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Giriş
Nisan 2015 dönemine ait bu rapor, bazı resmi veriler vererek başlamaktadır. 2015 yılının ilk çeyreğinde,
Fransa’ da ki İslamofobi karakter taşıyan eylemlerin sayısında, önceki yılın aynı dönemine ait verilere
göre %500 lük bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu üzücü tablo, İslamofobiye Karşı Ulusal İzleme
Örgütü tarafından Başbakan Manuel Valls’ a, geçtiğimiz günlerde hükümetin ırkçılık ve anti-semitism’
e karşı eylem planları sunumu sırasında iletilmiştir1.
Belçika Müslüman Hakları Derneği 23 Nisan’ da ‘’Belçika’ da İslamofobi:2014’’ raporunu yayınladı.
Rapora göre ülkenin yalnızca Fransızca konuşulan kesiminde 696 İslamofobik ayrımcılık olayı meydana
gelmiştir.

Irkçı ve İslamofobi Bölümleri
Paris, Fransa-2 Nisan
Bir adam tesettürlü bir bayana RER A(banliyö tren garları) vurdu. Yolcular, çocuklarının eşlik ettiği
kurbanı korumak ve polis gelene kadar saldırganı etkisiz hale getirmek için müdahale ettiler. Olay bir
akıllı telefon ile video kaydına alındı2.
Thiéfosse (Vosges), Fransa-3/4 Nisan
Thiéfosse’ te, Vosges’ in bir yerleşim yeri, Müslüman bir aileye karşı yangınla ve nazi etiketli olmak
üzere saldırılar tepkilere neden oldu. Ailenin evin önüne park edilmiş iki otomobili 3 Nisan gecesi ateşe
verildi ve evin duvarı üzerine iki gamalı haç ve bazı ırkçı söylemler yazıldı. Olay sır-asında baba
hastanede iken, anne ve biri 20 aylık diğeri 8 yaşında olmak üzere iki çocuk evde yalnızdılar. Yangını
fark eden kurbanların komşusu, aileyi uyandırdı.
Vandœuvre-lès-Nancy, Fransa – 10/11 Nisan ‘’PİS ARAP, ÖLÜM’’. GAMALI HAÇ YANINDAKI FN(FRONT
Nancy’
li
Müslüman
ahalisinin NATIONAL-ULUSAL CEPHE) MARIENE LE PEN’ IN LIDERLIĞINI
ibadethanesinde toplanan cemaate cumayı
YAPTIĞI AŞIRI SAĞCI PARTIDIR.
cumartesiye bağlayan gece boyunca nefret
söylemleri ile bağlantılı saldırılar yapıldı.
Fransa-22 Nisan
Bir veya iki kiliseye karşı saldırı girişimleri
yetkili makamlar tarafından önlendi.
Saldırıyı düzenleyecek olan saldırgan
Cezayirli ‘’Radikal İslamcı’’ olarak tasvir
edilmekte ve bu haber ağız birliği
yapılmışçasına hafta boyunca medyada yer
aldı.
Ocak ayından beri, camilere yapılacak üç
saldırı girişimi de yetkili makamlar tarafından engellendi. Şüphelilerin tümü, onlarca aktörün
ayrımcılığa karşı savaş adı altında adil olmayan bildirimleri ile serbest bırakıldı3.
Pargny-sur-Saulx (Marne), Fransa-23 Nisan
Marne’ de, 70 m2 büyüklüğündeki Müslümanlara ait bir ibadethane çıkan yangınla tamamen kül oldu.
Pargny-sur-Saulx Müslüman Derneği Başkanı Tarık Sufi, bunun kazara çıkmış bir yangın olduğuna
inanmanın güç olduğunu söyledi.
Cumhuriyet savcısı tarafından jandarmanın araştırmalarına dayanarak soruşturma açıldı.

1

Fransa’ da ki İslamofobik eylemlerin sayısı için, http://www.lecfcm.fr/?page_id=3523; Presque autant d'actes antimusulmans recensés en 2015 que sur toute l'année 2014, http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/23/multiplication-desactes-antimusulmans-depuis-les-attentats-contre-charlie_4562004_3224.html .
2
Saldırı
görüntüleri
linki,
https://www.youtube.com/watch?v=gA_aP9l9gjs&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgA_aP9l9gjs&has_verified=1 .
3 Ocak ayından beri camilere karşı üç saldırı girişimi planlandı… tüm şüpheliler serbest kaldı, http://www.desdomesetdesminarets.fr/2015/05/06/deux-eglises-en-vente-a-rouen-et-si-on-les-transformait-en-mosquees / .
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Mâcon (Saône-et-Loire), Fransa-25/26 Nisan
İki şahıs gece boyunca yerleşim yerinde bulunan Türklere ait camii’ yi yakma girişiminde bulundu. Olay,
ibadethanede bulunan kameralarla saniye saniye kaydedildi. Polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Kurumlar, Politik Ve Kamusal Tartışmalar
Montpellier, Fransa-10 Nisan
TAM(Transports de l’Agglomération de Montpellier-Montpellier Toplu Taşıma)’ da bulunan Force
Ouvrière (FO-Güçlü İşçiler) sendikası temsilcisi, 9. Metro hattında Romanların sebep olduğu, makinist
ve yolcuları rahatsız eden ‘’katlanılmaz ve gerçek yangı barındıran’’ koku ile başa çıkmak için tütsü
kaplarının hat üzerine yerleştirilmesi talebinde bulunmak istedi. Fakat Toplu Taşıma Cemiyeti öneriyi,
insan hakları savunucuları derneklerinden gelecek tepkilerden çekindiği gerekçesi ile reddetti.
Nice, Fransa-26 Nisan
UMP’ nin vekili ve Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, France3 kanalındaki bir röportajı sırasında ‘’
Bize miras kalan Yahudi-Hristiyan medeniyeti Fransa’ da oluşan ‘’beşinci koloniler’’ tarafından tehdit
edilmektedir’’ dedi. Buna şunu da ekledi; ‘’ aslında Fransa’ da ki mevcut ‘’İslam Faşizmi’’ ‘YahudiHristiyan medeniyeti’ ne üçüncü dünya savaşını ilan etti’’4.

Medyada, Kültürel ve Eğitim Ortamında İslamofobi
RTL, Fransa- 7 Nisan
Eric Zemmour, Fransa’ nın RTL radyosunda ki bir yayın sırasında bir kere daha İslam ve Müslüman
camiaya saldırdı. Gazeteci ve yazara göre, kendisinin pozisyonunu aşırı sağcı gibi varsayarsak, Fransa
İslam Birliği Organizasyonu(l'Union des organisations islamiques de France-UOIF)’ nun Fransa’ da ki
camii sayılarını arttırma niyeti üzerine söz dalaşı oluşturdu. Zemmour, tüm azınlık ibadethanelerinin
Katolik kültür çerçevesinde yeniden şekillenmesi gerektiğini savundu5.
France5 – 10 Nisan
Charlie Hebdo’ nun eski Direktörü Philippe Val, Anne-Sophie Lapix’ in programında ‘’İslamofobi
kavramı, İslam içindeki radikalleşme tehlikesi üzerine yapılacak konuşmalardan kaçınmak için
oluşturulmuştur ve kullanılır’’ dedi6.
‘’Yasak Bölge’’ adlı televizyon programı Fransa’ da ‘’ Yeni Gettoların Hassas Mahalleleri’’ üzerine bir
röportaj yayımladı. Birçok televizyon izleyicisi ankette sunulan imajdan incindi. Özellikle de banliyöde
yaşayan bir aile üzerinde yapılan anket ‘’Fransız toplumu içindeki tehlike arz eden İslam, doğrudan
İslam içerisinden de olmak üzere aşırı ırkçı tepkilere ve damgalamalara neden olmaktadır7.
Fransa- 13 Nisan İtibarı ile…
2016 yılında yürürlüğe girecek olan yeni eğitim programının sunumundan sonra tarih derslerinin içeriği
etrafında tartışmalar alevlendi. Kolejlerdeki ders programındaki yenilik İslam, Afrikalı insan ticareti
anlaşmaları gibi tarih konuları ile beraber, hocaların da din savaşları, aydınlanmalar arasında seçim
yapmasını gerektirecek bir tarih programı ön görmektedir8.
Bu çerçevede deneme ve roman yazarı Pascal Bruckner ‘’ ortaçağ Hristiyanlığı veya Aydınlanma çağı
çerçevesinde aynı zamanda İslam derslerine de ayrıcalık tanıyarak sürpriz yapabiliriz. Bence, bu
gelişigüzel bir seçim söz konusu değil, ancak ideolojik bir yaklaşım söz konusudur. Şüphe yok ki, burada
İslam’ a karşı iyi bir niyet vardır. Bu, yeni başlayanlar için sistemdeki incitici tarafları temizleme kaygısı

4

Sn. Estrosi’ nin France3’ teki röportajı, http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attentat-dejoue-a-paris/videoestrosi-denonce-des-cinquiemes-colonnes-islamistes-en-france_887303.html .
5 Sn. Zemmour’ un RTL kanalındaki müdahalesi, 7 Nisan 2015, http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/un-musulman-estil-forcement-pieux-interroge-eric-zemmour-7777296563 .
6 Sn. Val’ ın France5’ e müdahil olduğu görüntüler, http://www.dailymotion.com/video/x2m8cpk_philippe-val-islamophobiec-est-un-mot-pour-eviter-de-parler-du-danger-de-radicalisation-au-sein-de_news?start=6 .
7 M6’ nın röportaj integrali, http://www.6play.fr/m6/zone-interdite/11476358-quartiers-sensibles-le-vrai-visage-des-nouveaux-ghettos#/m6/zone-interdite/11476358-quartiers-sensibles-le-vrai-visage-des-nouveaux-ghettos .
8 Detaylı bilgi için, http://www.education.gouv.fr/cid88073/mieux-apprendre-pour-mieux-reussir-les-points-cles-college2016.html .
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ile yapılmalıdır’’ 9 . Daha aşırı sağcı olan ve François Hollande’ a seslenen UMP sözcüsü Sébastien
Huyghe, ‘yapmakta olduğun sapkınlığa son ver’ şeklinde konuştu. Tarih profesörlerinin yerini alacak
profesörler konusunda önlem alınmadığı takdirde medeniyet ve gelişim uzun vadede tehlikededir’’
dedi10. Ancak bu, kolejlerde uygulanacak olan yeni tarih programdan dolayı, ulusal değer ve laiklik için
duyulan endişelerden dolayı yapılan eleştirilerden sadece biridir11.
Charleville Mézieres (Ardennes), Fransa-29 Nisan
Kolej öğrencisi olan 15 yaşındaki Sarah K. , inancı gereği giydiği elbisesi çok uzun ve kapalı olduğu
gerekçesi ile iki kere okula alınmadı. Okul yöneticisi Maryse Dubois, uzun kıyafetin okullardaki laik
yasalara aykırılık göstereceğini ve okul için siyah feracenin fazla çalımlı olabileceğini savundu.
Meselenin amacını ulusal ve uluslararası alanda kamuoyunu gücendirmek ve bölmek olduğunu 12
söyledi13.
Bu olay medyaya yansımadan önce, ORIW bir anneden, kızının uzun etek giydiği için okuldan uzunca
bir süre şikâyet aldığını dile getiren bir telefon aldı14.
Okullarda dini sembolleri yasaklayan 2004 yasası giyimle ilgili herhangi geçerli bir içeriğe sahip değildir.

İyi Haberler
Paris, Fransa-9 Nisan
CNSDH(Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme-İnsan Hakları Danışmanlığı Ulusal
Komisyonu), İslamofobi kavramının kullanımını 2014 yılına ait rapor özetlerinde kullanmak sureti ile
resmileştirdi. Hatta raporda, İslamofobi adına özel bir oluşturulduğu görülmektedir. CNSGH’ nin 2013
yılına ait yayınlarında benimsediği İslamofobi tanımı neredeyse bir fobi olarak ele alınmaktadır. Bu
demektir ki; Fransa’ da İslam’ a ve Müslümanlara karşı şiddetli bir korku beslenmekte ve bu bakış
açısına göre Fransa’ da bu gruba ve inanışa karşı korku ve düşmanlık havası esmektedir.

Eylemlerimiz ve Başarılarımız
Strasburg, Fransa-6/12 Nisan
Ekip üyelerimizden bir arkadaşımız, ‘’Çevrimiçi ve Çevrimdışı Fırsat Eşitliği için (Yeniden)Eylem’’ başlıklı
seminere katıldı. Panel Hükümet dışı Örgütler Birliği15 tarafından Avrupa Konseyi Gençlik Merkez’ inde
düzenlendi. Birliği oluşturan Avrupalı örgütler faşizm, milliyetçilik ve ırkçılık düzlemlerinde aşırılıklara
karşı göçmen ve sığınmacı haklarını koruyan örgütlerdir16.

9

Alexandre Devecchio, Pascal Bruckner: yeni tarih dersi programları ve ya Fransa’ nın yok oluşu,
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/04/25/31003-20150425ARTFIG00143-pascal-bruckner-les-nouveaux-programmes-d-histoire-ou-l-effacement-de-la-france.php .
10 Kolej reformu: ‘’UMP Hollande’ i bu şaklabanlığa son vermeye davet ediyor’’, http://www.vousnousils.fr/2015/04/27/reforme-du-college-lump-en-appelle-a-hollande-pour-faire-cesser-cette-heresie-567779 .
11 Diğer görüş ve yorumlar için; http://blogs.rue89.nouvelobs.com/journal.histoire/2015/04/29/nouveaux-programmesdhistoire-le-betisier-des-opposants-234515 .
12 Sosyal medya üzerinde İslamofobi ve ırkçı yaklaşıma karşı hashtag çalışması yapıldı. #JePorteMaJupeCommeJeVeux(#İstediğimGibiGiyinirim)
13 Alissa J. Rubin, Fransız Okulları Genç Yaştaki Kızların Eteklerini Dini Sembol Olarak Algılıyor, http://www.nytimes.com/2015/04/30/world/europe/french-school-teenagers-skirt-illegal-display-religion.html?_r=0 .
14 ORIW’ in 23 Nisan Tarihli Bildirisi, http://www.oriw.org/communique-oriw-charleville/ .
15http://www.unitedagainstracism.org/ .
16 http://www.unitedagainstracism.org/conferences/conference-archive/react-for-equal-opportunities/ .
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