermektedir.

Madde	35	Sağlık	hizmetleri

Herkes, ulusal yasalar ve uygulamalarda belirtilen şartlar çerçevesinde koruyucu sağlık 
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hizmetlerinden yararlanma hakkına ve tıbbi tedaviden yararlanma hakkına sahiptir. Bütün 
Birlik politikaları ve faaliyetlerinin tanımlanmasında ve uygulanmasında yüksek düzeyde 
bir insan sağlığı koruması sağlanmalıdır.

Madde	36	Genel	ekonomik	konulardaki	hizmetlerden	yararlanma

Birlik, sosyal ve bölgesel uyumunu artırmak için Avrupa Topluluğu’nu oluşturan 
Antlaşma’ya uygun olarak ulusal yasalar ve uygulamalarda öngörülen genel ekonomik 
konulardaki hizmetlerden yararlanma hakkını kabul etmekte ve saygı göstermektedir.

Madde	37	Çevresel	koruma

Yüksek düzeyde bir çevresel koruma ve çevrenin kalitesinin iyileştirilmesi, Birliğin 
politikalarına dahil edilmeli ve sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak sağlanmalıdır.

Madde	38	Tüketici	Koruması

Birlik politikaları, yüksek düzeyde tüketici koruması sağlamalıdır.

 

BÖLÜM	V	/	VATANDAŞLIK	HAKLARI
Madde	39	Avrupa	Parlamentosu	seçimlerinde	oy	kullanma	ve	aday	olma	hakkı

1.  Birliğin her vatandaşı, ikamet ettiği Üye Devlette, bu Devletin vatandaşları ile aynı 
koşullar altında Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma ve aday olma 
hakkına sahiptir.

2.  Avrupa Parlamentosu üyeleri, genel, serbest ve gizli oyla doğrudan seçilir.

Madde	40	Yerel	seçimlerde	oy	kullanma	ve	aday	olma	hakkı

Birliğin her vatandaşı, ikamet ettiği Üye Devlette, bu Devletin vatandaşları ile aynı koşullar 
altında yerel seçimlerde oy kullanma ve aday olma hakkına sahiptir.

Madde	41	İyi	idare	hakkı

1.  Herkes, işlerinin Birliğin kurumları ve organları tarafından tarafsız ve adil bir şekilde 
ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir.

2.  Bu hak, şunları içermektedir:

(a)  herkesin, kendisini olumsuz şekilde etkileyebilecek herhangi bir işlemin 
yapılmasından önce görüşlerinin dinlenmesini isteme hakkı;

(b)  herkesin, kendi dosyasına erişme hakkı ve meşru gizlilik çıkarlarına ve mesleki ve 
ticari gizliliğe saygı gösterilmesi;

(c)  idarenin, kararları konusunda gerekçe gösterme yükümlülüğü. 

3.  Herkes, Topluluğun kuruluşları veya görevlilerinin, görevlerinin ifası sırasında yol 
açtıkları her türlü zararı, Üye Devletlerin yasalarındaki ortak genel ilkelere göre 
Topluluğa tazmin ettirme hakkına sahiptir. 



83

YURT DIŞI VATANDAŞLAR
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER GÜNCESİ

 
 2021

4.  Herkes, Birliğin kuruluşlarına, Antlaşmaların lisanlarından birinde mektup gönderebilir 
ve kendisine aynı lisanda cevap verilmesi zorunludur.

Madde	42	Belgelere	erişme	hakkı

Birliğin bütün vatandaşları veya bir Üye Devlette ikamet eden veya kanuni adresi bu 
devlette bulunan bütün gerçek veya tüzel kişiler, Avrupa Parlamentosu, Konsey ve 
Komisyon belgelerine erişme hakkına sahiptir.

Madde	43	Kamu	Denetçisi

Birliğin bütün vatandaşları veya bir Üye Devlette ikamet eden veya kanuni adresi bu 
devlette bulunan bütün gerçek veya tüzel kişiler, adli görevleri çerçevesinde hareket 
eden Adalet Divanı Bidayet Mahkemesi hariç olmak üzere, Topluluk kuruluşları veya 
organlarının faaliyetlerinde karşılaşılan kötü idare vakalarını Birlik kamu denetçisine 
havale etme hakkına sahiptir.

Madde	44	Dilekçe	ile	başvurma	hakkı

Birliğin bütün vatandaşları veya bir Üye Devlette ikamet eden veya kanuni adresi bu 
devlette bulunan bütün gerçek veya tüzel kişiler, Avrupa Parlamentosu’na dilekçe ile 
başvurma hakkına sahiptir.

Madde	45	Seyahat	ve	ikamet	özgürlüğü

1. Birliğin her vatandaşı, Üye Devletlerin ülke sınırları içinde serbestçe hareket etmek 
ve ikamet etmek özgürlüğüne sahiptir.

2. Bir Üye Devletin ülkesinde yasal olarak ikamet eden üçüncü ülkelerin vatandaşlarına, 
Avrupa Topluluğu’nu tesis eden Antlaşma’ya uygun olarak dolaşım ve ikamet 
özgürlüğü tanınabilir.

Madde	46	Diplomatik	ve	konsolosluk	koruması

Birliğin her vatandaşı, vatandaşlığında olduğu Üye Devletin temsil edilmediği bir üçüncü 
ülkenin topraklarında, herhangi bir Üye Devletin diplomatik veya konsolosluk makamları 
tarafından, söz konusu Üye Devletin vatandaşları ile aynı şartlarda korunma hakkına 
sahiptir.

BÖLÜM	VI	/	ADALET
Madde	47	Etkili	hukuki	bir	yola	başvurma	ve	adil	yargılanma	hakkı

Birlik hukuku tarafından teminat altına alınmış olan hakları ve özgürlükleri ihlal edilen 
herkes, bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak bir mahkemede hukuki yola 
başvurma hakkına sahiptir.
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Herkes, daha önceden yasa ile tesis edilmiş bağımsız ve tarafsız bir mahkemede makul 
bir süre içinde yapılacak adil ve kamuya açık bir duruşma yapılması hakkına sahiptir. 
Herkes, kendisine bilgi verilmesi, savunulması ve temsil edilmesi fırsatına sahip olmalıdır.

Gerekli imkanlara sahip olmayan herkese, bu yardımın adalete etkin bir şekilde 
ulaşılmasının sağlanması için gerekli olması koşulu ile hukuki yardım sağlanacaktır.

Madde	48	Masumiyet	karinesi	ve	savunma	hakkı

1.  Kendisine karşı ithamda bulunulan bir kişinin, yasaya göre suçlu olduğu kanıtlanıncaya 
kadar masum olduğu kabul edilecektir.

2.  Kendisine karşı ithamda bulunulmuş olan bir kişinin savunma haklarına saygı 
gösterilmesi teminat altına alınmalıdır.

Madde	 49	 Cezayı	 gerektiren	 suçların	 ve	 cezaların	 orantılı	 olması	 ve	 yasada	
tanımlanması	ilkeleri

1.  Hiç kimse, işlendiği zaman ulusal veya uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan 
bir fiil veya ihmalden dolayı suçlu bulunamaz. Hiç kimseye, suçu işlediği zaman 
verilebilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Cezayı gerektiren bir suçun 
işlenmesinden sonra yasanın daha hafif bir ceza öngörmesi durumunda bu ceza 
uygulanır.

2.  Bu madde, işlendiği zaman uluslar topluluğu tarafından tanınmış genel ilkelere 
göre suç sayılan bir eylem veya ihmal nedeniyle bir kimsenin yargılanmasına veya 
cezalandırılmasına engel değildir.

3.  Cezaların şiddeti, cezayı gerektiren suçla orantısız olmamalıdır.

Madde	50	Cezayı	gerektiren	aynı	suçtan	iki	kere	yargılanmama	veya	cezalandırılmama	
hakkı

Hiç kimse, daha önce yasaya göre Birlik içinde kesin olarak beraat ettiği veya mahkum 
olduğu bir suç nedeniyle mahkemede yeniden yargılanamaz veya cezalandırılamaz.

BÖLÜM	VII	/	GENEL	HÜKÜMLER
Madde	51	Kapsam

1.  Bu Bildirgenin hükümleri, yetki ikamesi ilkesi dikkate alınarak Birliğin kurumları ve 
organlarına ve sadece Birlik hukukunu uyguladıklarında Üye Devletlere yöneliktir. 
Bu nedenle, kendi yetkilerine uygun olarak haklara saygı gösterecekler, ilkelere 
uyacaklar ve bunların uygulanmasını teşvik edeceklerdir.

2.  Bu Bildirge, Topluluk veya Birlik için yeni bir yetki veya görev tesis etmemektedir 
veya Antlaşmalarda belirtilen yetkilerde ve görevlerde değişiklik yapmamaktadır.
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Madde	52	Teminat	altına	alınan	hakların	kapsamı

1.  Bu Bildirgede kabul edilen hakların ve özgürlüklerin kullanılmasına getirilecek her 
türlü sınırlandırma, yasada öngörülmeli ve bu hak ve özgürlüklerin özüne saygı 
göstermelidir. Orantılı olma ilkesine tabi olarak sınırlandırmalar sadece gerekli 
olmaları ve Birlik tarafından kabul edilen kamu yararı amaçlarına veya başkalarının 
hak ve özgürlüklerini koruma gereksinimine gerçekten hizmet etmeleri koşulu ile 
uygulanabilir.

2.  Topluluk Antlaşmaları veya Avrupa Birliği Antlaşmasına dayalı olan bu Bildirgede 
tanınan haklar, söz konusu Antlaşmalarda belirtilen şartlar ve sınırlar çerçevesinde 
kullanılır.

3.  Bu Bildirge’nin, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi ile teminat 
altına alınmış olan haklara tekabül eden hakları içermesi durumunda söz konusu 
hakların anlamı ve kapsamı, söz konusu Antlaşmada belirtilenlerle aynı olacaktır. Bu 
hüküm, Birlik hukukunun daha kapsamlı koruma sağlamasını engellemez.

4.  Bu Bildirge, temel hakları Üye Devletlerin sahip oldukları anayasal geleneklerin 
bir sonucu olarak tanıdığından, söz konusu haklar bu geleneklere uygunluk içinde 
yorumlanmalıdır.

5.  Bu Bildirge, ilkelerden oluşan hükümleri, Birliğin kurum, kuruluş, birim ve daireleri 
tarafından ve sahip oldukları yetkilerin kullanılmasında Birlik Yasalarını uyguladıkları 
durumlarda Üye Devletler tarafından, gerçekleştirilen yasama ve icra faaliyetleri 
vasıtasıyla uygulanır. Bu hükümlere, hukuki olarak ancak söz konusu faaliyetlerin 
yorumlanmasında ve meşruiyetleri hakkındaki yargı kararlarında başvurulabilir.

6.  Bu Bildirgede belirtildiği üzere, ulusal yasalar ve uygulamalar bütünüyle dikkate 
alınmalıdır.

7.  Bu Bildirgenin yorumlanmasında yol göstermek amacıyla yapılan açıklamalar Birlik 
ve Üye Ülke mahkemeleri tarafından gerektiği gibi göz önünde bulundurulmalıdır.

Madde	53	Koruma	düzeyi

Bu Bildirgede yer alan hiçbir şey, Birlik hukuku, uluslararası hukuk, Birlik, Topluluk veya 
Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi dahil olmak üzere 
Üye Devletlerin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla, Üye Devletlerin anayasaları ile 
kendi uygulama alanlarında tanınmış olan insan hakları veya temel özgürlükleri kısıtladığı 
veya olumsuz biçimde etkilediği şeklinde yorumlanamaz.

Madde	54	Hakların	istismar	edilmesi	yasağı

Bu Bildirgede yer alan hiçbir şey, işbu Bildirgede tanınan haklar ve özgürlüklerden herhangi 
birinin ortadan kaldırılmasını veya burada öngörülenden daha fazla kısıtlanmasını 
amaçlayan herhangi bir faaliyette bulunma veya herhangi bir fiili gerçekleştirme hakkını 
verdiği şeklinde yorumlanamaz.
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EK2.	 Irkçılığa	 Ve	 Hoşgörüsüzlüğe	 Karşı	 Avrupa	 Komisyonu	 (ECRI)	 Müslümanlara	
Yönelik	 Hoşgörüsüzlük	 Ve	 Ayrımcılıkla	 Mücadele	 Konulu	 5	 No’lu	 Genel	 Politika	
Tavsiyesi	Güncel	Metni

I.	GİRİŞ
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni dikkate alarak;

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeyi göz 
önünde bulundurarak;

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ve özellikle Madde 14’ü göz önünde bulundurarak;

Ayrımcılığı yasaklayan genel bir madde içeren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 12 
No’lu Protokolünü göz önünde bulundurarak;

Bilgisayar sistemleri aracılığıyla işlenen ırkçı veya yabancı düşmanı nitelikteki eylemlerin 
suç sayılmasına ilişkin Siber Suç Sözleşmesine Ek Protokolü göz önünde bulundurarak;

ECRI’nin, Irkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve hoşgörüsüzlükle mücadele 
üzerine No.1; Ulusal düzeyde ırkçılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele için eşitlik kurumları 
hakkında No. 2 (revize edilmiş); İnternet yoluyla ırkçı, yabancı düşmanı ve Anti-Semitik 
materyallerin yayılmasıyla mücadeleye ilişkin No. 6; Irkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücadele 
için ulusal mevzuata ilişkin No. 7; Terörle mücadele ederken ırkçılıkla mücadeleye ilişkin 
No. 8; Okul eğitiminde ve eğitim yoluyla ırkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücadeleye ilişkin 
No. 10; Polislikte ırkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücadeleye ilişkin No. 11; İstihdamda ırkçılık 
ve ırk ayrımcılığıyla mücadeleye ilişkin No. 14; ve nefret söylemi ile mücadele üzerine 
No. 15 Genel Politika Tavsiyelerini hatırlayarak;

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin İslam medeniyetinin Avrupa kültürüne 
katkısına ilişkin 1162 (1991) sayılı Tavsiye Kararı; Aşırılıkçılıkla karşı karşıya kalan Avrupalı 
Müslüman topluluklara ilişkin 1605 (2008) sayılı Kararı; Avrupa’da İslam, İslamcılık ve 
İslamofobi hakkında 1743 (2010) sayılı Kararı; Avrupa’da eşit fırsatlar için Müslüman 
kadınlara karşı çoklu ayrımcılığa ilişkin 1887 (2012) sayılı Kararı göz önünde bulundurarak;

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Kültürlerarası Diyalog - Eşitler olarak birlikte 
onurlu yaşamak (2008) hakkındaki Beyaz Kitap’ı hatırlayarak;

Ceza hukuku yoluyla ırkçılık ve yabancı düşmanlığının belirli biçimleri ve ifadeleriyle 
mücadeleye ilişkin Avrupa Birliği (AB) Konsey Çerçeve Kararı 2008/913/JHA’yı; AB 
ırkçılık karşıtı eylem planı 2020-2025: Eşitlik Birliği ve AB Komisyonu ile AB Temel Haklar 
Ajansı’nın nefret suçu ve Müslüman karşıtı nefret ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki 
çalışmalarını göz önünde bulundurarak;

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü’nün terörle mücadele bağlamında çağdaş ırkçılık, 
ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı ve ilgili hoşgörüsüzlüğe ilişkin 4 Ağustos 2017 tarihli 
raporlarını hatırlayarak;
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Birleşmiş Milletler Din veya İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü tarafından hazırlanan 13 
Nisan 2021 tarihli İslamofobi/Müslüman Nefretle Mücadele raporunu göz önüne alarak;

2019 Birleşmiş Milletler Nefret Söylemi Stratejisini ve Eylem Planını dikkate alarak;

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi ve BM Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü (UNESCO) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi tarafından yayımlanan 
ve İslamofobinin Eğitim Yoluyla Ele Alınması: Eğitimciler için Müslümanlara Karşı 
Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Rehberi” başlıklı 2011 kılavuzunu hatırlayarak;

Avrupa Konseyi Anti-Semitik, Anti-Müslüman ve diğer dini hoşgörüsüzlük ve nefret suçları 
Genel Sekreteri Özel Temsilcisinin atanmasının yanında BM, AGİT ve AB’de Müslüman 
karşıtı ırkçılıkla mücadele eden Özel Raportörler/Temsilciler ve Koordinatörlerin 
atanmasını da dikkate alarak;

Siyasi partilerin özdenetim araçlarında yer alan ilkeleri hatırlatarak;

Çoğulcu bir toplumda dinlerin barış içinde bir arada yaşamasının, devletin yasaları ile 
dini kurumlar arasında net bir ayrım bulunan demokratik bir devlette eşitliğe saygıya ve 
dinler arasında ayrım yapılmamasına dayandığına inanarak;

Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam’ın karşılıklı olarak birbirini ve yüzyıllar boyunca Avrupa 
medeniyetini etkilediğini ve bu bağlamda İslam’ın ayrılmaz bir parçası olduğu Avrupa 
toplumlarının gelişimine olan olumlu katkısını hatırlayarak;

İslam’ın ve Müslümanların kimi zaman düşmanca bir zeminde tasvir edilerek İslam’ın, 
Müslümanların veya bu şekilde algılananların bir tehdit olarak hedef gösterilmesinden 
şiddetle üzüntü duyarak;

İslam’a yönelik tüm determinist görüşlerini reddederek ve bu dinin uygulanmasında 
esas olan büyük çeşitliliği kabul ederek; 

Avrupa Konseyi’ne üye birçok Devlette Müslüman karşıtı nefret ve ayrımcılığın önemli 
ölçüde arttığını gözlemleyerek ve bu artışın özellikle 11 Eylül 2001 terör saldırıları, terörle 
mücadelede müteakip güçlendirilmiş çabalar, Ortadoğu’daki durum ve Müslüman 
çoğunluklu ülkelerden Avrupa’ya artan göç gibi günümüz gelişmeleri ile paralel 
ilerlediğini vurgulayarak;

Müslüman toplulukları etkileyen ve sadece menfi tutumlarla değil, aynı zamanda ayrımcı 
eylemler, nefret söylemi ve nefret suçu yoluyla da kendini farklı kılıklarda gösterebilen 
nefret ve önyargılarla, ırkçılığa karşı mücadelenin bir bileşeni olarak aktif mücadele 
edilmesi gerektiğine kesinlikle inanarak;

Şiddeti ve aşırıcılığı haklı çıkarmak için dinin kullanıldığı tüm eylem ve tezahürleri 
reddederek;

Müslümanlar ile din kisvesi altındaki aşırılıkçılar arasında bir ayrım yapmadan Müslüman 
toplulukları bir bütün olarak etkileyen asılsız suçlamaların yaygınlığından şiddetle 
pişmanlık duyarak;
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Avrupa Konseyi’ne üye Devletlerin terörün önlenmesi ve terörle mücadelenin herhangi 
bir etnik, dini veya dilsel grup üzerinde olumsuz bir etkisi olmamasını sağlama 
sorumluluğunu vurgulayarak;

Toplumun bazı kesimlerinin terörizm veya aşırı dincilikle mücadelenin yarattığı iklime 
karşı ırkçı, ayrımcı veya yabancı düşmanı tutumları önlemeye yardımcı olmak için üye 
Devletlerin toplumlarının yeni üyelerinin entegrasyonunu iki yönlü bir süreç olarak 
destekleme ihtiyacının ve topluma katılımlarını sağlamanın önemini hatırlatarak;

Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılığın genellikle din, ulusal veya etnik köken ve cinsiyet 
gibi çeşitli zeminlerde birbiriyle iç içe gerçekleştiğini kaydederek;

Müslüman kadınlara, özellikle de inançlarını açıkça ortaya koyanlara karşı artan toplumsal 
cinsiyet istismarı eğilimini derin bir endişeyle kaydederek;

Demokratik bir toplumda ifade özgürlüğünün din ve inançlarla ilgili konularda tartışmaya 
açık olması gerektiğini vurgularken, herhangi bir dini gruba yönelik nefret söyleminin bu 
özgürlükle bağdaşmadığını hatırlatarak;

İnternetin giderek Müslüman karşıtı nefret ve önyargıyı yaymak için bir araç olarak 
kullanıldığını ve sosyal ağların platformlarının bu şekilde kötüye kullanılmasını önlemek 
için etkili önlemler almadığını kaydederek;

Bu olguya yeterli bir yanıtın ancak farklı toplulukların temsilcileri, dini liderler, 
akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve eğitim, spor, kültür ve politika kurumları gibi 
diğer önemli oluşumlar da dâhil olmak üzere Avrupa toplumlarındaki tüm ilgili aktörlerin 
ortak çabalarıyla geliştirilebileceğine inanarak;

Müslüman karşıtı nefret ve önyargıya karşı koyma çabalarının, tüm faillere karşı ve tüm 
mağdurların yararı için ırkçılık ve ırk ayrımcılığına karşı yasal hükümlerin eksiksiz bir 
şekilde uygulanmasını içermesi gerektiğini vurgulayarak;

Ayrıca, bu çabaların, kültürel, etnik ve dini toplulukların farklı üyeleri de dâhil olmak üzere, 
yerel ve ulusal düzeylerde toplumun farklı kesimleri arasında diyalog ve işbirliğinin teşvik 
edilmesini de içermesi gerektiğine inanarak;

Hoşgörü ve insan haklarına saygının teşvik edilmesinde ve dolayısıyla Müslüman karşıtı 
ırkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadelede eğitimin rolünü kuvvetle vurgulayarak;

Hükümetlerin eğitim yoluyla Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılığa proaktif bir şekilde 
eğilmesi gerektiğinin ve verilen eğitimin Müslüman karşıtı nefret ve önyargıya karşı 
direnç oluşturmasına ve öğrencilerin eğitim ortamlarında Müslüman karşıtı ırkçılık ve 
ayrımcılığa karşı etkin bir şekilde yanıt vermesini sağlaması gerektiğinin altını çizerek,

Çoğulcu toplumlarda inanç çeşitliliğinin bir zenginlik olduğunu ve çok inançlı ve 
kültürlerarası bir toplum ilkesinin, dinlerin bir parçası oldukları toplum bağlamında bir 
arada var olmaya istekli olmaları ile bağlantılı olduğunu vurgulayarak;
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Sosyal uyumun teşvik edilmesinde tüm dinlerin katkısını ve üye Devletlerin tüm dinlere 
aynı düzeyde saygı gösterme yükümlülüğünü vurgulayarak;

25. yıl dönümü vesilesiyle hazırlanan Etkin Eşitliğe Giden Yol Haritası uyarınca 
Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin 5 No’lu Genel 
Politika Tavsiye Kararı revize edilmesine karar verildi.

II.	 	ARKA	PLAN	VE	BAĞLAM	GENEL	DEĞERLENDİRME
1. Müslüman karşıtı ırkçılığın aleni tezahürlerini önlemek ve bunlara karşı koymak 

ECRI’ye tanımlanmış yetki ve bu Genel Politika Tavsiyesi’nin (General Policy 
Recommendation) amacıdır. Bu bağlamda, ECRI’nin Genel Politika Tavsiyeleri Avrupa 
Konseyi’ne üye devletlerin ulusal makamlarına hitap ederken; Müslüman karşıtı 
ırkçılık ve ayrımcılığın önlenmesi ve bunlarla mücadelenin toplumun tüm üyelerinin 
sorumluluğu olarak anlaşılması gerektiğinin vurgulanması da önem arz etmektedir.

2. Avrupa toplumları, Müslümanların yüzyıllardır ayrılmaz ve saygın bir parçası oldukları 
ve katkıda bulundukları farklı etnik, dini, tarihi ve felsefi arka planlardan oluşan 
zengin bir kültürel doku oluşturmaktadır. Buna rağmen, 2000 yılından bu yana ırkçılık 
ve Müslümanlara karşı ayrımcılığın önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin yeni 
zorlukların kavramsallaştırılması açısından acil bir ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç, 
2001 yılında El Kaide tarafından gerçekleştirilen 11 Eylül terör saldırılarından, son 
zamanlarda Müslüman göçmenler de dâhil olmak üzere göçmenlerin Avrupa’ya 
gelişindeki artıştan ve ayrıca yabancı düşmanı, aşırı milliyetçi popülist parti ve 
hareketlerin güçlenmesinden bu yana daha da artmıştır. Bu eğilimler, hem şiddet 
içeren hem de şiddet içermeyen Müslüman karşıtı eylemlerin yanı sıra giderek 
ana akım haline gelen söylemlerde de önemli bir artışa yol açmıştır. Müslüman 
karşıtı nefret ve önyargı; kurumsal, siyasi, sosyal ve ekonomik hayata yayılarak 
toplumda yaygın hale gelmiştir. Ayrıca, Avrupa’da Müslüman karşıtı nefret eylemleri 
hükümetler tarafından eleştirilmeye devam ederken, ulusal ve Avrupa düzeyinde 
bunu önlemeye ve sürdürülebilir bir şekilde mücadele etmeye yönelik net, güçlü ve 
iyi koordine edilmiş bir tepkiye şahit olunmamıştır. 

A.	 TARİHSEL	GELİŞİM
3. Avrupa tarihinin bir parçası olan Avrupa’da Müslümanların ve İslam’ın tarihi, uzun 

olduğu kadar karmaşıktır. İslam, Musevilik ve Hıristiyanlık dinleri aynı kökleri paylaşır 
ve ortak değerlere sahiptir. Bu karşılıklı bağ, Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin kendi 
tarihlerinde de açıkça görülmektedir. Bazıları için, Müslümanlar ve İslam ile etkileşim 
yüzyıllara yayılmıştır. Diğerleri için, bu tür deneyimler nispeten yenidir. Birçok üye 
devlette, Müslüman topluluklar azınlıktayken, diğer üye devletlerin kendileri 
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Müslüman çoğunluklu toplumlardır. Ancak bu, İslam’ın ve Müslüman toplulukların 
Avrupa tarihinin kurucu bir unsuru olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.

4. 7. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar, özellikle Haçlı Seferleri veya Hristiyanların Endülüs 
döneminde İber yarımadasındaki Müslüman etkisini sonlandırmaya yönelik 
çabaları bağlamında Müslümanlar ve İslam, “Öteki” veya “Düşman” olarak tasvir 
edilmiştir. Daha sonra, bugün hala varlığını sürdüren bazı sömürgeci, oryantalist 
tasvirler, Müslümanları medeniyet açısından ilkel olarak göstermiş ve homojen bir 
yerli “biz” imajını pekiştirmiştir. Sömürgeciliğin yıkıcı ve kalıcı sonuçları, son yıllarda 
Müslümanlara ve İslam’a yönelik olumsuz yaklaşımlar üzerinde de derin bir darbe 
etkisi yaratmıştır. Çeşitli bölgelerdeki sivil huzursuzluk ve uluslararası çatışmalar da 
dâhil olmak üzere bir dizi küresel olay ve sorun, genel olarak Avrupa’da Müslümanların 
ve İslam’ın tasviri ve algısı üzerinde etkili olmuştur.

5. 11 Eylül 2001’de Amerika Birleşik Devletleri’ndeki El Kaide saldırıları, Müslümanlar 
ve İslam hakkındaki olumsuz genellemelerin yoğunlaşmasında bir “dönüm noktası” 
olarak tanımlanmıştır. Sözde IŞİD (DEAŞ) ve diğer terör gruplarının Avrupa dâhil çeşitli 
bölgelerde gerçekleştirdiği saldırıların ardından Müslümanlar ve İslam’a yönelik 
olumsuz tasvirler daha da yoğunlaşmıştır. Bu korkunç eylemlere yanıt vermede 
ve bunların temel nedenlerini ele almada belli zorluklarla karşı karşıya kalan üye 
devletler, birçok düzeyde kararlı adımlar atmıştır. Bununla birlikte, bir dizi terörle 
mücadele politikası, Müslüman karşıtlığına yol açan olumsuz kalıp yargıların ortaya 
çıkması ve pekiştirilmesi yönünde büyük bir etkiye sahip olmuştur. Buna paralel 
olarak; Müslüman çoğunluklu çatışma bölgelerinden Avrupa’ya yüksek düzeyde 
olan göç, “Müslüman” kelimesi ile bağdaştırılarak kamusal söylemde göçmen, 
sığınmacı ve mülteci terimleriyle aşağılayıcı bir şekilde kullanılmasına yol açmıştır. 

B.	 ÇERÇEVEYİ	BELİRLEYEN	KAVRAM	VE	TANIMLAR
6. Ulusal veya etnik kökenleri, dilleri, vatandaşlıkları, dini yönelim ve uygulamalarındaki 

büyük çeşitliliğe rağmen, bugün Müslümanlar yaygın ve yanlış bir şekilde homojen, 
yekpare bir grup olarak tasvir edilmektedir. Bu eksik ifade edilen ve statik bir 
bağlamda ele alınan “Müslüman” kimliğinin inşası son yıllarda artmıştır. ECRI’nin 
ülke raporlarında da belirttiği gibi, Avrupa çapındaki Müslüman karşıtı söylemlerin 
çoğunda, Müslümanlara yönelik kalıp yargılar büyük ölçüde dört ana ve bağlantılı 
özellik ile ilişkilendirilmektedir ve bunlar: yabancılık, gerilik, tehdit ve insan hakları 
ya da demokrasi gibi temel Avrupa değerleriyle kültürel uyumsuzluktur. Bu tür 
kalıp yargılar, belirli toplulukların bir arada yaşayamayacak kadar birbirinden farklı 
oldukları yönünde bir tablo ortaya koyduğunda, kolaylıkla Müslüman karşıtı ırkçılık 
ve ayrımcılığa dönüşebilmektedir. ECRI’nin görüşüne göre, ulusal/etnik veya dini 
gruplar arasındaki uyumsuzluğa dayalı ideolojiler, “ırksal” üstünlüğe dayalı olan 
ideolojilere benzer seviyede sosyal uyum için tehlike arz etmektedir. 
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7. Müslüman karşıtı nefret ve ayrımcılığa, “ırkçılık” olarak adlandırılan mercekten de 
bakılmalıdır. ECRI’nin izleme çalışmaları; Müslüman karşıtı düşüncelerin, din, etnik 
veya ulusal arka plan dâhil olmak üzere ötekiliği tanımlamak için kullanılan çeşitli 
farklılık göstergeleri üzerinde eşzamanlı olarak işlediğini göstermiştir. Gerçek veya 
algılanan Müslümanlığın bir kimlik belirleyicisi haline gelmesiyle, Müslümanlar 
kendilerini Müslüman olarak tanımlayıp tanımlamadıklarına bakılmaksızın fiziksel 
görünümleri, dini veya kültürel özellikleri temelinde ırk ayrımcılığına maruz 
kalabilmektedir. Ayrıca, Müslüman erkek ve kadınların ırk ayrımcılığına maruz kalma 
biçiminde farklılıklar bulunmaktadır. Hem Müslüman erkekler hem de kadınlar 
şiddet içeren faaliyetlerle bağlantılı olarak tasvir edilebilirken, Müslüman kadınlar 
genellikle baskı altında, pasif ve akıl ve faallikten yoksun olarak nitelendirilmektedir.

8. ECRI’nin Irkçılık ve Irk Ayrımcılığıyla Mücadele Etme Ulusal Mevzuatı 7 No’lu Genel 
Politika Tavsiyesi ‘ne ve bu metindeki “ırk”1, renk, dil, din, milliyet veya etnik köken gibi 
bir zeminin bir kişiyi veya bir grup insanı hor görmeyi haklı çıkardığı inancı veya bir 
kişinin veya bir grup kişinin üstünlüğü düşüncesi olarak ifade edilen ırkçılık tanımına 
dayanarak, ECRI, Müslümanlara veya Müslüman olarak algılananlara karşı nefret ve 
ayrımcılık olgusunun ırkçılık çerçevesinde tanımlanmaya uygun olduğu kanısındadır. 
Ayrıca, böyle bir nitelemenin, olguların (ırkçılığın tanımına uygun şekilde) belirli bir 
ırkçılık biçimi olduklarının tam olarak tanınması ve anlaşılması için önemli bir adım 
olduğunu düşünmektedir.

9. Bu bağlamda, İslamofobi terimi artık siyasi sözlükte yerleşmiş ve kamu politikasında 
önem kazanmış olsa da, özellikle, kullanımının olası istenmeyen sonuçları ve İslam’ın 
makul çerçevede yapılan eleştirisini engelleyebilecek, böylece ifade özgürlüğü 
hakkını riske atabilecek olası siyasi ve ideolojik sömürü iddiaları karşısında sürekli 
olarak sorgulanmaktadır. “Müslüman karşıtı nefret” ve “Müslüman karşıtı önyargı” da 
sıklıkla kullanılan ifadeler arasındadır. ECRI ayrıca, bu ifadelerin kullanımına ilişkin 
kapsamlı literatüre ve uzun tartışmalara rağmen, olguların genel kabul görmüş 
terminolojilerine ve tanımlarının eksikliğine de işaret etmektedir. Bu Genel Politika 
Tavsiyesinin amaçları doğrultusunda ECRI; daha önce ortaya konan nedenlerle bu 
olguyu, Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılık olarak adlandıracak ve ayrıca karmaşık 
ve çeşitli nefret söylemi ve şiddetin yanı sıra Müslümanlara veya Müslüman olarak 
algılananlara yönelik her türlü ayrımcılığa işaret etmek amacıyla “Müslüman karşıtı 
nefret” ve “Müslüman karşıtı önyargı” ifadelerini de kullanacaktır.

1 Tüm insanlar aynı canlı türünün temsilcileri olduğundan ECRI farklı ırkların varlığını temel alan teorileri reddeder. 
Ancak ECRI bu terimi, çoğunlukla hatalı bir biçimde “başka bir ırka” mensup olarak algılanan kişilerin gerekli korumadan 
dışlanmamasını sağlamak için kullanır.
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10. ECRI, tüm ayrımcılık vakalarında olduğu gibi, Müslüman karşıtı ırkçılığın da büyük 
ölçüde bağlama bağlı olduğunu ve zamana ve mekâna göre değişebileceğini 
belirtmektedir. Bu olguya göre, aynı zamanda yapısal olarak politika girişimlerinde 
veya kurumsal düzenlemelerde de kendini gösterebilen, bağlama özgü farklı 
ırkçılık şekilleri vardır. Bu tezahürler arasında önyargı, damgalama, ayrımcılık (profil 
oluşturma dahil), nefret söylemi ve nefret suçu, eğitim, istihdam ve barınma gibi 
yaşamın en temel alanlarında ayrımcılık yapılmaktadır.

11. Hoşgörü, din özgürlüğünü destekleyen ve uyumlu bir kamu düzenini sürdürmeyi 
mümkün kılan temel bir ilke olmuştur. Hoşgörü; dünya kültürlerimizin zengin 
çeşitliliğine, ifade biçimlerimize ve insan olma yollarımıza saygı duyma, kabul etme 
ve takdir etme anlamına gelmektedir. Din özgürlüğünün ise birçok boyutu vardır ve 
ayrımcılıktan korunma hakkı da dâhil olmak üzere diğer insan haklarıyla iç içedir. 
Gerçek veya algılanan Müslümanların yaşadığı hoşgörüsüzlük biçimleri, bazen 
yalnızca Müslüman inananlara yönelik dini hoşgörüsüzlük biçimleridir. İslam’ın 
özselleştirilmiş bir versiyonuna ve Müslümanlara karşı önyargılar Müslüman karşıtı 
ırkçılıkta büyük rol oynarken; dini temel bir sorun olarak gören dini hoşgörüsüzlük, 
genellikle İslam’ın ifade özgürlüğü ve cinsiyet eşitliği de dâhil olmak üzere temel 
insan haklarına doğası gereği karşı olan bir din olarak kabul eden görüşler de ifade 
edilmektedir.

12. ECRI, Müslüman karşıtı ırkçılığın her zaman tek başına bir “din” düşmanlığına 
indirgenemeyeceğini ve göçmen karşıtı duygular, yabancı düşmanlığı, cinsiyet veya 
sosyal sınıf önyargılarıyla örtüşebilecek diğer dışlama biçimleriyle yakından bağlantılı 
olduğunu kaydetmektedir. Başka bir deyişle, Müslüman karşıtı ırkçılık çok katmanlı 
ve kesişimseldir.  Çoğu durumda, mülteciler, sığınmacılar ve göçmenler (Müslüman 
çoğunluklu ülkelerden gelen) “Müslüman” olarak görülmüştür, çünkü Müslümanlar 
genellikle sadece dini aidiyetleri açısından değil, aynı zamanda varsayılan etnik 
veya ulusal kökenleri açısından da bu kelime ile tanımlanmıştır. Ayrıca, Avrupalı 
Müslümanlar da bazen “yabancı” olarak kabul edilen dini kimlikleri temelinde 
göçmen olarak görülmektedir. Görünür dini semboller giyen Müslüman kadınlar 
veya Siyahi Müslümanlar, cinsiyet, din ve/veya rengin kesişimi nedeniyle veya bu 
kimliklerden herhangi biri temelinde ayrımcılığa, nefret söylemine ve şiddete daha 
fazla maruz kalmaktadır. (Örneğin Cinsiyetçilik ve Siyahi Irkçılık)

13. Kesişimsellik kavramı, “birden çok kimlik zemininin” dışlama ve düşmanlık anlamında 
etkileşime girme biçimini ifade etmektedir. Bu nedenle, iki veya daha fazla 
birleşik ayrımcılık biçimi veya tabi kılma sistemi arasındaki etkileşimin sonuçlarını 
yakalamada büyük önem taşımakta ve eşitsizlik katmanları oluşturmaya nasıl katkıda 
bulunduklarını ele almaktadır. ECRI bu nedenle, Müslüman karşıtı ırkçılık olgusunu 
tüm karmaşıklığı ve katmanlarıyla anlamak için bu kavramı zorunlu görmektedir.
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GÜNÜMÜZDE	MÜSLÜMAN	KARŞITI	IRKÇILIK	VE	AYRIMCILIK
14. Müslüman karşıtı ırkçılık; nefret saikli şiddet dâhil olmak üzere aşağılayıcı genelleme 

ve düşmanlık, dezavantajlı durum ve kültür ve dinin yadsınması, hatta yok edilmesi 
olarak 3 ana eksende işlemektedir. Bu olgu yalnızca kişilerarası düşmanlık 
veya ayrımcılık durumlarında kendini göstermemekte, aynı zamanda yapısal da 
olabilmektedir.

Damgalama

15. “Ötekileştirme” süreci genellikle kapsamlı genellemelerle başlamaktadır. İslam’ın, 
belirgin bir şekilde Avrupa normlarına ve değerlerine yönelik bir dış “tehdit” olarak 
rutin bir şekilde tasvir edilmesi nedeniyle, Müslümanlar giderek daha fazla günah 
keçisi ilan edilmiş ve damgalanmıştır. Bu artan eğilim, İslamcılık korkularının yanı 
sıra aşırı ve şiddetli İslamcı hareketlerin yükselişi ve İslam adına işlendiği iddia 
edilen terör saldırılarıyla daha da ağırlaşmış ve bu eylemler, Müslümanların genel 
anlamda Avrupa toplumlarına entegre olmada isteksiz ve yetersiz olarak tasvir 
edilmesi ve böylece Avrupa toplumlarına bir güvenlik tehdidi olmaları yönünde 
araçsallaştırılmıştır.

16. Müslümanları ve inançlarını toplumun bir parçası olarak görmemek ve tehdit olarak 
tasvir etmek, Müslüman karşıtı ırkçılığı sürdürmeye hizmet etmektedir. ECRI’nin 
görüşüne göre, bu tür söylemler genellikle, insan haklarının evrenselliğiyle keskin 
bir tezat oluşturan ve Müslüman karşıtı önyargının tehlikeli “normalleşmesi” ile 
sonuçlanan Müslümanlara karşı ayrımcılığa ve Müslümanların dışlanmasına yönelik 
atılan ilk adım olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle teröristler ve dini ve siyasi 
aşırıcılık yanlıları ile Müslüman nüfus arasında yanlış paralellik kurmak; Müslüman 
topluluklara karşı reddetme, düşmanlık ve yabancılaşma duygularının artmasına 
ve Müslümanların günlük gerçeklerinin görmezden gelinmesine neden olabilecek 
zehirli bir iklime yol açmaktadır.

17. Avrupa toplumlarının en azından bazı kesimlerinde Müslümanların, sırf Müslüman 
oldukları için “şüpheli bir topluluğa” ait oldukları yönündeki artan algı, Müslüman 
karşıtı ırkçılığın ve ayrımcılığın farklı tezahürlerinin ortaya çıkmasına katkıda 
bulunmuştur. Avrupa genelinde birçok Müslüman veya bu şekilde algılanan kişiler 
(Müslüman olmayan Arap veya Güney Asya kökenli kişiler dahil), kolluk kuvvetlerinin 
ırksal profil oluşturmaya varan uygulamalarından ve terörle mücadele tedbirlerine 
ve operasyonlarına veya sınır kontrollerine gereksiz yere maruz kaldıklarından 
şikayet etmektedir. Pek çok ECRI ülke raporunun gösterdiği gibi, terörle mücadele 
yasaları, yasa dışı davranışa ilişkin makul bir şüphenin yokluğunda bile düzenli olarak 
durdurulan ve aranılan genç Müslüman erkekler veya Müslüman olarak algılananlar 
üzerinde özellikle olumsuz bir etkiye sahiptir. Benzer şekilde, başörtüsü gibi görünür 
dini semboller takan Müslüman kadınların yanı sıra sakallı ve/veya geleneksel giyimli 
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Müslüman erkekler de bazen terörle bağlantılı olarak gösterilmektedir. Bu örnekler 
aynı zamanda terörle mücadele stratejilerinin geliştirilmesinde olası cinsiyetçi 
varsayımları da vurgulamaktadır.

18. ECRI; Avrupa Konseyi üyesi devletlerin, halklarını terörizme karşı korumada 
son derece önemli bir rolü olduğunu kabul etmektedir. Bununla birlikte, terörü 
önlemenin ve terörle mücadelenin, ırkçılığın, ırk ayrımcılığının ve hoşgörüsüzlüğün 
artmasına mahal veren bir mazeret haline gelmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. 
Çoğu zaman, devlet yetkilileri terörle mücadele önlemlerinin tasarımında ve 
uygulanmasında ayrımcılık riskini ve bu önlemlerin uygulamada farklı gruplar ve 
topluluk ilişkileri üzerindeki etkisini değerlendirememektedir. Bu tür önlemlerin 
bazı ülkelerde Müslümanlar da dâhil olmak üzere belirli azınlık gruplarını orantısız 
bir şekilde hedef alması ve etkilemesi endişe vericidir. ECRI’nin görüşüne göre, bu 
durum Müslümanların haklarının ihlal edilme riskini daha da artırmakla birlikte aynı 
zamanda etraflarında bir şüphe iklimi oluşmasına da katkıda bulunmaktadır ve bu da 
kapsayıcı toplumlar inşa etme çabasına ters düşmektedir.

19. Müslüman toplulukların üyeleri, kabul edilebilir vatandaşlar sayılabilmeleri için; sırf 
Müslüman olmaları nedeniyle, sistematik ve aleni olarak terörle mücadele ve ifade 
özgürlüğü veya diğer insan haklarına bağlılık sergilemek zorunda olmalarını sinir 
bozucu, korkutucu ve aşağılayıcı bulduklarını birçok kez ECRI’ye bildirmiştir.

20. ECRI, izleme çalışmasında, Müslüman karşıtı söylemin artık toplumun uçlarıyla sınırlı 
kalmadığını ve artan yabancı düşmanı popülist söylem tarafından güçlendirilen 
ana akım politikacılar tarafından benimsendiğini gözlemlemiştir. Avrupa ülkelerinin 
sözde İslamlaştırılmasını protesto ettiğini iddia eden aşırı milliyetçi popülist 
hareketler, genellikle Müslüman karşıtı ırkçılığın çeşitli yönlerini siyasi kazanımlar için 
genel yabancı düşmanı söylemle karıştırmaktadır. Bu bağlamda, özellikle 2015’ten 
itibaren Avrupa’ya göç kapsamında, birçok politikacı genel olarak Müslümanlara 
karşı önyargı ve nefreti körüklemek için göçmenlik karşıtı söylemler kullanmıştır. 
Özellikle seçim kampanyaları çerçevesinde, bu tür politikacılar, daha geniş göçmen 
hareketinin gündeme getirdiği endişelerden yararlanarak Müslümanlara yönelik 
nefreti açığa çıkarmıştır. Bu, hâlihazırda Avrupa’da doğmuş veya önemli bir süre, hatta 
nesiller boyunca yaşamış olanlar da dâhil olmak üzere, Müslümanlara karşı yaygın 
bir güvensizlik ile sonuçlanmış ve Müslüman olmayan kesim arasında hoşgörüden 
yoksun bir tutum ve yaklaşım ortaya çıkarmıştır. 

21. Siyasi söylemin yanı sıra, ülkede yazılı basında Müslümanları veya Müslüman olarak 
algılanan kişileri hedef alan nefret söylemi de giderek artmıştır. Bazı medya kuruluşları 
Müslümanları ya bir tehdit ya da bir sorun olarak tasvir etmekte; buna, Müslüman/
İslam kelimelerinin terörizm veya aşırılıkçılık gibi terimlerle ısrarlı bir şekilde yan yana 
getirilmesi, Müslümanları yabancı bir “Öteki”, Avrupa değerlerine bir tehdit olarak 
konumlandıran sansasyonel habercilik uygulamaları ile katkı sağlanmaktadır. Kalıp 
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yargıların bu şekilde kullanılması etik gazeteciliğin ilkeleriyle çelişmektedir.  Buna 
karşı koymak için, medyanın editoryal bağımsızlığını ihlal etmeden, damgalamaya 
maruz kalan kişiler hakkında alternatif anlatıları mümkün olduğunca geniş bir 
alana yaymak için çaba sarf edilerek bunun yerine sağlam temellere sahip, olumlu 
bir ışık altında resmedilmeleri sağlanmalıdır. Medya bu etki için çok önemli bir 
araçtır. Bu bağlamda ECRI, anlatıya içeriden meydan okumak için çeşitli medya 
profesyonellerinin dâhil edilmesini teşvik etmenin yanı sıra, Müslüman topluluklarla 
gerçek bir diyalog kurmanın ve İslam’ın ve Müslüman toplulukların kamuoyuna 
iletilen imajını tartışmak için önlemler almanın önemini defalarca vurgulamıştır.

22. Ayrıca, özellikle Müslümanları hedef alan çevrimiçi nefret söylemi son yıllarda hızla 
artmakta ve yaygın hale gelmektedir.  Özellikle sosyal medya platformlarında; 
Müslüman toplulukların şeytanlaştırılmasını, Müslümanlardan Avrupa’nın “istilacıları” 
olarak bahseden komplo teorilerini, Covid-19 pandemisine özgü bu söylemleri ve 
Müslümanlara yönelik şiddete teşvikleri içeren kışkırtıcı Müslüman karşıtı söylemler 
çoğalmaktadır. Çevrimiçi ortamda kimliği belirgin bir şekilde Müslüman olan kişiler, 
Müslüman kimliklerinin sanal alanda hedef alındığını ve inançları veya topluluklarıyla 
hiçbir ilgisi olmayan konular bağlamında bile taciz edici ve tehdit edici davranışlara 
maruz kaldıklarını görebilmekte ve bu durum da kimileri için sosyal medyaya online 
katılım gösterme konusunda bir çekinceye yol açabilmektedir. ECRI, çevrimiçi nefret 
söylemindeki artışların çoğunlukla terör saldırıları gibi dış gelişmeler veya bir dinin 
eleştirisi ile o dinin takipçilerini gücendirme arasında ayrım yapmayarak gerilim 
yaratan açıklamalar yoluyla ortaya çıktığını veya “tetiklendiğini” gözlemlemiştir.

23. ECRI, nefret söylemi kullanımına karşı eylemin, belirli ideolojiler veya dinler yerine 
bireyleri ve kişi gruplarını korumaya hizmet etmesi ve nefret söylemi üzerindeki 
kısıtlamaların, diğerlerinin yanı sıra, dini inançların eleştirisini bastırmak için kötüye 
kullanılmaması gerektiğini düşünmektedir. Bu açıdan Müslüman karşıtı söylem her 
zaman kınanmalı iken, İslam’a yönelik bir eleştiriden ayırt edilmesi gerekmektedir. 
Bu ikisi arasında bir ayrım yapmak elzemdir, çünkü İslam’ın eleştiri alanını ortadan 
kaldırmak, demokratik tartışmaya zarar verecek ve ifade özgürlüğünü bastıracaktır.

Ayrımcılık

24. ECRI raporları, Müslüman karşıtı ırkçılığın yaygın bir şekilde hayatın çeşitli 
alanlarında ve yetkililerle ilişkilerde de ortaya çıkabileceğini göstermiştir. Örnek 
olarak, AB çapında bir ankette, yaklaşık on Müslümandan dördü (%39) ayrımcılık 
deneyimlerini bildirirken, beşte biri dinin birincil motivasyon olduğunu belirtmiştir. 
Örneğin, Müslüman olduklarını düşündüren isimleri olan kişilerin, Müslüman 
olarak tanımlanmaları nedeniyle işe alınmamaları da dâhil olmak üzere işe alım 
süreçlerinde zorluklarla karşılaştığı yaygın olarak bildirilmiştir. İstihdam edilmemek 
veya istihdamın azlığı, yalnızca ekonomik dışlanmayla sonuçlanmayabilmekte, 
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aynı zamanda Müslümanları, özellikle genç Müslümanları daha savunmasız hale 
getirerek toplumdan izole edebilmektedir. Topluluk düzeyinde son yıllarda, ayrımcı 
olarak nitelendirilen; dini kıyafet giyme, cami, minare inşası, helal gıda üretimi 
ve vatandaşlığa erişim üzerindeki kısıtlamaları içeren çeşitli ulusal ve alt ulusal 
bağlamlarda yasal önlemler kabul edilmiştir.

25. ECRI, başörtüsü gibi görünür dini semboller takan kadınların, hem cinsiyet hem de 
din nedeniyle iş yerinde ayrımcılığa ve tacize karşı özellikle savunmasız olduğunu 
defalarca gözlemlemiştir. Gerçekten de, görünür dini semboller giyen Müslüman 
kadınlar, Avrupa toplumlarında yoğun tartışmaların odak noktası olmuştur. Bu tür 
sembollerin giyilmesini düzenleyen artan sayıda yasal düzenleme bu tartışmayı 
daha da alevlendirmiştir. Bu tür yasalar tüm dini semboller için geçerli olsa da etkisini, 
Müslüman kadınların (orantısız şekilde en çok) yaşadığı belirtilmektedir.  Ayrıca, 
bu girişimlerin kamuoyunda tartışılmasının, ezilen, boyun eğen ve bağımlı olarak 
gösterilen Müslüman kadınlara ilişkin klişeleri güçlendirip bu kadınların kendilerine 
bakışları ve etkinliklerini göz ardı ederek yasaların kendisinden bile daha fazla zarar 
verdiği bildirilmektedir. 

26. Müslüman kadınlar için önem arz eden zorluk noktası, dini kıyafet giyme tercihinin 
etkisidir, çünkü bu tercih genellikle farklı alanlarda, özellikle eğitim, istihdam ve mal 
ve hizmetlere erişimde ciddi kısıtlamalara neden olmaktadır. Bu engeller Müslüman 
kadınların hayatlarını önemli ölçekte etkilemekte ve sadece kişisel düzeyde değil, 
aynı zamanda toplumsal düzeyde de temel bir kayıp olan tam potansiyellerini 
gerçekleştirmelerini engellemektedir. ECRI’nin görüşüne göre, Müslüman kadınların 
damgalanması ve dışlanması, daha geniş bir topluluk içinde tecrit duygularını 
körükleyebilir, insanlar arasındaki bölünmeleri derinleştirebilir ve kapsayıcı bir 
toplum oluşturulması noktasında engel oluşturabilmektedir.

27. ECRI ayrıca, özellikle tam örtünme (burka veya peçe yoluyla) ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve BM İnsan Hakları Komitesi gibi uluslararası 
yargı önüne getirilen diğer ilgili davaların, tartışmaları daha da büyüttüğünü de not 
etmektedir. İçtihat, dini kılık kıyafet kısıtlamaları konusunda değişik görüşler barındırsa 
da, son düzenlenen gerekçeler arasında kadınların onurunun ve kadın erkek 
eşitliğinin korunması, kamu güvenliğinin sağlanması, sosyal etkileşimin korunması 
ve “birlikte yaşama” koşullarının garanti altına alınması sıralanabilmektedir. 

28. ECRI, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından da teyit edildiği üzere, bir dinin 
tecellisi ile ilgili konularda devletlerin önemli bir takdir ve kısıtlama yetkisine sahip 
olduğunu kabul etmekte ancak yasağı getiren herhangi bir mevzuatın kanunilik, 
orantılılık ilkelerine saygı göstermesi, meşru bir amaç gütmesi ve her tür ayrımcı 
bağlamdan uzak olması gerektiğinin altını çizmektedir. Bu kapsamda, ECRI tüm 
dini grupların eşit muamele görmesinin öneminin altını çizmektedir ve bu tür 
bir mevzuatın, belirli bir topluluğun dâhil edilmesi üzerinde olumsuz bir etkisi 
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olabileceğini ve dolaylı ve kesişen ayrımcılığa yol açabileceğini, Müslüman kadın 
ve kızların güçlenmelerini ve kendilerini gerçekleştirmelerini riske atarken aynı 
zamanda onları ötekileştirme gibi önemli bir sonucu olabileceğini vurgulamaktadır.

29. Çeşitli ulusal ortamlarda ve örgütlenme özgürlüğünü koruyan yasalara rağmen, 
Müslüman sivil toplum aktörleri, kapatma emirleri de dâhil olmak üzere hükümet 
kısıtlamalarına tabi olmuştur. Yukarıda bahsedilen şüpheli topluluk kavramına uygun 
olarak, bu kısıtlamalar, bu tür önlemleri haklı çıkaracak sağlam kanıtların yokluğunda 
gerçekleşebilmektedir. Bu tür kapatmaların etkisi – veya kapatma tehditleri – 
Müslüman topluluklar arasındaki örgütlenme özgürlüğünü ve sivil katılıma dâhil 
olma haklarını gereksiz yere kısıtlama riskini taşımaktadır. Devletler ayrıca, örneğin 
camilerin inşasını engelleyerek, Müslümanların inançlarını yerine getirme hakkını da 
gasp etmiştir.

30. Bu bağlamda, ECRI, üye Devletlerin çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirlilik gibi daha 
bütünleştirici amaçları izlemesi ve Müslümanların ayrılmaz bir parçası olduğu 
toplumların çeşitliliğini vurgulayacak önlemler araması gerektiğini düşünmektedir. 
ECRI’nin görüşüne göre, uygun olan hallerde, dini gerekliliklerin makul bir şekilde 
düzenlenmesi, Müslümanların din özgürlüğü haklarını ayrımcılık olmaksızın 
kullanmalarını sağlayabilir ve bu da entegrasyon ve sosyal uyum açısından olumlu 
bir etkiye sahip olabilir.

31. ECRI’nin görüşüne göre, Müslümanlara yönelik önyargılar, Müslüman dini ve kültürü 
hakkında yetersiz bilgi sahibi olan, Müslüman karşıtı kalıp yargıların bilincinde olan 
veya her iki durumun da muhatabı olan belirli kişiler üzerinde etkisini sürdürmektedir. 
Çoğu zaman, İslam hakkında sınırlı ve önyargılı bilgi ve Müslümanlar hakkında 
bilinçli bir algı eksikliği söz konusu olmaktadır. Eğitimin oynadığı önemli rol ve 
sosyalleştirme işlevi göz önüne alındığında, Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılığın 
öğretimi, vatandaşlık, insan hakları, hoşgörü ve ırkçılıkla mücadele konularında 
daha kapsamlı derslerin bir parçası olarak okul müfredatına entegre edilmelidir. 
ECRI, eğitim yoluyla kişilerin aşağılanması ve olumsuz dini kalıp yargılarla mücadele 
edilmesinin, Müslüman karşıtı klişeleri ele almanın en iyi yolu olduğunun ve bunlarla 
eşit ve ölçülü yollarla mücadele edebileceğinin altını çizmektedir. Bu tür kapsayıcı 
eğitim önlemleri, gençlerin şiddet içeren aşırılıkçı mesajlara karşı direncini artırabilir 
ve olumlu bir kimlik ve aidiyet duygusu geliştirebilir. 

32. Kültürlerarası diyalogun teşvik edilmesi, toplulukları ve bireyleri birbirine 
yaklaştırmada ve eşit haysiyet ve karşılıklı saygıyı sağlamada aynı derecede 
önemlidir. Bu bağlamda ECRI, Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye 
yönelik yerel politika tepkilerini özellikle önemli görmektedir. Bu yaklaşım, güven, 
uyum ve kültürlerarası pozitif etkileşimler inşa etmek amacıyla çeşitliliği bir tehdit 
olarak değil bir zenginlik olarak benimseyerek diğer inanç topluluklarının yanı sıra 
Müslüman topluluklarla da olumlu bir ilişki kurar.
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Nefret	Saikli	Şiddet

33. ECRI’nin izleme raporları, Müslümanlara karşı nefret saikli şiddetin yaygınlığını 
göstermiştir. Müslüman karşıtı saldırılar, Müslüman mezarlıklarına, dini binalara ve 
camilere saygısızlıktan, küfürlü davranışlara, tehditlere, Müslüman erkeklere veya 
Müslüman olduklarına inanılan erkeklere karşı halka açık olanlar da dâhil olmak 
üzere fiziksel saldırılara, cinayete ve ölümcül terörist saldırılarına kadar uzanmaktadır. 
Birçok Avrupa ülkesinden elde edilen veriler, Müslüman kadınların sıklıkla peçe 
ve başörtüsünü çıkarmayı veya tükürmeyi içeren şiddetin hedefi olduğunu 
göstermektedir. ECRI her zaman bu tür saldırıları önlemek ve cezalandırmak 
için güçlü eylem çağrısında bulunmaktadır çünkü bu tür alenen aşağılama insan 
onurunu zedelemekte, korku ve tecrit yaratmakta ve entegrasyonu ve kaynaşmayı 
engellemektedir. Yukarıda belirtildiği üzere, Müslüman erkekler ve kadınlar hem 
çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak Müslüman karşıtı nefret söylemine maruz kalarak 
taciz ve şiddet eylemlerinin hedefi haline gelmektedir. İslam adına yapıldığı iddia 
edilen terör saldırılarının ardından Müslüman karşıtı düşmanlık olaylarının artacağını 
gösteren kanıtlar da bulunmaktadır.

34. Genel olarak, Müslümanlara yönelik şiddet olaylarının kapsamı çoğunlukla 
belgelenmemekte ve yeterince bildirilmemektedir. Mağdurlar ve tanıklar genellikle 
misilleme korkusu veya yetkililere güven eksikliği nedeniyle bu olayları bildirmekten 
kaçınmaktadır. ECRI, yetkililerin Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarına uygun 
şekilde tepki göstermemesinin bu tür eylemlerin tekrarlanmasına yol açabileceğini ve 
kovuşturma yapılmamasının bir cezasızlık mesajı gönderebileceğini kaydetmektedir. 
Bu bağlamda ECRI, Müslüman karşıtı nefret suçuna karşı adalet sisteminin etkin 
işleyişini sağlamak için adım atılması gereğini çok kez vurgulamıştır. Bu adımlar 
arasında, olayların etkin bir şekilde izlenmesi ve kaydedilmesi; düzenli ve güvenilir 
bir şekilde verilerin toplanması; önyargı saikli suçları etkili bir şekilde tespit etmek 
ve soruşturmak için kolluk kuvvetlerinin ve kovuşturma hizmetlerinin kapasitelerinin 
artırılması; mağdurlar için destek mekanizmalarının geliştirilmesi; ve polis ile 
Müslüman topluluklar arasındaki ilişkiyi geliştirmek için güven artırıcı önlemlerin 
uygulanması yer almaktadır.

C.	 MÜSLÜMANLAR	ÜZERİNDEKİ	ETKİ
35. Müslüman karşıtı ırkçılığın Müslüman bireyler, topluluklar ve daha geniş toplum 

üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bireysel düzeyde, Müslüman karşıtı 
ırkçılığın insanı itibarsızlaştıran duygusal ve psikolojik etkileri arasında korku ve 
savunmasızlık, inkâr, öfke, aşağılanma ve azalan özgüven duyguları yer almaktadır. 
Pek çok Müslüman, kendilerini Müslüman olarak daha az tanınır kılmak veya devletin 
ve kamuoyunun şüphesini azaltmak, saldırılardan kaçınmak veya katılım ve insan 
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haklarından yararlanmak için daha “ılımlı” görünme veya dini kimliklerini gizleme ya 
da daha az görünür kılma yönünde baskı hissetmektedir. Ayrıca, Müslüman bireyler 
hareketlerini kısıtlayabilmekte ve/veya Müslüman karşıtı nefret veya önyargının 
hedefi olabilecekleri belirli durumlardan bilinçli olarak kaçınabilmektedir. Hedef olma 
ve her zaman risk altında olma korkusu, doğrudan yaşanmış Müslüman karşıtı ırkçılık 
olaylarından daha büyük bir psikolojik zarara sebebiyet verebilmektedir. Kanıtlar 
ayrıca, ırkçılık eylemlerine tanık olan ve kimliklerini ifşa ederken oto sansüre maruz 
kalan çocukların, olgunlaştıkça sosyo-duygusal sorunlar geliştirme olasılığının, 
diğerlerine göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.

36. Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılık, Müslümanların dışlanmasına yol açmakta 
ve neticede daha kötü barınma standartları; düşük gelir seviyeleri; uzun işsizlik 
süreleri; istihdamlarının daha az arzu edilen mesleklerde olması; daha kötü sağlık 
uygulamaları ve düşük eğitim seviyeleri gibi günlük hayatlarına nüfuz eden hususlar 
söz konusu olmaktadır. Bu tür dışlamaların, nesiller arası toplulukların yaşam 
koşullarını bildirmek için bireyin ve yakın sosyal ortamının ötesine geçen uzun vadeli 
etkileri bulunmaktadır.

37. Sosyo-politik katılım açısından, Müslüman toplulukların “güvenlikleştirilmesi” 
Müslümanların ifade özgürlüklerini, örgütlenme özgürlüklerini ve siyasi katılımlarını 
olumsuz etkilemiştir. Bu tür uygulamaların genç Müslümanların ve Müslüman sivil 
toplum aktörlerinin sosyo-politik katılımı üzerinde özellikle caydırıcı bir etkisi olmuştur. 
Ayrıca, haksız yere “şüpheli” olarak seçilenler, bu şekilde muamele görmenin 
beraberinde getirdiği travmayla yaşamak zorundadır; buna Müslüman okullarında 
okuyan çocuklar da dâhildir. Müslüman topluluklar içinde, görünüşte terörle 
mücadele yönünde geliştirilmiş politikalar veya uygulamalar, düşmanca bir atmosfer 
yaratabilmekte ve böylece nefret suçunun eksik bildirilmesine, yabancılaşmaya 
ve toplumsal bölünmelerin yaratılmasına veya şiddetlenmesine yol açan güveni 
azaltabilmektedir. ECRI’nin görüşüne göre, Müslüman topluluklar arasında kendi 
toplumlarına aidiyet duygusunun ve sosyal uyumun sağlanması ve bu toplulukların 
birkaç üyesinin ötekileştirilmesini, dışlanmasını ve hatta radikalleşmesini önlemek 
için zorunludur.

III.	 	ÖNERİLER
ECRI, Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılığın düzeylerinin ve biçimlerinin Avrupa 
Konseyi’ne üye devletler arasında önemli ölçüde farklılık gösterdiğine dikkat çekmektedir. 
ECRI’nin ülke izleme çalışmasından elde edilen ilgili bulguları da dikkate alan aşağıdaki 
tavsiyeler, “herkese uyan tek beden” yaklaşımı olarak anlaşılmamalıdır. Hükümetlere bu 
hususları dikkate almaları ve gerekiyorsa diğer topluluklar ile işbirliği içerisinde kendi 
ülkelerine adaptasyonunu sağlamaları yönünde çağrıda bulunulmaktadır. 

ECRI, üye devletlerin hükümetlerine şunları tavsiye etmektedir:
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A.	 POLİTİKALAR	VE	KURUMSAL	KOORDİNASYON
1. Müslüman karşıtı ırkçılığa karşı mücadeleye yüksek öncelik vererek kökeni ne 

olursa olsun, ırkçılığın tüm kamusal tezahürleriyle mücadele etmek için gerekli tüm 
önlemlerin alınması;

2. Müslüman karşıtı ırkçılığa karşı koymayı amaçlayan eylemlere; ayrı bir eylem planı 
olarak veya alternatif olarak ırkçılığa karşı genel bir eylem planına entegre edilmiş 
şekilde, ırkçılığa karşı koymayı amaçlayan eylemler arasında uygun olarak hak 
ettikleri yerin verilmesini sağlama;

3. Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadelenin tüm idari seviyelerde 
(ulusal, bölgesel, yerel) yürütülmesini sağlama ve bu çabalara toplumun farklı 
sektörlerinden (özellikle siyasi, yasal, ekonomik, sosyal, dini, eğitimsel ve kültürel) 
çok çeşitli aktörlerin katılımını kolaylaştırma;

4. ECRI’nin ırkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücadeleye yönelik ulusal mevzuata ilişkin 7 
No’lu Genel Politika Tavsiyesinde yer alan önerileri dikkate alarak, Müslüman karşıtı 
ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleyi amaçlayan yasanın kanunlaştırılması;

5. Yasaların Müslümanlara karşı doğrudan veya dolaylı olarak ayrımcılık yapmamasını 
ve ayrımcı olduğu düşünülen herhangi bir yasal hüküm ve düzenlemenin yürürlükten 
kaldırılmasını sağlamak amacıyla terörizm veya aşırılıkçılıkla mücadele ile ilgili 
yasaların ve politikaların gözden geçirilmesi;

6. Temel haklar ve cinsiyet perspektifi de dâhil olmak üzere, terörizm ve aşırılıkçılığa 
karşı yasa ve politikaların Müslüman topluluklar üzerindeki etkisinin düzenli olarak 
değerlendirilmesi ve bu tür yasa ve politikaların uygulanmasından özellikle etkilenen 
gruplara kapsamlı bir şekilde danışılması ve tartışmalara katılımlarının gözetilmesi;

7. Müslümanlara karşı ırkçılık ve ayrımcılık politikaları da dâhil olmak üzere tüm eşitlik 
politikalarına kesişimsellik ilkesinin dâhil edilmesini sağlama;

8. Özellikle eğitim, istihdam, barınma, mal ve hizmetlere erişim, halka açık yerlere 
erişim ve hareket özgürlüğü alanlarında Müslümanlara ve topluluklarına karşı her 
türlü yapısal ayrımcılığın ele alınması ve bunlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda 
kamu kurumları arasında farkındalık yaratılması;

9. Uygun olduğu hallerde; devlet hizmetleri, kolluk kuvvetleri ve diğer ilgili kamu 
kurumları (örneğin eğitim ve kültür alanlarında) ile Müslüman topluluklar ve kurumlar 
arasında köprü görevi görecek ve üye Devletlerin tutarlı ve düzenli politikalar 
izlemesini sağlamak için diğer ulusal koordinatörlerle de koordinasyon sağlayacak 
Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele çabalarını denetlemek ve koordine 
etmek için ulusal koordinatörlerin yanı sıra merkezi olmayan düzeyde koordinatörler 
görevlendirme;
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10. Uygun olduğu hallerde, ulusal düzeyde Müslüman karşıtı ırkçılığı ve ayrımcılığı 
izlemekle ve önleyici faaliyet ve karşı önlemler için gerekli tavsiyeleri yapmakla 
görevli bağımsız bir uzman grubu veya komitesi kurulması;

11. Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılığa yönelik politika müdahalesi için herhangi bir 
sistemik sorunu ve öncelikli alanları belirlemeye yardımcı olmak amacıyla kapsamlı 
cinsiyete dayalı eşitlik verilerini toplama ve yayınlama;

12. Ulusal eşitlik kurumlarını; mücadele, izleme, veri toplama, dinleme ve Müslüman 
karşıtı eylemlere ilişkin şikâyet ve dilekçeleri değerlendirme süreçlerine tam olarak 
dâhil etme ve aynı zamanda ulusal düzeyde ırkçılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele 
etmek için eşitlik kurumları hakkında ECRI’nin gözden geçirilmiş 2 No’lu Genel 
Politika Tavsiyesinde belirtilen çizgide, ilgili mevzuatın kabul edilmesi konusunda 
yasama makamlarına tavsiyelerde bulunma;

13. Henüz imzacı olmamış Devletlerin Bilgisayar sistemleri aracılığıyla işlenen ırkçı ve 
yabancı düşmanı nitelikteki eylemlerin suç sayılmasına ilişkin 2003 Ek Protokolünü 
Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi’ni imzalayıp onaylaması;

14. Avrupa Konseyi, AGİT, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası düzeyde 
farklı örgütler arasında Müslüman karşıtı ırkçılığın ve ayrımcılığın önlenmesi ve 
bunlarla mücadele alanında en iyi uygulamaların karşılıklı olarak düzenlenmesi;

B.	 ÖNLEME
15. Müslümanların toplumda kapsayıcı ve bütüncül temsillerine katkı sunan faaliyetler 

geliştirmek amacıyla kamu politikası düzenlemelerinin takibini yapmanın ve politika 
yapıcıları eşitliği sağlamaya, çeşitliliğe değer vermeye, pozitif etkileşim ve aktif 
vatandaşlığa destek sağlamaya ve buna yönelik politikaların tasarımına katılım 
sağlamaya teşvik etme;

16. Siyasi aktörleri, kanaat önderlerini ve diğer kamu şahsiyetlerini, Müslüman karşıtı 
ırkçılığın tüm var olan tezahürlerine karşı seslerini yükselterek ve Müslüman karşıtı 
ırkçılığa asla müsamaha gösterilmeyeceğini açıkça belirterek, kamuoyunda sağlam 
bir duruş sergilemeye teşvik etme;

17. Eğitime erişimde Müslümanlara yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırmak için gerekli 
önlemleri alma;

18. İstihdama erişimde ve işyerinde Müslümanlara karşı ayrımcılıkla mücadele etmek 
için gerekirse yasal nitelikte olanlar da dâhil olmak üzere önlemler alma;

19. Kamu ve özel sektör işverenlerini, istihdama erişimde ve işyerinde Müslümanlara karşı 
ayrımcılıkla mücadele etmek için “davranış kuralları” oluşturmaya ve uygulamaya 
teşvik etme ve uygun durumlarda söz konusu toplumun çeşitliliğini temsil eden bir 
iş ortamı oluşturma hedefi doğrultusunda çalışma;
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20. Müslümanların dinleri nedeniyle ayrımcılığa ve sosyal dışlanmaya maruz kalıp 
kalmadığını inceleme ve bu hususu yerel topluluklarla istişare ederek bu tür olaylarla 
mücadele etmek için politikalar geliştirme;

21. Dolaylı ayrımcılığa karşı koruma sağlamak amacıyla, uygun hallerde, dini 
gerekliliklerin makul bir şekilde yerine getirilmesi için günlük uygulamalarında 
Müslümanların din özgürlüğü haklarını ayrımcılık olmaksızın uygulayabilecekleri bir 
konumda olmalarını sağlama;

22. Cinsiyet, din ve ulusal veya etnik kökene dayalı olarak kesişen ayrımcılığa maruz 
kalabilecek Müslüman kadınların durumuna özellikle dikkat etme ve onların katılımını 
sağlamak için özel ve etkili önlemler alma;

23. Araştırma projelerini ve Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılığın bağımsız olarak 
izlenmesini teşvik etme ve destekleme;

24. Ceza adaleti kurumlarının, suç azaltma politikalarına uygun tutarlı ve sürekli veri 
sağlamak için, Avrupa kurumları ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından en iyi 
uygulama olarak kabul edilen ayrıştırılmış biçimde Müslüman karşıtı olaylar ve suçlar 
hakkında veri toplamasını sağlama;

25. Kanun uygulayıcı kurumları yöneten veya onlar tarafından kabul edilen 
düzenlemelerin Müslümanları olumsuz etkileyip etkilemediğini inceleme ve yeni 
ve gelişen teknolojilerin kullanımı da dahil olmak üzere kanun uygulayıcı kurumlar 
tarafından ırksal profil oluşturmaya varan herhangi bir uygulamayı ortadan kaldırma;

26. Uluslararası insan hakları standartlarına uygun olarak Müslüman karşıtı çevrimiçi 
nefret söylemini denetlemek ve durdurmak için özellikle eğitim alanında, sosyal 
medya platformlarında Müslümanlar ve İslam hakkında dengeli anlatıların 
yayılmasına yardımcı olabilecek etkili sistemler tesis etmek amacıyla sosyal medya 
ağları, Telekom operatörleri ve internet servis sağlayıcıları dâhil olmak üzere internet 
şirketlerini gözetim altına alma;

27. Avrupa kurumları ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından en iyi uygulama olarak 
kabul edilen Müslüman karşıtı nefret suçunun tanınması ve kaydedilmesi de 
dâhil olmak üzere, polis memurları, savcılar ve yargıya Müslüman karşıtı ırkçılığın 
önlenmesi ve mücadelesi yönünde yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde devamlı 
eğitim sağlama;

28. Eğitim müfredatını, ders kitaplarını ve dijital araçları; dini ve kültürel tarihlerin çarpıtılmış 
yorumlarından ve belirli dini, etnik ve kültürel gruplara düşmanlık algısından arınmış 
Avrupa’da İslam tarihinin dengeli ve nesnel bir açıklaması da dâhil olacak şekilde, 
Müslüman yaşamının ve Müslüman tarihinin çeşitliliğinin yanı sıra Müslüman kişilerin, 
toplulukların ve kültürünün Avrupa toplumlarına olumlu katkılarının öğrenilmesini 
teşvik etme;
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29. Okullardaki din eğitiminin kültürel çoğulculuğa saygı duymasını sağlama ve bu 
yönde öğretmenlerin eğitimi için imkân yaratma;

30. Okul müdürlerinin, öğretmenlerin ve diğer personelin okullarda ve yükseköğrenim 
kurumları da dâhil olmak üzere diğer eğitim kurumlarında meydana gelen ve açıkça 
Müslümanları hedef alan taciz ve saldırılara eğitim ve materyaller yoluyla etkili bir 
şekilde yanıt vermek için yeterli kapasitede olmalarını sağlama;

31. Öğrencileri Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılık konusunda eğiterek, eğitim yoluyla 
Müslüman karşıtı ırkçılığı önleyerek ve Müslüman karşıtı olaylara tepki göstererek 
Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılığın daha iyi anlaşılmasını teşvik etmek ve 
Müslüman karşıtı genellemelere meydan okumak için ilgili ve etkili eğitim politikaları 
ve faaliyetleri planlama;

32. Yetişkin ve öğretmen eğitimi de dâhil olmak üzere örgün ve yaygın eğitimde, 
Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılıkla ilgili eğitimin ilgili disiplinlerde uygun yaştaki 
öğrencilere sunulmasını sağlama;

33. Müslüman karşıtı nefretin kurbanı olma riski altında olan bireyleri ve grupları 
desteklemeyi amaçlayan bilimsel araştırmaları destekleme, Müslüman karşıtı ırkçılığa 
ilişkin alenen ifade edilen güncel deneyimlere dayanan anlatılardan yararlanma ve 
karşı anlatılar geliştirme;

34. Müslüman karşıtı ırkçılığı ve ayrımcılığı önleme ve bunlarla mücadele etmedeki 
rolleri ve İslam ve Müslüman topluluklar hakkında yansıttıkları imaj için medya 
profesyonellerinin özel sorumlulukları hakkında medya meslekleri içinde tartışmayı 
teşvik etme ve bu bağlamda, başta terörün her türü olmak üzere tüm dünya olaylarını 
tarafsız bir şekilde, Müslüman karşıtı kalıp yargıları ve önyargıları sürdürmekten 
kaçınarak ve bunun dışında Müslüman insanların ve özellikle Müslüman kadınların 
hayatlarının zengin çeşitliliğine dair iç görüler sunarak haber yapma;

35. Devlet kurumları, bölgesel/yerel yönetimler ve özel sektörden diğer ilgili aktörlerle 
birlikte Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılığın önlenmesinde ve bunlarla 
mücadelede, çeşitliliğin takdir edilmesini teşvik etmede ve bu kuruluşlar için açık 
ve demokratik bir alan sağlamada önemli rol oynayan sivil toplum kuruluşlarının 
faaliyetlerini destekleme;

36. Farklı etnik ve dini topluluklar arasındaki ortak ırkçılık karşıtı eylemleri desteklemek 
ve finansman sağlamak ve ilgili kurumsal forumlar oluşturmak dâhil olmak üzere 
her düzeydeki çok çeşitli toplumsal aktörleri içeren sürekli çabalar ve geniş erişim 
yoluyla kültürlerarası ve dinler arası diyalog ve hoşgörüyü teşvik etme;

37. Her düzeydeki dini liderleri ve akademisyenleri temel düzeydeki öğretilerin 
sorumluluğunu almaya ve Müslüman karşıtı ırkçılığı körüklemekten kaçınmaya 
teşvik etme;
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38. Müslüman toplulukların özellikle bölgesel/yerel düzeyde olduğu kadar ulusal ve 
Avrupa düzeyinde de siyasi katılımını artırmaya yönelik gerekli adımları atmak;

39. Kamu kurumları karşısında söz konusu topluluklara duyulan güveni güçlendirmek 
amacıyla Müslümanlarla doğrudan temas kurmak için (örneğin yerel ve bölgesel 
düzeylerde halka açık oturumlar yoluyla) mekanizmalar ve kanallar kurmaya ve bu 
kanalları geliştirmeye yönelik çalışma;

C.	 KORUMA
40. Yerleşik en iyi uygulamalar ve yönergeler bağlamında üye devletlerin birincil 

sorumluluğunun kabul edilmesi, alınan önlemlerin değerlendirilmesi ve en iyi 
uygulamaların diğer hükümetlerle paylaşılmasının yanı sıra; Müslümanların, 
Müslüman toplulukların ve kurumlarının, yerel ve ulusal kanun uygulayıcı makamlar 
ile aralarındaki işbirliğinin teşvik edilerek korunması;

41. Gerekli güvenlik önlemlerini belirlemek ve uygulamak ve gerektiğinde mali destek 
de dâhil olmak üzere diğer endişe ve ihtiyaçlarını karşılamak için Müslüman 
topluluklarla işbirliğini ve diyaloğu geliştirmek. Bu bağlamda, uygun olan hallerde, 
Müslüman kadınların ve Müslümanların kültürel, eğitimsel ve dini yapılarına özel bir 
vurgu yaparak, camiler ve Müslüman toplum hayatı gibi, Müslüman veya Müslüman 
karşıtı ırkçılığa karşı mücadele eden diğer derneklerle diyalog içinde olarak 
Müslüman kişilerin güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmak;

42. İslam’ın uygulanması ve cenaze törenleri için uygun ibadet yerlerinin inşasının 
önündeki ayrımcı yasal veya idari engellerin kaldırılması;

43. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddesinin 2. paragrafında yer aldığı üzere; 
demokratik bir toplumda gerekli olan din ve inancın özgürce tezahürü ile meşru 
kamu yararı arasında adil bir denge kurarak, özellikle Müslüman kadınlara yönelik 
olarak, Müslüman dini kıyafetlerinin haksız farklı muamele için bir bahane olarak 
kullanılmamasını sağlama;

44. İslam’ın eleştirisi de dâhil olmak üzere; dini inançlara yönelik ifadeler Müslümanlara 
karşı şiddeti, nefreti veya olumsuz kalıp yargıları desteklemediği sürece bu eleştirilere 
etkili ve eşit koruma sağlama;

45. Mevcut yasal belgelere, kılavuzlara ve iyi uygulamalara göre Müslüman karşıtı ve 
diğer ırkçı eylemlerin mağdurlarına (mağdur merkezli bir yaklaşım benimsemek gibi) 
destek sağlama; Müslüman karşıtı nefret mağdurlarının hassas bir şekilde muamele 
görmesini ve cezai takibat öncesinde, sırasında ve sonrasında uygun desteği (psiko-
sosyal danışmanlık dâhil) almasını sağlama; Müslüman toplulukların üyelerine 
yönelik ayrımcılığı önlemek ve bununla mücadele etmek için çalışanlardan oluşan 
ağlar kurma;
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46. Müslüman karşıtı ayrımcılığın mağdurlarının, davaları ulusal bir eşitlik kurumuna 
sevk etme imkânına sahip olduklarının bilincinde olmalarını sağlama;

47. Müslüman karşıtı eylemlerin mağdurlarının hukuki, idari ve cezai takibatlar yoluyla 
tazmin haklarının bilincinde olmalarını ve bunları korku, yetersiz bilgi, fiziksel veya 
duygusal engeller veya çaresizlik nedeniyle uygulamaktan alıkonulmamalarını 
sağlama;

48. Mağdurlarla gereğinden fazla görüşme/sorgulama yapmaktan kaçınma ve 
mağdurların tekrar mağduriyet yaşamamaları adına teknoloji ve diğer araçlardan 
yararlanma;

D.	 KOVUŞTURMA/HUKUKİ	YAPTIRIM
49. ECRI’nin ırkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücadeleye yönelik ulusal mevzuata ilişkin 

7 No’lu Genel Politika Tavsiyesi’nde yer alan tavsiyeleri dikkate alarak, mevzuatın 
kolluk kuvvetlerinin ve savcılık hizmetlerinin Müslüman karşıtı ırkçılıkla etkili bir 
şekilde mücadele etmesine olanak vermesini sağlama;

50. Yasanın; tüm ceza gerektiren suçlar için, Müslüman karşıtı motivasyon da dahil olmak 
üzere, ırkçı motivasyonun suçu ağırlaştırıcı bir sebep oluşturduğunu temin etmesini 
sağlama;

51. Ceza hukukunun Müslüman karşıtı önyargıları da kapsaması ve kasıtlı olarak 
işlendiğinde aşağıdaki Müslüman karşıtı eylemleri cezalandırması:

a. Müslüman oldukları veya Müslüman olarak algılandığı için bir kişiye veya bir grup 
kişiye karşı ayrımcılığa, şiddete veya nefrete alenen kışkırtma;

b. Müslüman olduğu veya Müslüman olarak algılandığı için başka bir kişiye şiddet 
uygulama veya malına zarar verme;

c. Ayrımcılığı, şiddeti veya nefreti yayma veya teşvik etme hedefini belirlemiş bir grup 
oluşturma veya Müslüman olduğu ya da Müslüman olarak algılandığı için başka bir 
kişiye şiddet uygulama/malına zarar verme;

d. Yukarıda c. bendinde belirtilen amaçları belirleyen bir grup veya kuruluşa üye olma;

e. Müslüman olmaları veya Müslüman olarak algılanmaları nedeniyle nüfusun bir 
kısmına, bireysel vatandaşlara veya mülklerine karşı bir grup saldırısına katılma;

f. Müslüman oldukları veya Müslüman olarak algılandıkları için bir kişinin veya bir grup 
kişinin alenen aşağılanması ve karalanması;

g. Müslüman oldukları veya Müslüman olarak algılandıkları için bir kişi veya gruba 
yönelik tehditler;
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h. Müslüman oldukları veya Müslüman olarak algılandıkları için bir grup insanı 
değersizleştiren veya aşağılayan ya da nefreti körükleyen bir ideolojinin ırkçı bir 
amaçla alenen ifadesi;

i. Müslüman oldukları veya Müslüman olarak algılandıkları için kişilere karşı işlenen 
soykırım suçlarının, insanlığa karşı suçların veya savaş suçlarının ırkçı bir amaçla 
alenen inkâr edilmesi, çarpıtılması, önemsizleştirilmesi, gerekçelendirilmesi veya 
buna göz yumulması;

j. Yukarıda a., f., g., h. ve i. bentlerinin kapsadığı tezahürleri içeren yazılı, resimli veya 
diğer materyallerin ırkçı bir amaçla kamuya yayılması, dağıtılması veya kamuya 
yayılması veya dağıtılmasını amaçlayan üretim veya depolama;

k. Camilere, mescitlere ya da okullar, kültür merkezleri veya mezarlıklar gibi diğer 
Müslüman topluluk kurumlarına veya bunların sembollerine karşı ırkçı bir amaçla 
saygısızlık yapma, yıkım veya zarar verme;

l. Müslümanların inançlarını özgürce yaşamalarını veya ülke kanunlarına, kamu 
düzenine ve ahlakına aykırı olmayan dini tören ve hizmetlerini yerine getirmelerini 
zorla veya tehditle engelleme;

52. Çevrimiçi işlenen Müslüman karşıtı suçların çevrimdışı suçlar gibi cezalandırılmasını 
ve etkili kovuşturma ve diğer önlemler yoluyla yeterince ele alınmasını sağlama ve 
yasa dışı Müslüman karşıtı nefret söyleminin, ilgili yasal ve yasal olmayan çerçeveye 
uygun olarak internet servis sağlayıcıları tarafından derhal ve tutarlı bir şekilde 
kaldırılması;

53. Yasanın, siyasi partiler de dâhil olmak üzere, Müslüman karşıtı ırkçılığı ve ayrımcılığı 
teşvik eden örgütlerin kamu finansmanını engelleme yükümlülüğü getirmesini 
sağlama;

54. Yasanın, Müslüman karşıtı ırkçılığı ve ayrımcılığı teşvik eden örgütlerin dağıtılmasını 
mümkün kılması;

55. Müslüman karşıtı ırkçılığı ve ayrımcılığı önlemeyi ve cezalandırmayı amaçlayan 
mevzuatın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için uygun önlemleri alma;

56. Polis memurları, savcılar ve yargı mensupları için veri toplama (§ 24) ve eğitim (§27) 
hakkında yukarıdaki B.Önleme bölümünde sunulan tavsiyeleri uygulama;

57. Mağdurların haklarına (§ 47) ve yeniden mağduriyetten kaçınılmasına (§ 48) ilişkin 
yukarıdaki C.Koruma bölümünde sunulan tavsiyeleri uygulama;

58. İlgili prosedürlere uygun olarak, Müslüman karşıtı eylemlerin mağdurlarının hukuki, 
idari veya cezai işlemlere etkin katılımını teşvik etme;
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59. Polis ve savcılık hizmetlerinin, Müslümanlar dâhil olmak üzere, nefret söylemi 
ve nefret suçunda hedef alınan savunmasız gruplar için irtibat kişileri belirlemesi 
sağlanmalıdır. Bu irtibat kişilerinin, nefret söylemi ve nefret suçlarının soruşturulması 
kapsamında devamlı bir eğitim alması ve nefret söylemi ve nefret suçunun yeterli 
şekilde raporlanması, soruşturulması ve kovuşturulmasını sağlamak için bu gruplarla 
sürekli bir diyalog kurulması;

60. Polis ve savcılık hizmetlerinin Müslüman karşıtı nefret söylemi ve nefret suçu 
iddiasıyla ilgili tüm vakaları kapsamlı bir şekilde soruşturması ve olası bir önyargı 
saikinin varlığının polis raporlarında ve soruşturmalarında ve ayrıca herhangi bir 
sonraki adli kovuşturmada tutarlı bir şekilde dikkate alınması.
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