


                                                                                                          

Avrupa’da yaşayan başta Müslümanlar olmak 
üzere farklı etnik ve dini kimliğe sahip unsurlar, 
hayatın her alanında yoğun bir ayrımcılığa maruz 
kalmaktadır. Öyle ki, Avrupa’da hemen her gün 
ibadethaneler saldırıya uğramakta, Müslümanla-
rın yaşadığı binalar kundaklanmakta, Müslüman 
kadınlar sözlü veya fiziksel tacize maruz kalmakta, 
ölümle sonuçlanan saldırı olayları gerçekleşmek-
tedir. Avrupa, bu acı gerçekle yüzleşmez ve bu 
tehlikeli süreç karşısında gerekli önlemleri almaz-
sa, “bir arada yaşama kültürü”nün temsilcisi oldu-
ğu yönündeki iddiası inandırıcılığını kaybedecektir.



                                                                                                          

People having different ethnic and religious iden-
tity, especially Muslims, are exposed to an in-
tense discrimination in every aspect of their lives. 
Places of worship are attacked almost everyday 
in Europe;  Muslim houses are being set on fire; 
Muslim women are exposed to verbal and physi-
cal abuses; a number of  deadly attacks occur. If 
Europe does not face with this ugly truth and take 
necessary actions against this dangerous pro-
cess, it will lose its credibility in that it represents 
multiculturalism and peaceful coexistance.



  

Pek çok Avrupa ülkesinde isminden veya dış gö-
rünüşünden Müslüman olduğu anlaşılanların iş 
başvuruları çoğunlukla dikkate alınmamaktadır.

“I am a Muslim worker 
living in Italy! 
I am exposed to 
discrimination!

”
Job applications of the ones who come out as  
Muslims on account of their names or apper-
ance are mostly ignored.
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“Ben İtalya’da yaşayan 
Müslüman bir işçiyim!
Ayrımcılığa uğruyorum!

”



  

İsviçre’de 2009 yılında gerçekleştirilen ve Av-
rupa’nın en yüksek katılımlı referandumu olarak 
tarihe geçen minare referandumu ile azınlıkların 
hakları çoğunluğun insafına bırakılmıştır. Refe
randum sonucunda ülkede bulunan yaklaşık 
ya rım milyon Müslümanın inanç özgürlüğü kı-
sıtlanmıştır.

“I am a Muslim living in 
Switzerland! 
My freedom of
belief is constrained!

”
The minority rights are given up to the majority 
with the ‘minaret referandum’ having the high-
est participation rate in Europe held in Switzer-
land in 2009. As a result of the referandum, 
freedom of belief of half a million of Muslim in 
the country are constrained.
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“Ben İsviçre’de yaşayan 
bir Müslümanım! 
İnanç özgürlüğüm 
kısıtlanıyor!

”
 



Farklı inanç ve düşüncelere saygılı olduğu iddia-
sındaki Avrupa’da hemen her gün Müslümanlara 
ait bir ibadethane kundaklanmaktadır. Özellikle 
11 Eylül ve DAEŞ sonrasında oluşturulan suni algı 
ile Müslümanlara karşı körüklenen kin ve nefret 
ibadethanelere yönlendirilmektedir.

“I am a Muslim living 
in Denmark. 
Our places of worship are
attacked!

”
The places of worship belonged to Muslims in 
Europe, which claims that it respects different 
beliefs and thoughts, are being attacked ev-
eryday. Hatred and hostility toward Muslims 
created after 9/11 and ISIS operations are di-
rected against the holy places.
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“Ben Danimarka’da yaşayan 
bir Müslümanım! 
İbadethanelerimiz
saldırıya uğruyor!

”



Irkçılığı politika olarak benimseyen, İslamofobik 
politikalarıyla bilinen partiler ve siyasiler Avru-
pa’nın pek çok ülkesinde iktidar ya da iktidar 
ortağı olmuştur.

“I am a Muslim individual
living in Austria! 
Racism and Islamophobia 
are gradually increasing 
in my country!

”
Political parties and leaders adopting racist 
and Islamophobic policies have taken power in 
many countries of Europe.
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“Ben Avusturya’da yaşayan 
bir göçmenim! 
Ülkemde ırkçılık ve 
İslamofobi
giderek tırmanıyor!

”



Avrupa’nın pek çok ülkesinde faaliyet göster-
mekte olan “Gençlik Daireleri”, özellikle göçmen 
ailelerin çocuklarını son derece basit gerekçeler-
le ailelerinden almakta ve kendi din, dil ve kültür-
lerine uzak ailelerin yanına vermektedir.

“I am a Dutch lawyer! 
The state has taken 
my Muslim client’s 
child away!

”
The ‘Youth Centers’ operating in a number of 
European countries take the children of migrant 
families away with nonsense justifications and 
are placed near families having different reli-
gion, language and culture.
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“Ben Hollandalı bir Avukatım!
Devlet Müslüman 
müvekkilimin çocuğunu 
elinden aldı!

”



Yabancılara karşı beslenen kin ve nefret se-
bebiyle Avrupa’da her yıl yüzlerce şiddet olayı 
gerçekleşmekte, bu olaylar can ve mal kaybı-
na sebebiyet vermektedir. Medya organları ve 
siyasilerin 11 Eylül ve DAEŞ üzerinden oluştur-
duğu algı, Müslümanlara karşı gerçekleştirilen 
nefret suçlarında çok ciddi artışa sebebiyet 
vermiştir.

“I am a Turk living in Germany! 
I am worried about
security of life and property 
of my family!

”
Hundreds of acts of violence occur in Europe every 
year due to hostility and hatred towards foreign-
ers. These incidents cause loss of life and proper-
ty. In recent years more than 1000 racist murders 
are committed in Germany. Almost everyday the 
houses, work places and cars of the foreigners 
are being attacked. The people are exposed to 
verbal and physical assault and face taunts and 
slurs based on their appearance. The perception 
created by media organs and politicians through 
September 11 events and ISIS has caused a seri-
ous increase in hate crimes against Muslims.
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“Ben Almanya’da yaşayan 
bir Türküm! 
Ailemin can ve 
mal güvenliğinden 
endişe ediyorum!

”



Eğitim alanında yabancılara karşı uygulanan ay-
rımcılık anaokulu safhasından başlamakta ve 
çok acı sonuçlar doğurmaktadır. Çocukların aka-
demik hayatında belirleyici rolü olan ve henüz 
ilkokul çağında gerçekleştirilen yönlendirmelerde 
çiftestandart uygulanmaktadır. Yabancı kökenli 
ailelerin çocukları Türkiye’de “özel eğitim”e te-
kabül eden ve zeka geriliği yaşayan çocukların 
eğitim aldığı okullara yönlendirilmektedir.

“I am a young Muslim living 
in France! 
I am not allowed to study 
in a university!

”
Discrimination in education towards foreigners 
starts at preschool level and has bitter re-
sults. They apply double standards in guiding 
the children which is the determining factor in 
children’s academic life beginning from primary 
school. The children of foreign families are di-
rected to the schools where children who have 
mental deficiency take education, which corre-
spond to ‘special education’ in Turkey.

10

“Ben Fransa’da yaşayan 
bir göçmenim! 
Üniversite okumam 
engelleniyor!

”



Avrupa’da Müslüman aileler ev kiralamak is-
tediklerinde ayrımcılığa maruz kalmakta, talep 
ettikleri evler emlakçılar tarafından kendilerine 
gösterilmemekte, fahiş ücretler öne sürülerek 
caydırma yoluna gidilmektedir.

“We are a Muslim family living 
in England! 
We are exposed to 
discrimination when 
hiring houses!

”
Muslim families in Europe are exposed to dis-
crimination when hiring a house. The real es-
tate agencies do not show the houses and try 
to deter them by requesting excessive prices.
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“Biz İngiltere’de yaşayan 
Müslüman bir aileyiz! 
Ev kiralarken 
ayrımcılığa uğruyoruz!

”



İspanya İçişleri Bakanlığı, emniyet teşkilatına 
“Aşırı Dinci Müslüman Nasıl Belli Olur?” baş-
lıklı bir el kitapçığı dağıtarak ülke genelinde bu 
insanların belirlenerek takip edilmesini istemiş-
tir. Kitapçıkta “aşırı dinci Müslüman”ların robot 
çizimleri yapılmış ve buna uyan kişilerin hemen 
takip altına alınması istenmiştir.

“I am a young person who is
Muslim and living in Spain! 
I am exposed to 
discrimination because of 
my faith!

”
The Ministry of the Interior of Spain distributed 
a booklet titles as “How Does a Religious Mus-
lim Look Like?” to the Law Enforcement Agen-
cy in order to identify and follow them. In this 
booklet, police sketch of these religious Mus-
lims are figured and it is asked that the ones 
similar to it should be followed.
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“Ben İspanya’da yaşayan 
Müslüman bir gencim! 
İnancım nedeniyle
ayrımcılığa
maruz kalıyorum!

”



Suriye’de devam eden iç savaş, bugüne kadar 
yüzbinlerce insanın yaşamını yitirmesine, mil-
yonlarca Suriyelinin ise mülteci durumuna düş-
mesine sebebiyet vermiştir. Mültecilerin büyük 
çoğunluğu Türkiye ve çevre ülkelere dağılırken, 
bir bölümü ise çareyi Avrupa’ya sığınmakta bul-
muştur. Ancak Avrupa devletleri, ölümü göze 
alarak çıktıkları bu yolda Suriyelilerin karşısına 
tel örgü ve duvarlarla çıkmakta, mülteci tekne-
leri açık denizlerde ölüme terkedilmektedir.

“I am a Syrian refugee! 
I am exposed to 
discrimination because of 
my religion and ethnicity!

”
Civil war in Syria caused death of hundreds 
of thousands of people and made millions of 
people refugees. A great number of refugees 
permeated in neighbouring countries such as 
Turkey, while others resorted to Europe. How-
ever, the European countries build walls and 
wire clothes on refugees’ ways in which they 
face up to death. The refugee boats are also 
left helpless in the seas.
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“Ben Suriyeli bir sığınmacıyım! 
Dini ve etnik 
kimliğim sebebiyle
ayrımcılığa uğruyorum!

”



Pek çok Avrupa ülkesinde başörtülü kadınlar 
dış görünüşü sebebiyle işe alınmamakta, okul 
idareleri düzenledikleri organizasyonlara Müslü-
man annelerin katılmasını engellemekte, başör-
tülü kadınlar fitness, havuz vb. spor kompleksle-
rine kayıt yaptırırken sıkıntı yaşamaktadır. Bu tip 
olaylar Avrupa ülkelerinde son derece sıradan 
ve hemen her gün karşılaşılan sıkıntılar olarak 
kayıtlara geçmektedir.

“I am a Muslim woman living
in Belgium! 
I am exposed to 
oppression and 
discrimination in every 
aspect of my daily life!

”
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“Ben Belçika’da yaşayan 
Müslüman bir kadınım! 
Günlük yaşantımın 
her safhasında baskı ve
ayrımcılığa uğruyorum!

”
The women wearing hijab in Europe are not hired, 
not allowed to participate in the organizations of 
the school administration and have problems 
when applying for gym, fitness or pools. These 
scenes are very usual in everyday life in Europe.



Avrupa ülkelerinde yaşayan milyonlarca Müslü-
man, siyasi alanda son derece sınırlı bir tem-
sil hakkına sahiptirler. Bununla birlikte, siyaset 
sahnesinde var olmaya çalışan Müslüman 
politikacılar, dini ve etnik kimlikleri sebebiyle 
maruz kaldıkları İslamofobik baskı ve tehditler 
yüzünden istifa ettirilerek siyaset sahnesinden 
çekilmek zorunda bırakılmaktadır.

“I am a Muslim citizen living 
in Sweden! 
The right to political 
representation is 
constrained!

”
Millions of Muslims’ right to representation liv-
ing in Europe have profoundly been constrained. 
However, Muslim politicians struggling to sur-
vive in the political arena are forced to retreat 
from politics being resigned due to their ethnic 
and religious identities. 
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“Ben İsveç’te yaşayan 
Müslüman bir vatandaşım! 
Siyasi temsil hakkım 
kısıtlanıyor!

”



Özellikle Balkan ülkelerinde bulunan ve Osmanlı 
Devleti döneminden kalan cami, çeşme, köprü, 
hamam gibi mimari eserler, İslam karşıtı yakla-
şım sebebiyle ya yok edilmekte, ya da bakımsız 
bırakılarak yok olmaya sürüklenmektedir.

“I am Turk living in Greece! 
The signs of Islamic c
ulture are being erased!

”
Important architectural works such as 
mosques, fountains, bridges and Turkish baths  
especially in the Balkan countries remained 
from Ottoman state are either completely de-
stroyed or dilapidated.
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“Ben Yunanistan’da yaşayan 
bir Türküm! 
Ülkemde İslam kültürünün
izleri siliniyor!

”



Avrupa’nın pek çok ülkesinde yayın yapan yazılı 
ve görsel yayın organları, Kur’anı Kerim ve Hz. 
Muhammed başta olmak üzere, Müslümanla-
rın ortak değerlerine hakaret etme konusunda 
adeta bir yarış içerisindedirler. Öte yandan bu 
yayınlar “düşünce özgürlüğü”, “ifade özgürlüğü” 
gibi kılıflarla meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.

“I am a refugee living 
in Europe! 
The media insults my 
sacred values!

”
Many written and visual media organs which 
broadcast in many European countries racing 
each other in insulting the common sacred val-
ues of Muslims such as Quran and Prophet Mo-
hammed.  These releases are tried to be legit-
imized under the cover of ‘freedom of thought’ 
and ‘freedom of expression’.
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“Ben Avrupa’da yaşayan 
bir göçmenim! 
Medya organları 
kutsal değerlerime 
hakaret ediyor!

”



Pek çok Avrupa ülkesinde, ülke yönetiminde söz 
sahibi olan siyasilerin beyanlarında Müslüman-
ları küçümseyici ifadelere sıklıkla rastlanmakta, 
devlet yöneticileri ırkçılık ve İslam karşıtlığı içeren 
ifadeler kullanmaktan çekinmemektedirler.

“I am a Muslim individual 
living in Europe! 
I am exposed to insulting 
and humiliating 
expressions of the 
politicians!

”
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“Ben Avrupa’da yaşayan
Müslüman bir bireyim! 
Politikacıların aşağılayıcı
ve küçümseyici ifadelerine 
maruz kalıyorum!

”
We too often encounter statements that hu-
miliate the Muslims in the expressions of the 
politicians in many European countries and the 
leaders of the states feel free to make racist and 
Islamophobic statements. 
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