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GİRİŞ

İngiltere Nefret Suçları, Hak ve Özgürlükler Değerlendirmesini içeren bu çalışma, 
Birleşik Krallık’ta yaşayan Müslümanlara ve Türklere yönelik 2021 yılında gerçekle-
şen nefret suçları, hak ihlalleri ve saldırılar ile hak ve özgürlüklerin gelişiminin tes-
pitine yönelik bir odağa sahiptir. Bu çalışma aracılığıyla Birleşik Krallık’taki nefret 
suçları, hak ve özgürlüklere ilişkin bir tablo sunulmasının yanı sıra, toplumsal uzlaşı 
ve bütünleşmenin önündeki en büyük engel olarak görülebilecek ayrımcılık ve ay-
rımcılık kapsamında yer alan İslamofobi’ye ilişkin farkındalık yaratarak, ayrımcılık ve 
İslamofobiyle mücadele için bilimsel bir zemin oluşturmak amaçlanmıştır.

Çalışmada İngiltere’de Müslümanlara ve Türklere yönelik nefret suçları, hak ve ihlal-
ler birer şiddet biçimi olarak ele alınmıştır. Bu noktadan hareketle, barış çalışmaları-
nın kurucusu olarak nitelenen Johan Galtung’un şiddet tipolojisinden yola çıkılarak 
şiddetin, yapısal, doğrudan ve kültürel şiddet1 olmak üzere birbiriyle bağlantılı üç 
boyutu bağlamında nefret suçları, hak ve ihlaller değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, 
Birleşik Krallık’ta Müslümanlar ve Türklere yönelik ayrımcılık ile İslamofobi tespit 
edilirken, her şiddet biçimi kategorik birer gösterge olarak kullanılmıştır. Medyada 
yer alan haberler ve nefret suçlarına ilişkin adli kayıtlar genellikle doğrudan şid-
detin tespitine imkân verirken, insanları baskılayan ve onlara zarar veren sosyal, 
ekonomik ve politik yapılar ile de yapısal şiddetin izleri takip edilmiştir. Medyada yer 
alan haberler, hak ihlalleri ve saldırıların tespitinin yanı sıra, içerikleri ile doğrudan 
şiddetin ve yapısal şiddeti meşrulaştıran kültürel şiddetin anlaşılmasına da imkân 
vermiştir.

Avrupa’da İslam ve Müslümanlar tartışma konusu olduğunda, ayrımcılık gibi çok-
kültürcülük de öne çıkmaktadır. Avrupa’da çokkültürlülüğün durumu ve geleceği 
tüm Avrupa vatandaşları için önemli bir konu olmaya başlamıştır. Konunun önemi 
yoğun tartışmaları beraberinde getirmiş, İngiliz kamuoyunda İslam ve Müslüman-
larla ilgili olumsuz bir tutum ve kültürel bir tepki yansıtılabilmiştir. Buna rağmen, 
Birleşik Krallık Müslümanlara yönelik olumsuz tepkide önde gelen örnekler arasında 
yer almamıştır. Bunun nedeni, Birleşik Krallık’taki anayasal düzenin ve siyasi kültü-
rün kapsayıcılığı ve koruyuculuğudur. Müslümanlara karşı tepkinin ilk geleceği yer 
olarak konumlandırılabilecek olan aşırı sağ ülkede geniş kabul gören bir konuma 
gelmemiştir. Fakat, 11 Eylül terör eylemleri gibi küresel ve bölgesel güvenlik sorun-
ları, Müslümanların ve Türklerin izole edilebileceği önlemleri tetikleme potansiyeline 
sahiptir. Hatta Müslümanlara ırk muamelesi dahi yapılmasının önü açılmıştır. 11 Eylül 

1 Johan Galtung, Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. London, Sage, 
1996, s.41-42.

terör eylemlerinin ardından terörle mücadele, radikalleşmiş veya aşırılığa kaymış 
Müslümanlarla mücadele üzerinden İslamofobinin beslendiği bir dinamik oluştur-
muştur. 2021 yılındaki hak ihlali ve saldırı olayları, Birleşik Krallık’ta yaşayan ya da 
yeni yaşamaya başlayacak olan Müslümanların ve Türklerin ülkede hangi koşullarla 
karşı karşıya kaldığının ya da kalacak olduğunun belirlenmesi için bir gereklilik halini 
almıştır.
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1. ARKAPLAN BİLGİSİ: İNGİLTERE’DE AYRIMCILIĞIN YANSIMASI 
OLARAK İSLAMOFOBİ

Avrupa’da İslam ve Müslümanlar tartışma konusu olduğunda çokkültürcülük kavramı 
akla gelmektedir.1 Nilüfer Göle, ‘Gündelik Yaşamda Avrupalı Müslümanlar’ adlı eserinde 
Avrupa’da çokkültürcülüğün çöküşüne işaret etmiş ve bu çöküşün iki etkisinin oldu-
ğunu belirtmiştir. Göle’ye göre, çokkültürcülük eleştirisi İslamı ve Müslümanları Avrupa 
toplumlarının kolektif bilincine taşımıştır. Konu, Müslümanların ötesinde tüm Avrupa 
vatandaşlarını ilgilendirir olmuştur. Bir başka deyişle İslam, Avrupa’da kamulaşmıştır. 
Artık konu devlet ve hükümet değerlendirmelerinden çıkıp, tüm vatandaşların kamu 
işlerine dahil olması olduğundan, herkesin tartıştığı bir mesele haline gelmiştir. Böyle 
bir tartışmanın sonucunda da gerek İslam gerekse de Müslümanlarla ilgili bir ‘dışlama’ 
oluşabilmiştir. Göle bu tartışmayı yaparken, Jürgen Habermas’ın yabancı düşmanlığına 
kapılmış Avrupa’nın endişe verici belirtileri yorumunu, Jacques Ranciere’nin halk kitle-
lerinin infialinden değil, tepeden inen ırkçılık biçiminin yükselişi değerlendirmesini, Tariq 
Modood’un ırk ve etnik farklılıklar yanında kültürel özellikleri de aşağılamayı barındıran 
kültürel ırkçılık tezini hatırlatmıştır.2 Gerek çokkültürcülüğün kamulaşması gerekse de 
adı geçen düşünürlerin uyarılarına konu olan tepkiler temelde Müslümanların, genel 
olarak da yabancıların sınırlarından, lojmanlarından, banliyölerden, yani çevreden çı-
kıp merkeze gelmeleri ve görünür kılınmalarıyla, Avrupa vatandaşlarına ayrılan merke-
zi mekanlara ulaşmalarıyla tetiklenmiştir. Göle, vatandaşlığın kanıtını ortaya koyarken 
Hannah Arendt’i hatırlatıp, özel alanın sığınağından çıkmayı gerektiren görünme cesa-
retini vurgulamış ve bu açıdan bakıldığında Avrupalı Müslümanların bunu yaptıklarını 
söylemiştir.3 Avrupa’da hem bunun imkanının sunulduğuna hem de verilen imkânın sı-
nırları tartışılarak, aslında haklar konusunda normatif bir çelişki yaşandığına dair vurgu 
yapmıştır. Birleşik Krallık da adeta bu çelişkiden nasibini almıştır. 

Birleşik Krallık literatürde, aşırı sağ hareketler bağlamında ilk örnek gösterilecek ülkeler 
arasında yer almamaktadır. Bu durum, Birleşik Krallık’taki anayasal düzenin ve siyasi 
kültürün aşırı sağ partilere toplumda ve siyaset alanında güçlü bir yer vermemesine 
dayanmaktadır. 1960’larla birlikte göç hareketlerinin ve ulusal kimlik bilincinin yüksel-
mesiyle her ne kadar Birleşik Krallık’ta 1970’lerin koşulları altında Britanya Ulusal Cep-
hesi (NF) ve yıllar sonra, 2000’lerde Britanya Ulusal Partisi (BNP) seçim başarıları elde 
etse de bunun ülkede aşırı sağın genel kabul gören ve geniş bir siyasi temsile sahip bir 
zemine kavuştuğu anlamı taşımadığı belirtilebilir.4

1 Bu paragraf belirtilen kaynaktan aktarılmıştır: Sezgin Mercan, “İngiltere’de Zayıflayan Bir Gelenek: Aşırı Sağ 
Partiler,” içinde Uğur Burç Yıldız, Avrupa’da Güçlenen Aşırı Sağ Partiler, Detay Yayıncılık, Ankara, 2020, s. 
121-145.
2 Aktaran Sezgin Mercan, “Düşünceler Savaşı’nın Gölgesinde Türkiye-AB İlişkileri”, Stratejist Dergisi, Sayı: 21, 
Temmuz 2019; Orijinal kaynak: Nilüfer Göle, Gündelik Yaşamda Avrupalı Müslümanlar, İstanbul: Metis Yayınları, 
2015, s. 45-48.
3 A.g.e.; Göle, s. 275, 277.
4 Bu paragraf belirtilen kaynaktan aktarılmıştır: Sezgin Mercan, a.g.e.; Peter John ve Helen Margetts, “The 
Latent Support for the Extreme Right in British Politics, West European Politics, Cilt: 32, Sayı: 3, 2009, s. 496.

Ana hatları belirtilen koşullar altında, Birleşik Krallık’taki İslamofobi çeşitli kavramları 
barındıran tartışmaları beraberinde getiren bir niteliğe sahip olmuştur. Çokkültürlülük, 
ırkçılık, entegrasyon gibi kavramlar bunların başında gelmiştir. 11 Eylül terör eylemleri 
sonrasında çok kültürlülük Müslümanların ve göçmenlerin izole edilmelerini öngören 
bir güvenlik gündemine indirgenmiştir. Müslümanlara adeta ırk muamelesi yapılmış, 
tanımlanmaları dini referanslar ötesinde ırkçı referanslara doğru kaymıştır. Ayrımcılık-
la özdeşleştirilebilecek bu gibi gelişmelerin temelinde kültürün ve kültürel özeliklerin 
olduğu düşünülebilecek olsa da ırk tartışmalarının devreye girdiği noktada kültürün 
ötesine geçilebileceği tahmin edilebilir duruma gelmiştir. Müslüman ailelerin İngiliz top-
lumuna entegre olmaları için zorlanıp zorlanamayacakları, Müslüman çocukların okul 
hayatlarıyla ev yaşantılarının uyumsuzluğu, buradan toplum içindeki eşitlik ilkesinin ve 
liberal değerlerin sarsılmasına doğru kayış, özellikle 1980’li yılların tartışmaları olmuş-
tur. 1990’ların sonu 2000’li yılların başı itibariyle bazı Müslümanların Birleşik Krallık’ın 
yurtdışı temsilciliklerine yönelik saldırı planlarında adlarının geçmesinin ve özellikle de 
11 Eylül terör eylemlerinin ardından terörle mücadele, radikalleşmiş veya aşırılığa kaymış 
Müslümanlarla mücadele üzerinden İslamofobinin beslendiği kuvvetli bir hat oluştur-
muştur. Buna Londra’daki metro istasyonlarına yönelik saldırılar da eklenince Birleşik 
Krallık, önleme stratejisi geliştirerek şiddet içeren aşırılıklara veya radikal hareket ve ey-
lemlere karşı koymayı hedeflemiştir. Bu strateji 2006 yılından sonra varlığını korumaya 
devam etse de etkisinde bazı kayıplar yaşamıştır. Çünkü bu strateji, Müslümanların siya-
si direnç gösterip, İngiliz hükümetini sosyal kontrolcülükle eleştirmelerine kaynaklık et-
miştir. Buna rağmen 2015 yılından sonra önleme stratejisinin terörle ve radikalleşmeyle 
mücadele kapsamında eğitim ve sağlık gibi çeşitli alanlara genişletildiği görülmüştür.5

Genişleyen bu stratejinin dışında, İslamofobi aşırı sağ ve popülist dinamikleri hayata ge-
çirmiştir. Siyasi aktörler ve medya bu dinamiği Müslümanlara karşı olumsuz tutumla iyi-
ce pekişmiştir. Aşırılık ve radikalleşme Müslümanlarla ilişkilendirilmiş, bunun sonucunda 
ırkçılık alametleri adeta kurumsallaşma yoluna girmiştir. Örneğin, Birleşik Krallık’ta İslam 
karşıtı İngiliz Savunma Ligi (EDL), ülkede İslamofobiyi yaymaya çalışarak Müslümanları 
ırk temelinde değerlendiren siyasi bir hareket olarak konumlanmıştır. Bu hareket İngiliz 
değerlerini ve Batı değerlerini İslam’ın ve Müslümanların olası tehditlerine karşı konum-
landırmıştır.6 Kurumsallaşan ırkçılık örneği haline gelen bu tutum yapısal ırkçılıktan fark-
lılaşmıştır. Müslüman toplulukların siyasi katılım ve temsil bağlamında sınırlanmaları da 
bu kurumsallaşmanın olumsuz bir yansıması olmuştur. 

İslamofobinin sosyo-ekonomik yönünün olduğu da göz ardı edilmemesi gereken bir 
diğer meseledir. 2000’li yılların başında Birleşik Krallık’ın kuzeyindeki eski fabrika kasa-
balarında gençler ve polis arasında yaşanan çatışmalar, Oldham, Burnley ve Bradford 
bölgelerinin karşı karşıya kaldığı işsizlik, sosyal yoksunluk ve düşük eğitim seviyesi gibi 

5 Tahir Abbas, Islamophobia as the Hidden Hand of Structural and Cultural Racism, The Routledge International 
Handbook of Islamophobia, Routledge, 2019, s. 32-40.
6 Juris Pupcenoks ve Ryan McCabe, “The Rise of the Fringe: Right Wing Populists, Islamists and Politics in the 
UK”, Journal of Muslim Minority Affairs, Cilt: 33, Sayı: 2, 2013, s. 172.
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sorunlar doğrudan Asya kökenli toplulukları etkilemiştir. Bu etkinin sosyo-ekonomik 
yönü ve ırkçı çetelerden kaynaklanan tarafı olmasına rağmen, hükümetlerin ve basının 
da etkisiyle bu gibi gelişmelerin sorumluluğu Müslümanlara ve onların kültürel özellik-
lerine dayandırılabilmiştir. 2001 tarihli Ouseley Raporu7 bu açıdan son derece önemlidir. 
Rapor insanların çok kültürlü bir sistemin getirdiği farklılıklara ve hoşgörüye saygı gös-
termekten ziyade bunlara karşı reaksiyon geliştirdiklerini vurgulamıştır. Sosyo-ekonomik 
koşulların ve ırk temelli dinamiklerin reaksiyonun arka planında konuşlandığı görülmüş-
tür. Kültürel referanslar üzerinden toplum içinde uyum sağlamaya çalışan girişimlerin, 
2000’li yıllardan itibaren Birleşik Krallık’taki Müslümanlara karşı ırkçı politikaların uygu-
lanabilmesinin adeta önü açılmıştır. Bu bağlamda sınıf ayrımı üzerinden farklı tutum-
lar da dikkat çekmiştir. Örneğin, Pakistan ve Bangladeş kökenli işçi sınıfı Müslümanları 
sosyal olarak kontrol edilmeleri gereken kişiler olmuşlardır. Profesyonel, orta sınıf Mısırlı 
Müslümanlar ise yerel halkla entegre edilmek için devlet müdahalesi gerektiren kişiler 
olarak görülmemişlerdir.8 

İngilizler adeta kendi sistemleri ve değerlerine ters düşmeyecek bir İngiliz İslamı’nı 
kurma girişiminde bulunmuşlardır. Terörle mücadele söylemi açısından Britanyalı Müs-
lümanların terör eylemlerinden duydukları dehşeti vurgulayarak, iyi Britanyalı Müslü-
manlar ve kötü yabancı Müslümanlar arasındaki iyi/kötü ayrımını formüle etmeye çalış-
mışlardır. Fakat 2005’te Londra’daki bombalı saldırı ile bu çaba, Müslümanların tehlikeli 
olduğu fikrini değiştirme gücüne erişememiştir. Bu iyi/kötü ikiliği İngiliz İslamofobisinin 
gelişimi için oldukça önem arz etmiştir. Laik, liberal, İngilizce konuşan ve toplumla bü-
tünleşmiş, güçlü ulusal bağlılıklara sahip iyi Müslümanlar ulusal topluluğun içine çekilir-
ken, diliyle, kıyafetiyle, ideolojisiyle, terörizm bağlantılarıyla ve dine aşırı bağlılıklarıyla 
toplumdan tamamen dışlanmış, izole olmuş kişilerden oluşan kötü Müslümanlar tecrit 
edilmiş ve gayri meşru olarak görülmüşlerdir. İyi Müslümanlar ulusun bir parçasıyken ve 
toplum tarafından kucaklanırken, kötü Müslümanlar ise ulusal birliğe ve ulusal güven-
liğe tehdit olarak kabul edilmişlerdir. Bu gibi söylem ve tutumlar İngiliz ulusal kimliğini 
de güçlendirmişlerdir.9 

İngilizlerin İslam dini, Müslüman kimliği ve diğer etnik ve dini azınlıklar hakkında ne dü-
şündükleri üzerine Birmingham Üniversitesi bünyesinde yapılan güncel bir araştırmada, 
Birleşik Krallık’ta İslamofobinin ırka ve dine dayanan iki yönü olduğu vurgulanmıştır. 
Bir başka deyişle, İslamofobi’nin Müslümanları hedef alan bir ırkçılık tipi olduğu, aynı 
zamanda da din karşıtı bir önyargıyı barındırdığı ifade edilmiştir. Araştırmada, Birleşik 
Krallık’taki Müslümanlara karşı düşmanlığın siyasi açıdan muhafazakâr, milliyetçi ve alt 
sosyal sınıf mensubu insanlarca geliştirildiği vurgulanırken, Müslümanlara ve İslam’ın 
öğretilerine karşı önyargının eğitimli orta ve üst sınıf mensuplarından geldiği belirtil-

7 Herman Ouseley, “Community Pride, Not Prejudice: Making Diversity Work in Bradford,” 2001, http://www.
tedcantle.co.uk/publications/004%20Bradford%20pride%20not%20prejudice%20Ouseley%202001.pdf.
8 Leonie B. Jackson, Islamophobia in Britain: The Making of a Muslim Enemy, Palgrave Macmillan, 2018, s. 
31-58.
9 A.g.e. 

miştir. Birleşik Krallık’ta Müslümanların, yaklaşık yüzde 45 oranıyla birinciliği paylaşan 
Roman ve İrlandalı gezginlerden sonra yüzde 26 ile en az sevilen ikinci topluluk olduğu 
tespit edilmiştir. Araştırmada, İngilizlerin İslam’a karşı önyargılarının cehaletten değil, 
yanlış eğitimden ve yanlış tanımadan kaynaklandığına işaret edilmiştir. 10

İslamofobi etkisinin bu koşullarda hissedildiği İngiltere’de, organizasyonel eksikleri gi-
dermek için bazı oluşumların öne çıkması kaçınılmaz olmuştır. Bu bağlamda göz önünde 
bulundurulabilecek bir oluşum İngiliz parlamentosu içinde Britanyalı Müslümanlar ve İs-
lamofobi üzerine 2017’de kurulmuş olan gruptur. Bu grubunu temel amaçları, parlamen-
terleri, politika yapıcıları ve toplumu Britanyalı Müslümanların taleplerini ve zorluklarını 
vurgulayarak, Müslüman toplulukların İngiltere’ye katkılarını belirterek ve İngiltere’de 
Müslümanlara karşı varolan önyargı, ayrımcılık ve nefret hakkında araştırmalar yaparak 
bilgilendirmek olmuştur. Grup hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası üyele-
rinden oluşturulmuştur. Bu, Parlamento içinde resmi bir statüye sahip olmayan, Parla-
mento veya onun Komitelerinden herhangi biri tarafından herhangi bir yetki verilmeyen 
ve Hükümetten bağımsız olan gayrı resmi, partiler arası nitelikte bir grup olmuştur.11  
Bu grup İngiltere’de Partiler Üstü Meclis Grubu (All Party Parliamentary Group) olarak 
adlandırılmıştır. Grup, İslamofobiyi tanımlama çabasını içeren raporunda İslamofobinin 
sadece İngiltere’deki Müslümanları değil, sosyal uyuma zarar vermesinden dolayı tüm 
toplumu etkilediğini vurgulamıştır. Raporda, toplumdaki ayrımcılıkla başedebilmek için 
öncelikle sorunun, yani İslamofobinin ne olduğunun iyi tanımlanması gerektiğine işa-
ret edilmiştir. 2010’ların ikinci yarısında yapılan kamuoyu yoklamalarının Müslümanların 
bulundukları topluma ait olma hislerinin yüzde 90’ın üzerinde olması önemsenerek, ay-
rımcılığın yersizliğine dikkat çekilmeye çalışılmıştır. İslam’ın İngiltere’deki yaşam biçi-
mine uygun olduğu ve yeri geldiğinde İngiltere’deki Müslümanların İngilizlerin kültürel 
pratiklerine uyum sağladıkları ifade edilmiştir. Örnek olarak da yeni yılda yılbaşı kartı 
gönderilmesi ve yılbaşı hediyeleri alınması gösterilmiştir. Yine de İngiltere’deki Müslü-
manların yüzde 70’i din temelli önyargılarla karşı karşıya kaldıklarını belirtmiştir. Ayrıca, 
din temelli nefret suçlarının yüzde 52’sinin Müslümanlara karşı olduğu tespit edilmiştir.12

İngiltere’de nefret suçları, 2007’de tanımlandığı haliyle, birisine karakteristik özellikle-
rinden hareketle sergilenen önyargılı ve düşmanca tutumun saldırıya dönüşmesi şek-
linde anlamlandırılmıştır. Ülkede ırk ve etnik temele, din ve inanca, cinsel yönelime ve 

10 Stephen H. Jones ve Amy Unsworth, “The Dinner Table Prejudice: İslamophobia in Contemporary Britain,” 
University of Birmingham Survey, 2022, https://www.birmingham.ac.uk/documents/college-artslaw/
ptr/90172-univ73-islamophobia-in-the-uk-report-final.pdf. 
11 About the APPG on British Muslims, https://appgbritishmuslims.org/about. 
12  All Party Parliamentary Group on British Muslims, Islamophobia Defined: Report on the Inquiry 
into a Working Definiton of Islamophobia/anti-Muslim hatred, https://static1.squarespace.com/
static/599c3d2febbd1a90cffdd8a9/t/5bfd1ea3352f531a6170ceee/1543315109493/Islamophobia+Defined.
pdf; Ballagan, K., Mortimore, R., and G. Gottfried. 2018. A review of survey research on Muslims in Britain. 
London: Ipsos Mori Social Research Institute. s. 10-12; Abrams, D., Swift, H., and D. Houston. 2018. Developing 
a national barometer of prejudice and discrimination in Britain. Equality and Human Rights Commission. s. 10.
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engelliliğe dayanan nefret suçları tanımlanmıştır. Göçmenlere karşı sergilenen yabancı 
düşmanlığı da İngiliz polisine göre ırk temelli savaş suçu olarak görülmüştür. 2021’in 
ilk yarısı itibariyle İngiltere ve Galler’de polis kayıtlarında yer alan toplam 124.091 nef-
ret suçu tespit edilmiştir. 2021’in ilk yarısında İngiltere ve Galler’de polis kayıtlarındaki 
nefret suçlarından 92.052’si ırk temelli, 6.377’si din ve inanç temelli, 18.596’sı cinsel eği-
lim ve 9.943’ü de engellilik nedeniyle işlenmiştir. İngiltere’de 2020’den 2021’e uzanan 1 
yıllık sürede ırk temelli nefret suçu oranı yüzde 12 artmıştır. Din ve inanç temelli nefret 
suçlarında 2020 yılına kıyasla 2021 yılında yüzde 18 oranında düşüş tespit edilmiştir. 
2020’de 6.856 olan nefret suçu sayısı 2021’de 5.627’ye düşmüştür. Bu düşüş, 2019’un ilk 
yarısında din ve inanç temelli nefret suçlarının 7.202 vaka ile eriştiği tavan noktasından 
sonraki ikinci ciddi orandaki düşüş olarak kaydedilmiştir. İngiltere’de nefret suçlarının 
odağındaki dinler Budizm, Hıristiyanlık, Hinduizm, Yahudilik, İslam ve Sihizm şeklinde 
tanımlanmıştır. 2020-2021 yıllarında bu dinler arasında en fazla nefret suçuyla karşı 
karşıya kalan İslam olmuştur. Müslümanlara karşı 2.703 nefret suçu işlenmiştir. Müslü-
manlardan sonra en fazla nefret suçuyla karşı karşıya kalanlar 1.288’lik vaka sayısıyla 
Yahudiler olmuştur. Onları 521 vaka ile Hıristiyanlar takip etmiştir.13 İskoçya’daki nefret 
suçlarına bakıldığında ise ırk ve etnik köken temelli nefret suçlarının ilk sırada yer aldığı, 
onu cinsel yönelimin ve dini gerekçelerin takip ettiği görülmüştür. 2020-2021 yıllarında 
İskoçya’da 5.525 nefret suçu kaydedilmiştir. Bunun 573’ü din temelli olmuştur. 2019-
2020 yıllarıyla kıyaslandığında bu sayıda yüzde 14’lük bir düşüş olmuştur. 2003 tarihli 
İskoçya Ceza Adaleti Kanunu’nun 74. Bölümü din temelli nefret suçlarını tanımlamıştır. 14  
Önyargılarla ve ayrımcılıkla mücadele etmek ve Müslümanlara yönelik eşitsizlikçi tutum-
ları gidermek için İslamofobinin tanımlanması Meclis Grubu için oldukça önemsenen bir 
konu olmuştur. Grup, İslamofobi sorununun etkisini kabul etmesine rağmen, İngiliz hü-
kümeti tarafından İslamofobinin tanımlanması yönünde adım atılmamasını eleştirmiştir. 
2012’den 2016’ya uzanan süreçte İngiliz hükümetinin üzerinde çalıştığı nefret suçları 
eylem planları irdelenmiş, Anti-Semitizm ile ilgili tanımlama yapılırken, İslamofobinin 
tanımı konusunda ilerleme kaydedilememesi eleştirilmiştir. Meclis Grubu İslamofobinin 
tanımlanmasında İslamofobi süreci, İslamofobik eylemler ve İslamofobi etkisinden olu-
şan üç unsurun varolması gerektiğini belirtmiş, kavramı Müslümanlığın açıklanmasıyla 
ya da Müslümanlık algısıyla ortaya çıkan ırkçılığın bir türü olarak konumlandırmıştır. İs-
lamofobinin nefret suçlarının da ötesinde bir gerçeklik olduğunu kabul etmiştir.15

Meclis Grubu yine 2010’ların ikinci yarısında yapılan araştırmalarda Müslümanlardan 
şüphe duyan İngilizlerin oranının yüzde 42, İslamı tehlikeli bir din olarak kabul eden-
lerin oranının yüzde 25 çıktığının altını çizmiştir. Tahir Abbas’ın İslamofobi kapsamın-

13 Home Office, Official Statistics: Hate crime, England and Wales, 2020 to 2021, 12 Ekim 2021, https://www.
gov.uk/government/statistics/hate-crime-england-and-wales-2020-to-2021/hate-crime-england-and-
wales-2020-to-2021. 
14 Crown Office, & Procurator Fiscal Service, Hate Crime in Scotland, 2020-21, 2021, https://www.copfs.gov.
uk/images/Documents/Statistics/Hate%20Crime%20in%20Scotland%202020-21/Hate%20Crime%20in%20
Scotland%202020-21.pdf. 
15  All Party Parliamentary Group On British Muslims, a.g.e. 

da tanımladığı 12 sınıflandırmaya atıf yapmıştır. Buna göre ilk sırada yer alan, nefret 
suçlarıdır. İkincisi, başarısız kültür söylemidir. Üçüncüsü, cinsiyet temelli ayrımcılıktır. 
Dördüncüsü, ideoloji temelli düşmanlıktır. Beşincisi, İslamofobiyi kitlesel bir düşünceye 
dönüştüren kurumsal tutumdur. Altıncısı, entellektüel düzeyde inkardır. Yedincisi, med-
ya sektöründeki tutumdur. Sekizincisi, popülizm ve milliyetçilik gibi siyasi akımlardan 
beslenen kitlesel düşüncedir. Dokuzuncusu, başka dine mensup olanların Müslümanlara 
karşı takındığı din temelli düşmanca tutumdur. Onuncusu, hukuk, karar alma meka-
nizması, yürütme organlarındaki İslamofobiyi içeren devlet aşamasıdır. Onbirincisi, eği-
tim, istihdam, sağlık gibi konularda Müslümanların eşit olmayan koşullarla karşı karşıya 
kalmasını tanımlayan yapısal durumdur. Sonuncusu ise göçmen karşıtlığını barındıran 
yabancı düşmanlığının Müslümanlara yansımasıdır. Bu sınıflandırma İslamofobinin sa-
dece bireysel temelli olmadığını, sosyal, kültürel, tarihsel ve siyasal söyleme dayanan 
ve zamanla da büyüyen, İslami kimliğin görünür olduğu koşullarda aktifleşen bir sorun 
olduğunu göstermiştir.

İngiltere’de Partiler Üstü Meclis Grubu’nun bir başka çalışması, İngiltere’deki Müslüman-
ların hayır ve yardımlaşma faaliyetleriyle ilgilidir. Grup bu faaliyetleri İngiltere’de sosyal 
refaha büyük ölçüde katkı sağlayan bir kaynak olarak kabul etmiş ve Müslümanları bu 
açıdan aktif konumda değerlendirmiştir. Hatta 2017’deki Manchester saldırısından sonra 
Müslümanların terör mağdurlarına ciddi düzeyde yardımlar yaptığına dikkati çekmiştir. 
Hayır kuruluşlarının topluluklarla yerel yönetimler arasında iletişim sağlama işlevi oldu-
ğunu belirtmiştir. Bunun yanında İngiltere’ye gelen göçmenlerin topluma uyum sağla-
maları ve toplumla bütünleşmeleri için de hayır kuruluşlarının eğitimden sağlığa çeşitli 
hizmetler sunduklarını vurgulamıştır. Müslümanların hayır kuruluşları, İngiltere ile İngiliz 
Milletler Topluluğu ve dünyanın geri kalanı arasında insani yardım mekanizmasını işleten 
ve adeta küresel diplomasiyi yürüten aktörler olarak görülmüştür. Müslüman doktor-
ların 500 kişiye ücretsiz sağlık kontrolü hizmeti sunması, 2020 yılına doğru evsizlerin 
oranında yaklaşık yüzde 6’lık bir artışın gözlemlendiği koşullarda 300.000 evsiz insana 
destek sağlanması önemsenmiştir. Fakat Müslümanların hayır kuruluşlarının yılbaşı kut-
lamalarına yasak koyduklarının, İngiltere’de İslamı yayma hedefi taşıdıklarının ve terör 
örgütleriyle bağlantılı olduklarının varsayılmasıyla bu kuruluşlara düşmanca tavrın ge-
liştirilmesinin önünün açıldığı değerlendirilmiştir.16

İslamofobi sadece sosyal alanla sınırlı kalmamıştır. Meselenin her zaman birbirleriyle 
iç içe geçmiş şekilde siyasi, hukuki ve idari boyutları da söz konusu olmuştur. Birleşik 
Krallık Başbakanı Boris Johnson’ın 2018 yılında peçe takan kadınlara “posta kutusu” 
tabirini kullanması ve ardından da peçeli kadınlara yönelik saldırıların artması, politik 
söylemin sosyal davranışlarda ne derece önemli olduğuna işaret eden bir örnektir. Jo-
hnson’ın bu tabiri kullanmasının ardından ülkede İslamofobiye dayalı olaylar yüzde 375 

16 All Party Parliamentary Group, Faith as the Fourth Emergency Service: British Muslim charitable 
contributions to the UK, https://static1.squarespace.com/static/599c3d2febbd1a90cffdd8a9/t/5ae09b288a
922d758d2cd414/1524669250245/+Faith+as+the+Fourth+Emergency+Service+V3+Print.pdf. 
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oranında artış göstermiştir.17 Bu koşullarda İngiltere Müslüman Konseyi Johnson’ı “aşırı 
sağa yalpalamakla” suçlamıştır. İşçi Partisi Milletvekili Jess Phillips, Johnson’ı Eşitlik ve 
İnsan Hakları Komisyonu’na rapor edeceğini belirtmiştir. İngiltere Müslüman Konseyi, 
İslamofobi ve Müslüman karşıtı nefretin endişe verici bir şekilde yaygınlaştığını ve bu-
nun üzüntü verici olduğunu söylemiştir. Konsey, hükümetin Müslüman karşıtı nefretle 
mücadele etmek için nitelikli ve geniş kapsamlı bir eyleme yönelmemesini eleştirmiştir. 
Muhafazakar Parti içinde de İslamofobiye yönelik soruşturma yapılmasını istemiştir.18 

Bununla birlikte İngiltere’de İslamofobi üzerine uzlaşılmış tanıma henüz varılamamıştır. 
İngiliz parlamentosu içinde Britanyalı Müslümanlar ve İslamofobi üzerine kurulmuş olan 
grup 2018’de Müslüman kuruluşlardan, hukukçulardan, akademisyenlerden, milletvekil-
lerinden ve diğer gruplardan aldığı bilgilerle hükümeti şu tanımı kullanmaya çağırmıştır: 
“İslamofobi, ırkçılığa dayanır ve Müslümanlık söylemini veya Müslümanlık algısını hedef 
alan bir ırkçılık türüdür.” İşçi Partisi, Liberal Demokratlar ve Londra Belediye Başkanlı-
ğı bu tanımı kabul etmiştir. Fakat Muhafazakar hükümet böyle bir tanımı reddetmiştir. 
Emniyet teşkilatı da bu tanımın çok geniş olduğunu ve terörle mücadelede yetkilerini 
baltalayabileceğini vurgulayarak, İngiliz hükümetine ve başbakanına mesaj göndermiş-
tir. Bunun yanında konuyu ifade özgürlüğü açısından ele alanlar da endişelerini dile ge-
tirmişlerdir. Britanyalı Müslümanlar Grubu üyeleri ise aynı fikri taşımamışlar ve İslamo-
fobinin işlevsel bir tanımının yapılması gerektiğini belirterek, bunun ifade özgürlüğünü 
veya din eleştirisini kısıtlamak anlamına gelmediğini vurgulamışlardır. Aynı zamanda, 
Müslüman karşıtı duygularla tetiklenen söylemlerin bastırılması, medyada ırkçı karika-
türlerle desteklenen nefret suçlarının önünün alınması ve Müslümanlara karşı ayrımcı 
politikaların engellenmesi için İslamofobinin bir tanıma kavuşturulmasının hayati önem-
de olduğunun altını çizmişlerdir.19 

İslamofobinin yapısal boyutunu yansıtan gelişmeler idari ve hukuki zeminlerde takip 
edilebilmiştir. Devlet veya hükümet İslamofobi kapsamında ne yapmaktadır? İdari uy-
gulamalar nelerdir? Güvenlik sorunları başgösterdiğinde devlet veya hükümetin tepkisi 
ne olmaktadır? Takip, bu gibi sorular üzerinden somutlaştırılabilmiştir. İngiltere’de terör-
le mücadele kapsamında izleme faaliyeti yürütmekte, izlenenler de belli mahallelerde 
ve gruplarda yaşayan Müslümanlar ya da Müslüman Türkler olabilmiştir. İzlemenin, ihla-
lin ya da saldırıların Müslüman olmakla mı yoksa Türk olmakla mı ilgili olduğunun kesin 
biçimde tespiti her zaman kolay olmamıştır. Burada bu üç hususa maruz kalanın kendi 
tespitinin önemi öne çıkmaktadır. Kişi tespitte bulunurken “saikten” yararlanabilmek-
tedir. Tespit güçlü bir örgütlenmeyle karşı taraftaki etki potansiyelini artırabilmektedir. 

17 Normalising Hatred, Tell MAMA Annual Report 2018, 2019, https://tellmamauk.org/wp-content/
uploads/2019/09/Tell%20MAMA%20Annual%20Report%202018%20_%20Normalising%20Hate.pdf. 
18 “Boris Johnson faces criticism over burka ‘letter box’ jibe”, 6 Ağustos 2018, https://www.bbc.com/news/
uk-politics-45083275. 
19  Lizzie Dearden, ‘Utter neglect’: Government fails to create Islamophobia definition two years after pledge, 
8 Eylül 2021, https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/islamophobia-uk-definition-government-
appg-b1914012.html

Böylece hak ihlalini yapan ya da saldırıyı gerçekleştiren için koşullar zorlaştırılabilmek-
tedir. 

Birleşik Krallık’taki Müslümanlar en az yüz yıldır İngiliz sosyal ve kültürel dünyasının bir 
parçası olmuşlardır. Azınlıklar arasında giderek daha fazla nüfusa sahip hale gelmişler-
dir. Bu nüfus, ağırlıklı olarak imparatorluğun eski kolonileri olan Müslüman ülkelerden 
gelen göçlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Birleşik Krallık’ta yaşayan Türklerin de 
dini referansla örgütlenmelerine yönelik ilk girişimleri 1970’lerin başında olmuştur. An-
cak bu yıllarda Türk toplulukları için dini hayat evlerle sınırlı kalmıştır. Türk göçmenlerin 
Birleşik Krallık’a kalıcı olarak yerleşmesi ile nüfus ciddi bir şekilde artınca, Türkiye’ye 
dönüş olasılığının da azalmasıyla dini gerekleri yerine getirmeye yönelik ihtiyaçlar art-
mıştır. Bunun üzerine Müslüman toplum artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sistema-
tik ve kurumsallaşmış yapılara ihtiyaç duymuştur. Bu da Müslümanları ve örgütlenme-
lerini Birleşik Krallık içinde daha görünür kılmıştır.20 Müslümanların görünür olmalarıyla 
özellikle sosyal ve siyasal alanlarda Müslümanlara yönelik ayrımcılık da görünür hale 
gelmiştir. 

20  Ibrahim Sirkeci, Tuncay Bilecen, Yakup Çoştu, Saniye Dedeoğlu, M. Rauf Kesici, B. Dilara Şeker, Fethiye
Tilbe, K. Onur Unutulmaz, Little Turkey in Great Britain, Transnational Press London, 2016, s. 137-150.
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2. UYGULAMA YÖNTEMİ

Çalışma kapsamında hedef kitle Birleşik Krallık’ta yaşayan Müslüman nüfustur. 2011 yı-
lında yapılan son geniş nüfus sayımında, Birleşik Krallık nüfusu 63,2 milyon olarak tespit 
edilmiştir. Birleşik Krallık’taki yaşayanların yüzde 59.3’ü (33.2 milyon kişi) Hristiyan’dır. 
Hristiyanlıktan sonra en büyük ikinci en büyük dini grup nüfusun yüzde 4,8’ini oluşturan 
(2,7 milyon kişi) Müslümanlardır. Londra, yüzde 12,4 ile en yüksek Müslüman oranına 
sahip şehirdir.21

2011 ulusal nüfus sayımından beş yıl sonra, 2016’da yapılan ara sayıma göreyse Birleşik 
Krallık’ta beş yıl içinde Müslüman sayısı 2,7 milyondan 3,1 milyona yükselmiştir. Bu yak-
laşık yüzde 16’lık bir artış anlamına gelmekte olup, nüfusun yüzde 5,6’sının Müslüman-
ların oluşturduğunu göstermektedir.22 Bu çalışma kapsamında çalışılan hedef kitle ve 
kaynak 3.1 milyonluk Müslüman nüfustur. Müslüman nüfusun içerisinde yer alan Türkler 
de çalışmanın hedef kitlesi içinde yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan 
bir çalışmaya göre 2011 yılında Birleşik Krallık’ta 150.000’i Türk vatandaşı olmak üzere 
yaklaşık 500.000 Türk kökenli kişi yaşamaktadır.23 

Söz konusu hedef kitleye yönelik nefret suçları, hak ve ihlaller, Johan Galtung’un şiddet 
tipolojisinden yola çıkılarak şiddetin, yapısal, doğrudan ve kültürel şiddet24 olmak üzere 
birbiriyle bağlantılı üç boyutu bağlamında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Birleşik 
Krallık’ta Müslümanlar ve Türklere yönelik ayrımcılık ile İslamofobi ele alınırken her şid-
det biçimi kategorik birer gösterge olarak kullanılmıştır. 

Doğrudan şiddet fiziksel zarar vermeye yönelik bir eylem olarak kabul edilmektedir. 
Şiddetin görünür yönü olarak tanımlanmaktadır. Medyada yer alan haberler ve nefret 
suçlarına ilişkin adli kayıtlar genellikle doğrudan şiddetin tespitine imkan vermektedir. 
Doğrudan şiddet, yapısal şiddetten beslenmektedir. Yapısal şiddet, insanları baskılayan 
ve onlara zarar veren sosyal, ekonomik ve politik yapılara işaret etmektedir. Eğitim, sağ-
lık sistemindeki kurumsal ayrımcılık veya ayrımcılığa neden olabilecek yasal düzenle-
melere ilişkin tespitler yapısal şiddetin göstergeleri olarak ele alınmaktadır. Bunlar aynı 
zamanda yapısal şiddetin tespitine de yöneliktir. Kültürel şiddet ise doğrudan ve yapısal 

21 Din sorusu 2011 nüfus sayımında gönüllülük esasına göre yanıtlanması beklenen tek sorudur. 14,1 milyon 
kişi, nüfusun yaklaşık dörtte biri (yüzde 25,1) dini olmadığını ifade etmiştir. 817.000 kişi kendilerini Hindu 
olarak (nüfusun yüzde 1.5’i); 423.000 kişinin Sih (yüzde 0,8); 263.000 kişi Yahudi (yüzde 0,5) ve 248.000 
kişi Budist (yüzde 0,4) ve 240.000 kişi (yüzde 0,4) ana dini kategorilerin hiçbirine girmeyen dinlerle kendini 
tanımlamıştır. İnsanların yüzde 7,2’sinin soruyu yanıtlamadığı dikkate alınmalıdır. Office for National Statistics, 
www.ons.gov.uk. 
22 Office for National Statistics, www.ons.gov.uk. 
23 Home Affairs Committee, https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmhaff/789/78902.
htm 
24 Galtung, a.g.e., s.41-42.

şiddeti meşrulaştıran bir şiddet biçimi olarak konumlandırılmıştır. Kültürel şiddet 
dil, medya, sanat ve bilim gibi alanların gücü ile gerçekleştirilmiştir.25 Sosyal med-
ya, grafitiler, haber dili gibi başlıklarda yapılacak analizler kültürel şiddetin tespiti-
ne yönelik olarak ele alınmıştır.
 

25 Galtung, a.g.e.
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3. DOĞRUDAN ŞİDDET: HAK İHLALLERİ VE SALDIRILAR

Çalışmada, Müslümanlara ve Türklere yönelik doğrudan şiddetin tespit edilebilmesi için 
geleneksel ve sosyal medyada yer alan hak ihlalleri ve saldırılara yönelik içeriklerden bir 
veri havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan veri havuzu ile ayrımcılık ve İslamofobi üzerine 
bir analiz yapılmıştır.

Birleşik Krallık’ta ikamet eden Türk vatandaşlarını ve Müslüman toplumu hedef alan 
nefret saldırılarının, hak ihlallerinin veya olumlu mevzuat gelişmelerinin veri havuzunu 
oluşturmak adına; Birleşik Krallık’ta ve Türkiye’de bulunan haber servislerinden, Birleşik 
Krallık’ta bulunan Türk ve Müslüman sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya/internet 
sitelerinden ve Birleşik Krallık kurumlarına ait resmî internet sitelerinden yararlanılmıştır. 
Bunun dışında, yerel haberlere daha sağlıklı bir şekilde ulaşmak adına Pressreader ser-
visleri kullanılmıştır. Kullanılan haber servislerinin, sosyal medya hesaplarının ve resmi 
kurum internet sitelerinin listesi aşağıda yer almaktadır.

Evening Standard
https://www.standard.co.uk/

The Mirror
https://www.mirror.co.uk/

The Guardian
https://www.theguardian.com/

Daily Express
https://www.express.co.uk/

I News
https://inews.co.uk/

The Sun
https://www.thesun.co.uk/

Financial Times
https://www.ft.com/

The Independent
https://www.independent.co.uk/

The Times
https://www.thetimes.co.uk/

Metro
https://metro.co.uk/

Daily Mail
https://www.dailymail.co.uk/

BBC (British Broadcasting Channel)
https://www.bbc.com/

Belfast Telegraph 
https://www.belfasttelegraph.co.uk/

The Telegraph 
https://www.telegraph.co.uk/

Londra Aktüel
https://londraaktuel.com/

Anadolu Ajansı
https://www.aa.com.tr/

TRT World
https://www.trtworld.com/

Londra Gazete
https://londragazete.com/

Sabah Avrupa
https://www.sabah.com.tr/avrupa

Hurriyet Avrupa 
https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/

Tablo 2: Veri Havuzuna Alınan Olaylarda Kullanılan Sosyal Medya Hesapları

Tablo 1: Veri Havuzuna Alınan Olaylarda Kullanılan Haber Servisleri

Tell Mama UK Fair International

ENAR Europe Amnesty Uk

Human Rights Watch
FOSIS

(Federation of Student Islamic Societies)

MCB
(Muslim Council)

Faith Matters UK

NPCC
(National Police Chiefs Council)

Islamophobia Report

Labour Muslim Network
(@LabourMuslims)

HOPE not hate 
(@hopenothate)
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Tablo 3: Veri Havuzuna Alınan Olaylarda Kullanılan Kurumların Resmî İnternet Siteleri

Government:
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions 

Legislation:
https://www.legislation.gov.uk

Cabinet Office:
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/cabinet-office
Office of the Leader of the House of Com-
mons:
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/the-office-of-the-leader-of-the-house-
of-commons 
Office of the Leader of the House of Lords: 
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/office-of-the-leader-of-the-house-of-
lords 

Department for Digital, Culture, Media & 
Sport:
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/department-for-digital-culture-media-
sport
Equality and Human Rights Commission: 
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/equality-and-human-rights-commis-
sion 
https://www.equalityhumanrights.com/en

Department of Education: 
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/department-for-education
Ofsted: 
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/ofsted 

Department of Levelling Up, Housing & 
Communities:
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/department-for-levelling-up-housing-
and-communities
Child Safeguarding Practice Review Panel: 
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/child-safeguarding-practice-review-
panel

Department of Work & Pensions:
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/department-for-work-pensions

Department of Health & Social Care: 
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/department-of-health-and-social-care

Foreign, Commonwealth & Development 
Office:
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/foreign-commonwealth-development-
office

Home Office:
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/home-office

Bu kaynaklarda haber ve içerik taraması yapılırken belirli parametreler belirlenmiştir. 
Öncelikle her bir haber sitesi, resmi kurum internet siteleri ve sosyal medya hesapların-
da tarama yapılırken kullanılacak anahtar kelimeler belirlenmiştir. Söz konusu anahtar 
kelimeler her bir kaynaktan yapılan taramalarda aynı şekilde kullanılmıştır.  Anahtar ke-
limeler İngilizce ve Türkçe olarak; Turk, Muslim, Islam, Islamophobia, Racism, Turkop-
hobia, Hate Crime, Discrimination, Immigration, Attack, Diaspora, England, Scotland, 
Northern Ireland, Wales, United Kingdom, UK, Britain, The Great Britain, GB, Terrorism; 
Türk, İslam, İslamofobi, Irkçılık, Türkofobi, Nefret Suçu, Ayrımcılık, Göç, Saldırı, İngiltere, 
İskoçya, Kuzey İrlanda, Galler, Birleşik Krallık, BK, Britanya, Büyük Britanya, Terörizm 
şeklinde belirlenmiştir.

Taramalar sonucunda elde edilen haberlerin veri havuzuna dahil edilmesi için belirli pa-
rametreler belirlenmiştir. Söz konusu parametrelere aşağıda yer verilmiştir.

1. Veri havuzuna alınan haberlerde hedef kitle Türk, Müslüman ya da göçmen şeklinde 
belirtilmiştir. 
2. Veri havuzuna alınan haberler Birleşik Krallık sınırları içerisinde gerçekleşmiştir.
3. Veri havuzuna alınacak olan haberlerde nefret suçu saiki ile işlendiği ibaresi ya da 
iması yer almıştır.
4. Veri havuzuna alınan haberlerin kaynağı ikincil türden değildir. Haberler doğrudan 
mağdurlara, mağdur yakınlarına ya da resmi kaynaklara dayandırılmıştır. 

Yukarıda belirtilen haber servislerinden ve sivil toplum kuruluşlarından alınan ve belir-
tilen anahtar kelimeleri içeren haberler, bu parametreler dahilinde değerlendirilmiş ve 
kronolojilere işlenmiştir. Nefret suçu barındıran saldırı olaylarının çoğu, yurtdışında ika-
met eden Türk toplumundan ziyade, Müslüman topluma ve göçmenlere karşı eylemler 
şeklinde olmuştur. Bu durum, Birleşik Krallık genelinde İslamofobinin Türkofobiden bas-
kın olduğunu göstermiştir. Çoğunluğu Müslüman olan Türk toplumu ise bu durumdan 
dolaylı olarak etkilenmiştir.

Ayrıca sosyal medyaya yansıyan birtakım infografiklerde ırkçı ve dini temelli saldırıların 
sayısı istatistiksel olarak oldukça fazla görünüyor olsa da, bu olayların pek azı medyaya 
yansımıştır. Bu istatistiksel verilerin kaynağı olan Birleşik Krallık’ın resmi makamları da 
olaylarla ilgili ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmamıştır. 

Veri toplama kurallarında belirtilen haber servislerinden ve sivil toplum kuruluşlarının 
sosyal medya hesaplarından, yine belirtilmiş olan anahtar kelimeler kullanılarak bulunan 
haberlere bakıldığında, Birleşik Krallık’taki genel durumun aşağıdaki gibi olduğu ifade 
edilebilir:

1. 1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2021’e kadar bu çalışmanın ölçeğine uygun düşecek biçimde 
Birleşik Krallık’ta gerçekleşmiş toplam 52 saldırıya ek olarak 33 adet mevzuat ve kurum-
lar bağlamında olumlu veya olumsuz hak gelişmeleri meydana gelmiştir. 
2. Saldırıların sıklığı, yılın başında düşükken, yılın sonuna doğru artmıştır. Bu durumun, 
Covid-19 salgınından ve Birleşik Krallık’taki kapanmalardan kaynaklı olduğu gözlenmiş-
tir. Diğer bir ifadeyle, sokaktaki insan yoğunluğunun azalması, saldırı sıklığının azalma-
sına doğrudan etki etmiştir.
3. Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesi ile birlikte ortaya çıkan Afgan mülte-
ci krizi, Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi ve Birleşik Krallık parlamentosu milletvekili 
David Amess’in 15 Ekim’de bıçaklanarak öldürülmesi26 gibi gelişmeler, yıl sonuna doğru 
vakaların artışının arkasında yatan nedenler olmuştur. 

26  Simon Dedman, “Sir David Amess death: Several cabinet colleagues broke down,” BBC News, 2021, 
https://www.bbc.com/news/uk-england-essex-59283237. 
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4. Saldırılara ve gelişmelere kategorik olarak bakıldığında, özellikle Türklerin Türk olduk-
ları için hedef gösterilmediği, bunun yerine Müslüman kimliğinin daha çok hedef alındığı 
gözlemlenmiştir.

Saldırıların (nefret suçları ve ırkçı saldırılar) ve gelişmelerin (haklarla ilgili resmî kurum-
larca ifa edilmiş uygulama ve mevzuat değişiklikleri) kategorik olarak tasnif edilmiş is-
tatistiksel verileri aşağıda üçer kategoride verilmiştir. Bu kategoriler saldırılar için moti-
vasyon, saldırı türü ve hedef; gelişmeler için ise olumlu/olumsuz, hak türü ve etkilenen 
topluluk şeklindedir.

3.1. Haklar ile İlgili Gelişmeler

Halklarla ilgili 2021 yılında Ek 1’de verilen toplam 33 gelişme yaşanmıştır. Söz konusu 
gelişmeler ele alınırken olumlu ve olumsuz gelişmeler olmak üzere iki ana eksende sı-
nıflandırılmışlardır. Grafik 1’de görüldüğü üzere haklar ile ilgili olumlu ve olumsuz toplam 
33 gelişmenin sayıları birbirine çok yakındır. 17 olumlu gelişmeye karşın, 16 olumsuz 
gelişme tespit edilmiştir. Bu durumun nedenine ilişkin iki olası açıklama söz konusudur. 
Birincisi, Birleşik Krallık’ta ırkçılığa ve nefret söylemine karşı aktif bir mücadele söz ko-
nusudur ve durum olumsuz gelişmeleri dengelemektedir. İkinci olasılık ise Birleşik Kral-
lık’ta kurumların git gide daha ayrımcı bir tutum izlemeye başlamaları nedeniyle olumlu 
gelişmelerin istendiği kadar artmamasıdır. 2021 Terörizmle Mücadele ve Cezalandırma 
Yasası, Vatandaşlık ve Sınırlar Yasa Tasarısı gibi kritik gelişmelere bakıldığından ikinci 
olası açıklama öne çıkmaktadır.

Grafik 1. Haklar İle İlgili Yaşanan Olumlu ve Olumsuz Gelişmelerin Dağılımı

Olumlu
Olumsuz

17; 52%

16; 48%

Grafik 2’de görüldüğü üzere toplam 33 gelişmenin, 8’i (%24) ırkçılık ve ayrımcılık yasağı, 
7’si (%21) din ve vicdan özgürlüğü, 4’ü (%12) kanun önünde eşitlik, 4’ü (%12) adil yar-
gılanma, 2’si (%6) sığınma hakkı, 2’si (%6) düşünce ve ifade özgürlüğü kategorilerinde 
gerçekleşmiş ve kalan 6 kategoride 1’er gelişme yaşanmıştır. Irkçılık ve ayrımcılık yasağı 
kategorisindeki 8 gelişmenin 1’i olumsuz, 7’si olumlu olmuştur. Öte yandan din ve vicdan 
özgürlüğü kategorisindeki 7 gelişmenin 1’i olumlu, 6’sı olumsuz olmuştur. Bu iki çelişkili 
durum, saldırılar ile haklarda yaşanan gelişmelerin doğru ortantılı ilerlediğine işaret et-
miştir. Yani yaşanan gelişmelerde de saldırılarda olduğu gibi etnik kimlikten ziyade dini 
kimlik ön plana çıkmıştır. 

Grafik 2. Haklar ile İlgili Gelişmelerin Türüne Göre Sınıflandırılması

Haklarla ilgili gelişmelerin %26’sını Irkçılık ve Ayrımcılık Yasağı, %22’sini ise Din ve Vic-
dan Özgürlüğü başlıkları içerisinde değerlendirmek mümkündür. Kanun önünde eşitlik 
kategorisinde yer alan ve haklarla ilgili gelişmelerin %13’ünü teşkil eden 4 gelişmenin 3’ü 
olumsuz 1’i olumludur. Eğer din ve vicdan özgürlüğü kategorisindeki gelişmelerin ço-
ğununda olumsuz olduğu ve saldırıların hedefinin Müslüman toplum olduğu da hesaba 
katılırsa, Birleşik Krallık’ta Müslüman toplumun sadece can güvenliği değil, aynı zaman-
da hukuki haklarının da risk altında olduğu ortaya çıkmaktadır. Adil yargılanma kate-
gorisindeki gelişmelerin hepsi olumludur. Bu durum kanun önünde eşitlik kategorisine 
yönelik analiz ile çelişki içinde gibi görünse de, bu 4 olumlu gelişmenin hepsinin hak-
sızlığa uğrayan Müslüman toplumun hakkını arama mücadelesinin bir sonucu olduğu 
göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, bu 4 gelişmenin dışında medyaya yansımayan 
haksızlıkların olması ya da hakkını aramaya çekinen veya hakkını araması engellenmiş 
olan Müslümanların da olma ihtimali hesaba katılmalıdır.

Adil Yargılanma 
Din ve Vicdan Özgürlüğü
Düşünce ve İfade Özgürlüğü
Eğitim Hakkı
Irkçılık ve Ayrımcılık Yasağı
Kanun Önünde Eşitlik
Kötü Mua. ve İşkence Yasağı
Kültürel Hayata Katılım
Sığınma Hakkı
Vatandaşlık Hakkı (Siyasal Haklar)
Yaşama Hakkı
Sağlık Hakkı

8; 26%

7; 22%

4; 13%

4; 13%

2, 6%

2, 6%

1; 3%
1; 3%

1; 3%
1; 3%

1; 3%1; 3%
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Grafik 3. Yaşanan Gelişmelerin Etkilediği Toplulukların Dağılımı 

Grafik 3’te yer aldığı üzere haklar ile ilgili toplam 33 gelişmenin 19’u (%59) Müslüman 
toplumu, 8’i (%26) Birleşik Krallık’taki Türkleri, 4’ü (%13) göçmenleri ve 2’si (%6) genel 
olarak tüm azınlıkları etkilemiştir. Müslüman toplumu etkileyen 19 olayın 10’u olumsuz, 
9’u olumlu olmuştur. Göçmenleri etkileyen gelişmelerin 1’i olumlu, 3’ü olumsuz olmuş-
tur. Türkleri etkileyen 8 olayın ise, 2’si olumsuz 6’sı olumludur. Bu durum, göçmenlerin 
de Müslüman toplumun bir parçası olduğu değerlendirilirse, Müslüman toplumu etkile-
yen gelişme sayısının da 23 olduğunu göstermiştir. Yukarıda bahsedildiği gibi, Birleşik 
Krallık’ta olumlu veya olumsuz gelişmelerde ve saldırılarda dini kimliğin etnik kimliğin 
önünde olduğu argümanı temelde desteklenmiştir. Kategori dışı iki gelişme ise Birleşik 
Krallık’taki tüm azınlıkları kapsadığı için bu şekilde araştırmaya dahil edilmiştir. Fakat, 
Birleşik Krallık’taki Müslüman ve Türk toplumları bu gelişmelerden her halikularde etki-
lenir konumda kalmıştır. Her iki olay da olumludur.

3.2. Hak İhlalleri ve Saldırılar

2021 yılında yapılan taramalar sonucunda Ek 2’de verilen toplam 52 nefret suçu ve ırkçı 
saldırı tespit edilmiştir. Grafik 4’te görüldüğü üzere toplamda 52 saldırının 20’si (%38) 
dini, 32’si (%62) ise ırkçı motivasyonla gerçekleştirilmiştir. Bu durum, Birleşik Krallık’ta 
nefret suçlarının spesifik bir Müslüman toplumdan ziyade, Birleşik Krallık’taki Müslüman 
topluluğunun tamamını hedef gösterdiğine işaret etmiştir. Saldırı motivasyonu ırkçı bile 
olsa, bu saldırılardan neredeyse hiçbiri özellikle Türk kimliğine yönelik bir ırkçılık ola-
rak ortaya çıkmamıştır. Göze çarpan bir diğer husus ise, Birleşik Krallık’ta saldırıların 
motivasyonunu ayırt etmenin zorlaşmasıdır. Yani dini motivasyonlu bir saldırı ile ırkçı 
motivasyonlu bir saldırı arasında ayırt edici bir çizgi yoktur. Bu durum, Birleşik Kral-
lık’taki Müslüman topluluğu üyelerinin, farklı etnik kökenden gelmelerine rağmen, tek 
bir topluluk olarak görüldüğüne işaret etmiştir. 

8; 26%

19; 59%

2; 6%

4; 13%
Göçmenler 
Müslüman Toplum
Türk
Kategori dışı

Grafik 4. Saldırıların Motivasyona Göre Dağılımı

Grafik 5’te görüldüğü üzere, toplamda 52 saldırının 26’sı (%50) nefret söylemi/tehdit, 
12’si (%23) şahsa saldırı, 8’i (%15) camiye saldırı, 2’si (%4) araca saldırı, 2’si (%4) derne-
ğe saldırı, 1’i (%2) kundaklama ve 1’i (%2) işletmeye saldırı olarak gerçekleştirilmiştir. Sal-
dırların çoğunun nefret söylemi/tehdit ve şahsa saldırı kategorilerinde gerçekleşmesi, 
mağdurların sadece sözlü şiddete maruz kalmadığını, saldırıların aynı zamanda fiziksel 
şiddete de dönüştüğünü ortaya koymuştur. Bu durum Birleşik Krallık’taki Müslüman 
topluluğun can güvenliğinin de  azaldığına işaret etmiştir. Bu iki kategorinin hemen 
arkasından gelen 8 camiye saldırı ise Birleşik Krallık’ta din ve vicdan özgürlüğünün de 
tehlike altında olduğunu göstermiştir. Kaldı ki saldırılar ve haklar dosyalarındaki bir ta-
kım olaylardan27 polisin de bu duruma engel olmadığı ortaya çıkmıştır.

Grafik 5. Saldırıların, Saldırı Türüne Göre Dağılımı

27 Robert Sutcliffe, “Masked thugs attack Dewsbury mosque hurling bricks at cars,” 2021, https://www.
examinerlive.co.uk/news/west-yorkshire-news/masked-thugs-attack-dewsbury-mosque-21360622; 
Matthew Dresch, Mirror, 2021, https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/i-wear-niqab-most-
islamophobic-24982579.
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Grafik 6’da görüldüğü üzere toplam 52 saldırının, 3’ü (%6) göçmen kökenlilere, 3’ü (%6) 
Türklere ve 46’sı (%88) Müslümanlara karşı gerçekleştirilmiştir. Saldırlardaki hedefin ço-
ğunluğunun Müslüman oluşu, Birleşik Krallık’taki Türklerin özel olarak hedef gösterildi-
ğine işaret etmiştir. Fakat bu durum Türklerin diğer Müslüman topluluklara göre daha 
az risk altında olduğu anlamına gelmemiştir. Aksine, Türklerin de güvenliği kısıtlanmıştır. 
Irkçı ve dini motivasyonların arasındaki muğlaklık, Türklerin sadece uyruğundan dolayı 
değil, aynı zamanda Müslüman kimliğinden dolayı da saldırıya uğrama riskini arttırmış-
tır. 

Grafik 6. Saldırıların Hedefe Göre Dağılımı

Camilere yapılan saldırılardan ötürü ise Birleşik Krallık’ta yaşamakta olan Türkler dolaylı 
yoldan zarar görmüşlerdir. Birleşik Krallık’ta Türk ve Müslüman Vatandaşları Hedef Alan 
Saldırılar aşağıda kronolojik olarak sunulmuş ve saldırıların yerleşim yerilerine göre da-
ğılımı Ek 3’deki harita üzerinden gösterilmiştir.   

3.3. Veri Havuzundan Elde Edilen Çıkarımlar 

Veri toplama kurallarından belirtilmiş olan haber servislerinden ve sivil toplum kuruluş-
larının sosyal medya hesaplarından, önceden belirtilen anahtar kelimeler kullanılarak 
tespit edilen veriler sonucunda, araştırmaya ilişkin birtakım çıkarımlar yapmak müm-
kündür.

Birleşik Krallık’taki nefret suçu saldırıları söz konusu olduğunda konunun siyasi aktörler-
ce de oldukça ilgi konusu haline getirildiği görülmüştür. Birleşik Krallık’taki siyasetçiler, 
veri seti ve kaynağı olmaksızın nefret suçuna ilişkin saldırılarla alakalı birtakım sayılar 
ortaya atmışlardır. Fakat bu sayılar çoğunlukla, “rapor edilen, iddia edilen, ifade edilen” 
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veriler olduğundan dolayı, bu çalışmanın veri setinin kirlenmemesi adına içeriğe dâhil 
edilmemiştir. Buna ek olarak, medyaya bireysel olarak yansımamış saldırı sayısı daha 
fazla olmuştur. Örneğin, Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı, sığımacıların maruz kaldığı en 
az 70 ırkçı saldırı olduğunu bildirmiş, fakat detayları kamuoyu ile paylaşmamıştır.28 Ay-
rıca İskoçya Cross-Party Group’un araştırmasına göre her beş Müslümandan dördü ırkçı 
bir olaya maruz kalmıştır.29

Birleşik Krallık’ta yaşayan Müslüman toplumun en önemli sorunlarından biri İslamofo-
biye karşı etkin mücadele etmenin yeterli olmayışıdır. Bunun altında yatan sebep Bir-
leşik Krallık’ta hala İslamofobinin hukuki bir tanımının yapılamamış olmasıdır. 2018’de 
parlementoya sunulmasına rağmen Mayıs 2019’da Muhafazakar Parti hükümeti teklifi 
reddetmiştir ve bu sorun hala devam etmektedir.30 İslamofobinin hukuki bir tanımının 
olmaması, Müslüman karşıtı grupların veya kişilerin, engellenebilir nefret suçlarını daha 
kolay bir şekilde işlemesini mümkün kılan bir faktör haline gelmiştir. Ayrıca bu koşul-
larda Müslüman toplumun gerektiğinde etkin bir şekilde hakkını aramasının da önüne 
geçilmiştir.

Verilere bakıldığında yapılabilecek bir diğer çıkarım da saldırıların sıklığının zaman içe-
risindeki dağılımına ilişkindir. Nefret suçlarıyla alakalı gerçekleştirilen ve veri havuzuna 
dahil edilen vakaların sıklığı 2021 yılının başında düşük iken, yıl sonuna doğru artmıştır. 
Bu durum, ağırlıklı olarak Birleşik Krallık’taki Covid-19 pandemisinin gerektirdiği kapan-
malardan kaynaklanmıştır. Diğer bir ifadeyle, Birleşik Krallık’ta sokaktaki insan sayısı 
ile çalışmaya konu olabilecek vakalar arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 2021 
yılında Ocak başından Haziran’ın sonuna kadar gerçekleşen saldırı sayısı 15 iken, Tem-
muz başından Aralık’ın sonuna kadar gerçekleşen saldırı sayısı 36’dır. Bu durum, Birleşik 
Krallık’ta kısıtlamaların kaldırılma planı31 ile de örtüşmüştür.  

Pandeminin çalışmaya etkisinin yanı sıra, Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçir-
mesi ile birlikte ortaya çıkan Afgan mülteci krizi ve Birleşik Krallık parlamentosunda 
Muhafazakar Parti’den milletvekili olan Sir David Amess’in 15 Ekim’de bıçaklanarak öl-
dürülmesi32 gibi gelişmeler, yılsonuna doğru vakaların artışının arkasında yatan diğer 
etkenler olmuştur. Zira Afganistan kaynaklı göç krizinin gündeme getiriliş şekli, nefret 
suçları kapsamında yabancı düşmanlığı ve ırkçılık gibi motivasyonları körüklemiştir. Ay-
rıca İngiliz parlamenterinin öldürülmesi olayı da hâlihazırda ırkçı çevrelerin suistimaline 
28 “Sığınmacılar Aşırı Sağcıların Irkçı Saldırı ve Tehditlerine Maruz Kalıyor,” Perspektif, 2021,  https://perspektif.
eu/2021/08/09/siginmacilar-asiri-sagcilarin-irkci-saldiri-ve-tehditlerine-maruz-kaliyor/. 
29  Sara Paciaroni, “Islamophobia in Scotland: Report reveals four-fifth of Muslims experience abuse,” The 
Herald, 2021, https://www.heraldscotland.com/news/homenews/19405791.islamophobia-scotland-report-
reveals-four-fifth-muslims-experience-abuse/. 
30  Dedman, a.g.e. 
31  “Lockdown: Boris Johnson unveils plan to end England restrictions by 21 June,” BBC, 2021, https://www.
bbc.com/news/uk-56158405. 
32  Dedman, https://www.bbc.com/news/uk-england-essex-59283237. 
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oldukça açık kalmıştır. Aynı zamanda, Birleşik Krallık toplumunu etkilemek amacıyla bu 
gibi çevrelerin araçsallaştırabileceği değerlendirilmiştir. 

Saldırılarda ve haklar ile ilgili olumlu veya olumsuz gelişmelerde etnik kimlikten ziyade 
dini kimliğin ön planda olması, saldırıları tasnif etmeyi de -kategorilerin muğlaklaşma-
sıyla birlikte- daha güç hâle getirmiştir. Zira Birleşik Krallık’ta medyanın bu saldırıları 
sunarken ırkçı ve İslamofobik terimlerini biribirinden tam olarak ayırmadan, aynı düz-
lemde kullanması söz konusu olmuştur. Bu çalışmada sıklıkla görülmüştür ki, pek çok 
saldırıdan mağdur olan kesim Müslümanlar iken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişile-
rin motivasyon kaynağı dini olmaktan ziyade ırkçı olmuştur. Yani Müslüman karşıtlığının 
zemini dini bir düzlemde olmaktan ziyade, hedef kimlik olan Müslümanlara karşı ırkçı 
motivasyonlarla daha çok eylem gerçekleştirilmiştir. Bu da saldırılardaki motivasyonun 
ırkçı, hedef grubun ise Müslümanlar olduğu pek çok vakayı meydana getirmiştir. 

Haklar ile ilgili ilerlemeler bağlamında Birleşik Krallık’taki mevzuat ile ilgili gelişmeler, 
ülkede yaşayan Müslüman toplumu en çok etkileyen ve etkileyecek gelişmeler arasına 
girmiştir. 2021 yılında iki adet mevzuat gelişmesi ve bir adet -yürürlüğe henüz girme-
miş- olan yasa tasarısı ele alınmıştır. Bunlardan 2021 Terörle Mücadele Yasası, yürürlüğe 
girmiş olan, Birleşik Krallık’taki Türk veya Müslüman toplumu için olumsuz bir mevzuat 
gelişmesidir. İskoçya parlamentosundan geçmiş ve yürürlüğe girmiş olan 2021 Nefret 
Suçu ve Halk Düzeni Yasası ise Müslüman toplum adına olumlu bir gelişmedir. Daha yü-
rürlüğe konmamış olan, fakat tasarı hâliyle resmiyete kavuşan ve kamuoyu gündemine 
gelen Vatandaşlık ve Sınırlar Yasa Tasarısı ise olumsuz bir gelişme olmuştur. 

2021 Terörle Mücadele Yasası, mevcut Birleşik Krallık hükümeti resmî internet sitesinde-
ki basın açıklamasında, on yıllardır ortaya çıkan en etkili terörist cezalandırma ve tespit 
etme yasası olarak görülmüş ve mahkemelere, polise ve güvenlik güçlerine, kamuyu 
korumak adına daha fazla güç verdiği ifade edilmiştir. Bu yasa ile terör suçları işlemiş 
olanların, suçlarını itiraf etme ve benzeri sebeplerle ceza indiriminden faydalanmaları-
nın önüne geçilmiş ve hükümlülerin tüm ceza sürelerini hapishanede doldurmaları hük-
müne varılmıştır. Hayatların kaybedildiği terör eylemi düzenlemekle suçlu bulunan veya 
terör eylemi düzenlemeyi planlayanlar gibi, en tehlikeli suçluların artık, önceden olduğu 
şekilde minimum 10 yılın aksine, 14 yıldan 25 yıla kadar daha katı bir gözetim altında 
hapis cezası geçirmeleri kararlaştırılmıştır. Terör suçlularının, şartlı tahliye kapsamına 
girdiklerinde, en az 12 ay boyunca adli kontrol altında olmaları ve eğer yetişkinse yalan 
testine tabi tutulmaları benimsenmiştır. Ayrıca şartlı tahliye durumunda dahi cezanın en 
az üçte ikisinin hapiste geçirilmesi öngörülmüştür. Yasa daha da ileri giderek mahkeme-
lerin, terör bağlantılı suçları daha geniş bir kapsamla değerlendirmesine izin vermiştir. 
Bunun yanı sıra, terör suçundan hüküm giymiş kişilerin otomatik olarak cezalarının biti-
minden önce salıverilmesinin de önüne geçilmiştir. Dahası yasa, terörle mücadele kap-
samında polis ve güvenlik güçlerinin elinde bulundurduğu araç ve kullandığı yöntemleri 
güçlendirmiştir. Bu, aynı zamanda polis ve kolluk kuvvetlerinin daha kolay bir şekilde, 

Ciddi Suçları Önleme Emri’ni devreye sokarak, terör suçu olarak kabul edilebilecek kap-
samın genişletilmesini sağlamıştır. 

Bu durum, Birleşik Krallık’taki Müslüman azınlıklar için olumsuz sonuçlar doğurma ih-
timalini taşımıştır. Dahası, henüz mahkemeye çıkarılmamış kişilerin, terörizm suçlaması 
bahane edilerek, çok daha farklı yöntemlerle, kolluk kuvvetleri tarafından insan hakla-
rının ihlal edilebileceği potansiyel bir ortam yaratılmıştır. Ayrıca yöntemde kapsamın 
genişletilmesi, kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanma ihtimalini de arttırmıştır. Son 
olarak bu yasa sonucunda, aslında terör ile ilişkisi bulunmayan bir takım suçların, terör 
ile ilişkilendirilmesinin de önü açılmıştır. Bu durumda, terör suçu işlememiş kişilerin şartlı 
tahliyesinde dahi, sosyal yaşamlarının normale dönmesinin ve rehabilite edilmelerinin 
önüne geçilmiştir. 

Hâlihazırda yürürlüğe konulmamış olan ve Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel ta-
rafından desteklenen Vatandaşlık ve Sınırlar Yasa Tasarısı ise hem göçmenler adına 
hem de Birleşik Krallık’ta yaşayan Müslüman toplum adına, sığınma taleplerinin kabul 
edilmemesi, yasadışı yollardan ülkeye gelenlerin dört yıla kadar hapis cezasına çarptı-
rılmaları, sığınmacıların halk fonlarından yararlanamaması, aile üyelerinin sığınmacıya 
katılmasının engellenmesi, kolluk kuvvetlerinin sığınmacıları güvenli bir şekilde karaya 
ulaştırmasından ziyade geri çevirmesi, kolluk kuvvetlerinin bunu uygulama sırasında 
oluşabilecek suçlardan sorumlu tutulmaması, vatandaşlık almış kişilerin önceden haber 
verilmeksizin vatandaşlıktan çıkarılması gibi pek çok ciddi olumsuz sonucun varlığına 
işaret etmiştir. 
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4. YAPISAL ŞİDDET: YASAL DÜZENLEMELER VE KURUMLAR

Yapılan yasal düzenlemeler ve eğitim, sağlık gibi alanlarda faaliyet gösteren kurumlar-
daki uygulamalar yapısal şiddetin, dolayısıyla nefret suçlarının, ayrımcılık ve İslamofo-
binin toplumda ne kadar güçlü olduğuna ilişkin göstergeler olarak kabul edilmişlerdir. 
Yasal düzenlemeler kimi zaman yapısal şiddetin devamına ya da yeni biçimlerinin oluş-
masına neden olabileceği gibi, kimi zamansa yasal düzenlemeler ile yapısal şiddetin 
önlenmesine yönelik adımlar atılabilmektedir. Yapısal şiddet uzun erimli ve yasal / ku-
rumsal süreçlerle bütünleşmesine karşın 2021 yılında İngiltere’de Nefret Suçları, Hak ve 
Özgürlükler başlığı altında gösterge kabul edilen düzenlemeler ele alınmıştır. 

Yapısal şiddetin bir yansıması olan nefret suçlarıyla mücadele etmek için Birleşik Kral-
lık’ta hükümet tarafından 2016 yılında bir eylem planı hazırlanmıştır. Eylem planında 
öncelikle 5 tema tanımlanmıştır. Bunlar inanç ve tutumları tehdit eden nefret suçları-
nın engellenmesi; toplum içinde nefret suçlarına karşı reaksiyonun geliştirilmesi; nefret 
suçlarının daha fazla kayıt altına alınıp raporlanmasının sağlanması; nefret suçlarının 
mağduru olan insanların daha fazla desteklenmesi; siyasi ve sosyal zeminde nefret suçu 
anlayışı ve algısının geliştirilmesi şeklinde belirtilebilir. Nefret suçlarının engellenmesi 
açısından önyargıyla mücadele etmek için çeşitli projelerin hayata geçirilmesi, eğitim 
sektöründe yapılacak bilinçlendirme çalışmalarıyla gençlerin nefretten uzak tutulmaya 
çalışılması, medya sektöründe ve toplumun genelinde bilinçlenmenin sağlanması üze-
rinde durulmuştur. Nefret suçunun işlendiği yerlerde yaşayan ve risk altında olan top-
luluklara destek sağlanması, nefret suçları karşısında yapacaklarıyla ilgili olarak kolluk 
kuvvetlerinin eğitim sürecinden geçirilip bilgilendirilmesi ve hukuk sisteminin de buna 
göre geliştirilmesi tasarlanmıştır. Nefret suçu karşısında ve hukuk sistemindeki boşluk-
lar nedeniyle mağduriyet yaşayan insan ya da topluluklara destek sağlanması, nefret 
suçları ve bu suçlarla mücadele konusunda uzman grupların oluşturulup deneyim ve 
uzmanlık bilgisi paylaşımının yapılması düşünülmüştür. Bu çerçevede bir eylem planı 
hazırlayan İngiliz hükümeti konuyla ilgili “Community Security Trust” ve “Tell MAMA” 
gibi sivil toplum örgütlenmeleriyle de yakın temas kurmuş, onların sağladıkları bilgi-
lerden yararlanmıştır. İngiliz hükümeti Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarının ve 
İslamofobinin İsrail-Filistin çatışması gibi uluslararası kaynaklardan da beslenebildiği 
gerekçesiyle taraflar arasında diyaloğun pekiştirilmesi için farklı toplulukları biraraya 
getiren tartışma forumlarını ve çalışma gruplarını desteklemiştir.33 

Bu gibi çalışmalara ve ilerlemelere rağmen Birleşik Krallık’ta, nefret suçunu suç olarak 
kabul eden ve tanımlayan bütüncül bir mevzuat bulunmamaktadır. Sadece 1998 tarihli 
Suç ve Düzensizlik Yasası ile 2003 tarihli Ceza Adaleti Kanunu etnik, dini, engellilik, cin-
siyet, vb. temelli suçlara yönelik cezaları içermiştir. İngiliz hükümetinin nefret suçlarına 
karşı yaklaşımı İçişleri Bakanlığı ile İskan, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ara-

33 Home Office, Action Against Hate the UK Government’s plan for tackling hate crime, 2016, https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/927673/2016_Hate_
Crime_Action_Plan.pdf. 

sındaki koordinasyonla belirlenmiştir. Birleşik Krallık’ta özellikle Gwent emniyeti nefret 
şuçlarına karşı önlem ve eylem bağlamında iyi örnekler arasına girmiştir. Sanal dünyada 
veya sosyal medya ve internet üzerinden çevrimiçi nitelikte gerçekleşen nefret suçlarına 
karşı destek biriminin kurulması bunun somut yansıması olmuştur. Greater Manchester 
emniyetinin polis memurlarının yerel ve hassas topluluklar hakkında bilgi sahibi olmaları 
ve onlara nasıl davranacaklarıyla ilgili fikre erişmeleri için eğitim videoları hazırlaması, 
Nottinghamshire emniyetinin nefret suçları hakkında risk değerlendirmesi yapıp, saldı-
rıyla karşı karşıya kalma potansiyeli taşıyan toplulukları korumayı hedeflemesi diğer iyi 
örnekler olarak öne çıkmıştır. Nefret suçlarına karşı farkındalığın artırılması, nefret su-
çuyla karşı karşıya kalan insan ve toplulukların çağrı yapabilecekleri “True Vision”34 gibi 
mekanizmaların kurulması, risk değerlendirmesinin ve yönetiminin yapılması ve eğitim 
programlarının yürütülmesi İngiliz hükümetinin nefret suçlarına karşı aldığı somut ön-
lemler olmuştur. Birleşik Krallık’ta maruz kalınan nefret suçlarıyla ilgili bildirim meka-
nizmasının başında True Vision internet sayfası gelmektedir. Bunun yanında bir diğer 
mekanizmayı da yardım ve hayır kuruluşları, sivil toplum örgütleri, yerel destek grupları 
gibi bağımsız kuruluşlara suçların bildirilmesi ve raporlanması oluşturmaktadır. Polise 
güvenin duyulmadığı ya da reaksiyonun alınamayacağının düşünüldüğü, fiziki koşulların 
yetersiz olduğu koşullarda bu kuruluşlar üzerinden şikayet sürecinin işletilmesi İngiliz 
hükümetince öngörülmüş, eylem planına dahil edilmiştir. Üçüncü mekanizmayı da poli-
se doğrudan şikayet oluşturmuştur.35

Birleşik Krallık’ta Suç ve Düzensizlik Yasası ile Kamu Düzeni, Yasası kapsamında beş 
temel nefret suçu tanımlanmıştır. Bunlar maluliyet, cinsiyet kimliği, ırk, din ve cinsel yö-
nelim nedeniyle işlenen suçlar şeklindedir.36 İngiliz hukukunda bu kavramlarla ilgili fikir 
birliğine yer verilmemiştir. Irk ayrımcılığı kapsamındaki suçlarla ilgili tanımda fikir birliği-
ne ulaşılmış, din, inanç, yaş ve cinsel yönelim nedeniyle işlenen suçlarla ilgili ise aynı so-
nuca ulaşılamamıştır. İngiliz hukukunda nefret suçlarıyla ilgili ilk düzenleme 1998 yılında 
çıkarılan Suç ve Düzensizlik Yasası’dır (Crime and Disorder Act). Bu yasa daha sonra, 
nefret suçlarının kapsamı din ve dini inanç nedeniyle işlenen suçları da kapsayacak şe-
kilde genişletilmiştir. 2003 yılında Ceza Adaleti Yasası (Criminal Justice Act) ile cinsel 
yönelim ve engellilik de bu kapsama dahil edilmiştir. 2008 yılında ise Irksal ve Dinsel 
Nefret Yasası (Racial and Religious Hatred Act) ile inanmama özgürlüğünü, ırk ve dini 
inanç nedeniyle işlenen suçları ve cezalarını kapsayan yeni bir düzenleme yapılmıştır.37

Bu genel çerçevenin yanında, daha sektörel bir aktöre karşılık gelen Müslüman Doktor-

34 “True Vision” İngiltere’deki nefret suçlarıyla ilgili bilgi akışını sağlayan ve çevrimiçi olarak olay raporlamasına, 
şikayetlerin alınmasına imkan sunan bir internet sayfasıdır. Detaylı bilgi ve çağrı için https://www.report-it.org.
uk/. 
35 HMICFRS, Understanding the difference: the initial police response to hate crime, 2018, https://www.
justiceinspectorates.gov.uk/hmicfrs/publications/understanding-the-difference-the-initial-police-response-
to-hate-crime/. 
36 A.g.e. 
37 Mehmet Zülfü Öner, “İngiltere Hukukunda Nefret Suçları,” TBB Dergisi, No 116, 2016, s. 89, 96-100. 
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lar Birliği (Muslim Doctors Association) tarafından 2020-2021 yıllarını kapsayacak şekilde 
yapılan ve ulusal sağlık sistemindeki Müslüman çalışanların ayrımcılığa uğraması konu-
sundaki araştırma da yapısal şiddeti İslamofobi için bir gösterge olarak ortaya koymuştur. 
Araştırmaya göre çalışanların yarısı ayrımcılığa uğradığını düşünmüştür; her 5 kişiden 
2’sinin işe alım sürecinde ön yargı hissetmiştir; her 5 kişiden 3’ü hastaların kendilerine 
karşı ön yargılı olduğunu tecrübe etmiştir ve her 10 kişiden 3’ünün inancından dolayı 
düşmanca tavırlarla karşılaşmıştır.38

Veri havuzunu besleyen ve Birleşik Krallık resmi kurumlarının takibi kapsamına giren bir 
diğer gelişme Birleşik Krallık Terörizmle Mücadele ve Cezalandırma Yasası’dır. 29 Nisan 
2021’de yürürlüğe giren Terörizmle Mücadele ve Cezalandırma Yasası, daha önceki yıllar-
da yürürlüğe girmiş terörizmle mücadele ve sınır güveliği gibi yasalarda bir takım reviz-
yonları içermiştir. Bu bağlamda yasa terör suçlarından, terörizm bağlantılı suçlardan ya 
da belirli bir takım diğer suçlardan hükümlü olan kişilerin cezalandırılmasını öngörmüş; 
terörizm ile bağlantılı diğer öngörüleri ve bununla bağlantılı amaçları hükmetmiştir.

Yasanın 1’nci bölümünde terör suçu kapsamına alınabilecek suçlar tanımlanmıştır. Bunun 
yanı sıra, İngiltere ve Galler için ciddi terörizm suçları belirlenmiştir. Ayrıca, bu yasanın, 
Kuzey İrlanda ile ilgili bu kapsamdaki suçları tanımlanmıştır. Ciddi terörizm suçlarının ce-
zalandırılması, İngiltere ve Galler için 21 yaş altı yetişkinler ve 21 yaş üstü yetişkinler ol-
mak üzere iki ayrı başlıkta değerlendirilmiştir. İskoçya ve Kuzey İrlanda kapsamında ciddi 
terörizm suçlarının cezalandırılması ayrı başlıklarda sunulmuştur. Ciddi terörizm suçları 
destekleyici hükümler başlığı altında, suçunu kabul edenlerin ne kadar ceza indirimi ala-
cağı belirlenmiştir. Bu bağlamda İngiltere ve Galler birlikte değerlendirilirken, İskoçya ve 
Kuzey İrlanda ayrı başlıklar altında konumlandırılmıştır. Ciddi terörizm suçları için ömür 
boyu veya belirli olmayan hapis cezalarında İngiltere ve Galler birlikte, İskoçya ve Kuzey 
İrlanda ayrı başlıklar altında ele alınmıştır. Ciddi terörizm suçlarında ceza uzatımlarında 
ise, İngiltere ve Galler hakkındaki hükümler; 18 yaş altı, 21 yaş altı yetişkinler ve 21 yaş 
üstü olarak ayrı başlıklar altında değerlendirilirken, İskoçya ve Kuzey İrlanda ayrı başlıklar 
altında yer almıştır. Terör suçlarına yönelik diğer hapis cezaları başlığı altında, İngiltere ve 
Galler ile ilgili özel hapis cezası gerektiren suçlar ve suç işlendiğinde 18 yaşını doldurma-
mış olanlara yönelik hapis cezaları tanımlanmıştır. Şartlı tahliye ve adli kontrole yönelik 
düzenlemeler de bu başlık altında yer almıştır. Ayrıca ciddi terör suçları kapsamındaki 
azami cezalar da tanımlanmıştır. 

Yasanın 2’nci bölümünde terör suçlularının salınması ile ilgili öngörüler bulunmaktadır. 
Bu kapsamda, terör hükümlülerinin erken salıverilmesinin kısıtlanması ya da kaldırılması 
İngiltere ve Galler birlikte, İskoçya ve Kuzey İrlanda ayrı başlıklarda değerlendirilmiştir. 
Ayrıca, İngiltere ve Galler’de yalan makinesinin kullanılmasına yönelik şartlar düzenlen-
miştir. Bunun dışında bu bölümde ülkesine iade edilecek terör hükümlülerine yönelik ön-
görüler yer almıştır. 

38 Muslim Doctors Association, Discrimination, Racism and Islamophobia in the NHS, https://muslimdoctors.
org/wp-content/uploads/2021/12/Exclusion-On-The-Front-line.pdf.

Yasanın 3’üncü bölümü terörizmin soruşturulması ve önlenmesine yönelik hususları 
içermektedir. Bu kapsamda, soruşturma ve önlemenin vasıtalarının ayrıntıları verilmiştir. 
Bu başlık altında, terörizmle ilgili aktivitelerin nasıl önleneceğinin ve soruşturulacağının 
şartlarına, zaman sınırının uzatılmasına, önlemlerin çeşitliliğine, yalan makinesi önlem-
lerine, uyuşturucu testi önlemlerine ve bilgi teminine dair hükümler yer almıştır. Bunun 
yanı sıra, ‘önleme’ stratejisi başlığı altında, terörizme yönelme riski olan kişiler ile ilgili 
hükümlere de yer verilmiştir. 

Yasanın 4’üncü bölümünde ise bağlı ve ilişkili yasa değişiklikleri ile 2020 Cezalandırma 
Yasası’nda yapılan değişikliklerin yürürlüğe girme gücü, gelecekte bağlı hükümler ön-
görme gücü ve kapsamı tanımlanmıştır. 

İçeriği sunulan bu yasal çerçeve değerlendirildiğinde, Terörizmle Mücadele ve Ceza-
landırma Yasası’nın, Birleşik Krallık hükümeti resmî internet sitesindeki ilgili basın açık-
lamasında yer aldığı üzere, on yıllardır ortaya çıkan en etkili terörist cezalandırma ve 
tespit etme yasası olarak görüldüğü ve mahkemelere, polise ve güvenlik güçlerine, ka-
muyu korumak adına daha fazla güç verdiği görülmüştür. Söz konusu yasa ile terör 
suçları işlemiş olanların, suçlarını itiraf etme ve benzeri sebeplerle ceza indiriminden 
faydalanmalarının önüne geçilmesi planlanmıştır. Hükümlülerin tüm ceza sürelerini ha-
pishanede doldurmaları hükmüne varılmıştır. Hayatların kaybedildiği terör eylemi dü-
zenlemekle suçlu bulunan veya terör eylemi düzenlemeyi planlayanlar gibi, en tehlikeli 
suçluların da artık, önceden olduğu şekilde minimum 10 yılın aksine, 14 yıldan 25 yıla 
kadar daha katı bir gözetim altında hapis cezası çekmeleri sağlanmıştır. Terör suçluları, 
şartlı tahliye kapsamına girdiklerinde, en az 12 ay boyunca adli kontrol altında olacak ve 
eğer yetişkinse yalan testine tabi tutulabilecektir.  Ayrıca şartlı tahliye durumunda dahi 
cezasının en az üçte ikisinin hapiste geçirilmesi öngörülmüştür. Ayrıca bu yasa daha da 
ileri giderek mahkemelerin, terör bağlantılı suçları daha geniş bir kapsamla değerlendir-
mesine izin vermiştir. Bunun yanı sıra, terör suçundan hüküm giymiş kişilerin otomatik 
olarak cezalarının bitiminden önce salıverilmesinin de önüne geçilmiştir. 

Terörizmle Mücadele ve Cezalandırma Yasası, terörle mücadele kapsamında polis ve 
güvenlik güçlerinin elinde bulundurduğu araç ve kullandığı yöntemleri güçlendirmiş-
tir. Böylece polis ve kolluk kuvvetlerinin daha kolay bir şekilde, Ciddi Suçları Önleme 
Emri’ni devreye sokarak, terör suçu kapsamının genişletilmesini sağlamıştır. Bu durum, 
Birleşik Krallık’ta, özellikle Müslüman azınlıklar için olumsuz sonuçlar doğurma ihtima-
lini yansıtmıştır. Henüz mahkemeye çıkarılmamış kişilerin, terörizm suçlaması bahane 
edilerek, çok daha farklı yöntemlerle, kolluk kuvvetleri tarafından insan hakları ihlal-
leriyle karşılaşabileceği potansiyel bir ortam yaratılmıştır. Ayrıca yöntemde kapsamın 
genişletilmesi, kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanma ihtimalini de arttırmıştır. Son 
olarak bu yasa sonucunda, aslında terör ile ilişkisi bulunmayan bir takım suçların, terör 
ile ilişkilendirilmesinin de önü açılmıştır. Bu durum, terör suçu işlememiş kişilerin şartlı 
tahliyesinde, sosyal yaşamlarının normale dönmesinin ve rehabilite olmalarının önünde-
ki engel haline dahi gelmiştir.
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Öte yandan İngiltere’de, yüz tanıma (facial recognition) ve öngörücü polislik (predictive 
policing) için yapay zekâ teknolojileri yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
koşullarda özellikle yüz tanıma algoritmalarının belirli grupları orantısız bir şekilde yanlış 
tanımlayabileceğine veya tanımlayamayacağına dair endişeler yükselmiştir. Yüz tanıma 
algoritmalarının kişinin etnik kökenine veya cinsiyetine bağlı olarak ön yargı içerdiğine 
ve bu nedenle insan haklarına aykırı olduğuna yönelik tartışmalar başgöstermiştir. Nite-
kim, Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), 2020 yılında İngiltere ve Galler’de polis 
teşkilatında otomatik yüz tanıma ve tahmine dayalı algoritmaların kullanımının, etkileri 
bağımsız olarak incelenene kadar askıya alınması çağrısında bulunmuştur.39  

Ağustos 2020’de Temyiz Mahkemesi, polis teşkilatının suç işlediğini söyleyerek Güney 
Galler Polisi tarafından canlı yüz tanıma kullanımının yasa dışı olduğuna karar vermiş-
tir. Mahkeme, yapay zekâ teknolojilerinin cinsiyet veya ırk temelli önyargılar sergileyip 
sergilemediğini kontrol etmek için yeterince geliştirilmediğinin altını çizmiştir. Buna rağ-
men, 2021 itibarıyla Birleşik Krallık genelinde polis teşkilatları, suçluları ve kayıp insanları 
tanımlayabilecek yeni bir yüz tanıma özelliğini test etmeye başlamışlardır.

Birleşik Krallık genelinde yapılan yasal düzenlemeler Müslümanların kurumsal ve yasal 
zeminde örgütlenmelerine fırsatlar da sunabilmiştir. 2017 verilerine göre Birleşik Kral-
lık’ta bulunan cami sayısı 1.825 olmuştur.40 Camilerin işlevleri arasında Kur’an kursları 
gibi faaliyetler de yer almıştır. Bu camiler arasında Türk-İslam Kültür Merkezi Vakfı, İngil-
tere Türk İslam Cemiyeti, Anadolu Müslüman Toplumu, Birleşik Krallık Türk İslam Vakfı, 
Türk Toplum Derneği ve İngiltere Türk Diyanet Vakfı (İTDV) gibi vakıflara ait camiler ve 
mescitler de bulunmaktadır.41 İngiltere Türk Diyanet Vakfı’na ait iki cami bulunmaktadır. 
Bunlar, Luton’daki ve Bristol’daki Türk İslam Merkezi Camileridir. Vakfın ayrıca Londra’da 
bir ofisi bulunmaktadır. Kur’an kursu dersliğinin inşaatı için bağış toplamak, Bayramlar-
da ve Miraç Kandili gibi Müslümanlar için özel günlerde organizasyonlar ve programlar 
hazırlamak, İngiltere’deki Müslüman toplumu birleştirmek adına Hadis-i Şerif Ezberleme 
yarışmaları gibi yarışmalar düzenlemek ve İslam’ı yaymak adına özel sohbetler hazırla-
mak gibi etkinlikler vakfın faaliyetleri arasında sayılmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı 2019’da 
Avrupa’nın İlk Çevre Dostu camisini Cambridge’de açmıştır.42 Zekât toplamak, eğitim, 
bağış hizmetleri, Kur’an dağıtımı, cami ve mescit inşaatları bu vakfın yurtdışı faaliyetleri 
arasındadır. İngiltere İslam Toplumu Millî Görüş hareketine ait bir cami bulunmaktadır.43  
Bu hareketin faaliyetleri arasında irşat (rehberlik), imam eğitimi, Kur’an hatip eğitimi, 
İslami yarışmalar, cami hizmetleri, Arapça ve Türkçe eğitimi, yetişkinler için İslami bilim-

39 Equality and Human Rights Commission, “Facial recognition technology and predictive policing algorithms 
out-pacing the law”. 2020.
40 “British Muslims: Mosques,” Centre for Research and Evidence on Security Threats,  https://crestresearch.
ac.uk/resources/british-muslims-mosques/
41 Yakup Çoştu ve Süleyman Turan, “İngiltere’deki Türk Camileri ve Entegrasyon Sürecine Sosyo-Kültürel 
Katkıları,” Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 9/2009, 4, 2009, s. 49.
42  “Avrupa’nın ilk çevre dostu olan Cambridge Camisi açıldı,” Türkiye Diyanet Vakfı, https://tdv.org/tr-TR/
avrupanin-ilk-cevre-dostu-olan-cambridge-camisi-acildi/
43 Çoştu ve Turan, a.g.e. 

ler kursları ve ebeveynlik kursları, gençler için spor aktiviteleri, sempozyum, panel ve 
seminer organizasyonu, burs sağlamak gibi birçok etkinlik yer almıştır. 

2021 yılı merkeze alınarak yapılan incelemede yapısal şiddetin sürdürülmesine ve önlen-
mesine yönelik önlem alma amacıyla atılan adımlar olmasına karşı Terörizmle Mücadele 
ve Cezalandırma Yasası veya önleyici polislik uygulamaları tartışmalı başlıklar olarak 
öne çıkmaktadır. 
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5. KÜLTÜREL ŞİDDET: MEDYA DİLİ VE MEDYADA TEMSİLİYET

Kültürel şiddet, ayrımcılık, hak ihlali ve saldırgalığın temelinde yatan nedenler arasında 
yer almaktadır. Kültürel şiddet, aktörlere doğrudan şiddet uygulanmasına neden ola-
bilmekte ve yapısal şiddeti önlemek konusunda adeta isteksizlik yaratabilmektedir.44  
Kültürel çeşitliliğin hoş karşılanmadığı toplumlarda, azınlıklar sosyal kimliklere dayalı 
yargılamayla karşılaşabilmekte, azınlıktaki bireyler nefret ve saldırı suçlarının mağduru 
olabilmektedir. Bu durumla karşılaşan ve düşük grup kimliğine sahip bireyler grup içi 
özdeşleşmeyi azaltabilirken, yüksek grup kimliğine sahip olan bireyler grup içi özdeşleş-
meyi arttırabilmektedir. Genelde azınlık grupları doğrudan şiddetten daha sık ve yoğun 
bir biçimde kültürel ve yapısal şiddete maruz kalmaktadır. Kültürel şiddetin hem nesiller 
boyunca taşınmasında hem de toplumda kültürel şiddetin tespitinde medya önemli bir 
araçtır. Bu nedenle, çalışmada özellikle doğrudan şiddetin tespitine ilişkin elde edilen 
verilerin içerisinden sadece ana akım İngiliz medyasından elde edilen haber ve içerikler, 
kullanılan medyada temsil açısından ayrıca incelenerek kültürel şiddetin boyutu tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Medyada yer alan haber ve içerikler sadece doğrudan şiddetin 
tespitine yönelik veri sağlamanın yanı sıra kültürel şiddetin Birleşik Krallık medyasındaki 
varlığına ilişkin analizlerde de kullanılmıştır. 

Medyada sunulan nesnelerin, kişilerin, kurumların ya da olayların nasıl sunulduğu yani 
nasıl temsil edildiği önemlidir. Medyada hangi konuların ele alındığı ve nasıl sunduğu 
medyada temsil süreciyle ilgilidir.45 Bu nedenle medyada, temsil sürecinde neyin ön pla-
na alındığı ve neyin arka planda bırakıldığı kültürel şiddetin tespitinde önemlidir. Çünkü 
temsil sonucunda ortaya çıkan çıktılar toplumda bir yer edinerek, zamanla bu yerlerini 
meşrulaştırabilmektedir. Medyada kullanılan dil toplumda ayrımcılığı besleyebilmekte 
veya uzlaşmacı bir zemin yaratabilmektedir. Temsiliyet mekanizması ideal tipler yarat-
makta, ona ilişkin kabul görmüş kalıp yargıları beslemekte ve yeniden üretmektedir. 

Bunun yanı sıra medyada toplumsal meselelerin nasıl ele alındığına ilişkin yapılan çerçe-
veler de çözümlenmelidir. Medya çalışmalarında önemli bir yeri olan çerçeveleme kura-
mı, izleyicilere bir şeylerin nasıl sunulduğu, diğer bir ifade ile nasıl çerçevelendiğinin in-
sanların bu bilgiyi nasıl işleyeceği konusundaki seçimleri üzerinde etkisi olduğunu ifade 
etmektedir. Bu bağlamda, medya belirli olaylara odaklanarak, haberlerde belirli bilgileri 
öne çıkararak ve haberdeki anlatım biçimleri ile haberi bir anlam alanına yerleştirmek-
tedir.46 Bu nedenle, medyada yer alan haberlerin veya içeriklerin çerçeveleri analiz edi-
lerek, kültürel şiddetin toplumda nasıl üretildiğine ilişkin fikirler elde edilebilmektedir.

44  Johan Galtung, “Conflict, War and Peace: A Bird’s Eye View” içinde Johan Galtung, Carl G Jacobsen and 
Kai Frithjof Brand-Jacobsen (ed.), Searching for Peace: The Road to Transcend, London, Pluto Press, 2002, 
s. 3-26.
45  P. Dalhgren, “Television and The Public Sphere: Citizenship, Democracy and The Media,” Sage, 1995, s. 15.
46  Holli A. Semetko & Patti M. Valkenburg, “Framing European Politics: Content Analysis of Press and 
Television News”, Journal of Communication, Cilt: 50, Sayı: 2, 2000, s. 94. 

Hak İhlalleri ve saldırı haberleri doğrudan şiddetin göstergesi olarak ele alınmaktadır. 
Ayrıca tespit edilen hak ihlalleri ve saldırıların medyada yazılı ve görsel olarak yer alma 
biçimleri temsiliyet ve çerçeveleme açısından ele alındığında kültüren şiddetin varlığına 
ve boyutuna işaret etmesi nedeniyle ayrıca değerlendirilmelidir.

Haberlerin sadece küçük bir kısmı ana akım medya kuruluşlarındandır. Bulunan haber-
lerin çoğu insan hakları ihlalleri konusunda haber önceliğine yer vererek yayın yapan 
küçük çaplı medya kaynaklarından, Birleşik Krallık’ta Türk toplumunun medya araçla-
rından veya Birleşik Krallık’ta aktif sivil toplum kuruluşlarının internet siteleri ile sosyal 
medya hesaplarından elde edilmiştir. Bu durum, Birleşik Krallık’ta medyanın kutuplaş-
tığı ihtimalini arttırmıştır. Zira yalnızca devlet destekli ve geleneksel ana akım medya 
kuruluşlarından yola çıkılması durumunda, mevcut verilerin birçoğunun çalışmaya dâhil 
edilemeyeceği görülmüştür.

Ana akım İngiliz medyasında yer alan hak ihlalleri ve saldırı gibi haberler incelendiğinde 
manşette ve haber metinlerinde ‘Islamophobia’ (İslamofobi) veya ‘İslam’ (İslâm) keli-
melerini kullanmak yerine ‘minority’ (azınlık), ‘hate-crime’ (nefret suçu) gibi daha genel 
ifadeler ile hak ihlalleri veya saldırlar açıklanmıştır. Buna karşın insan hakları ihlalleri ko-
nusunda haber önceliğine yer vererek yayın yapan küçük çaplı medya kuruluşları ince-
lendiğinde ‘Islamophobia’ (İslamofobi) ve ‘Muslim’ (Müslüman) ifadelerine yer verildiği, 
Müslümanlara yönelik saldırıların İslamofobi ile yapıldığı vurgusu ile haber metinlerinin 
oluşturulduğu görülmektedir. Ayrıca yapılan medya taramasında, Birleşik Krallık vakası 
için ‘Turcophobia’ (Türkofobi), ‘Turkish hostility’ (Türk düşmanlığı) gibi kavramlarla ne-
redeyse hiç karşılaşılmamıştır. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve nefret suçları gibi kavram-
ların genellikle İslamofobi ile aynı anlamda kullanılmıştır. Dolayısıyla haberlerin man-
şet ve içeriklerinde açık bir şekilde saldırıların niteliği, saldırganın amacı ve mağdurun 
kimliğine yer verilmemesi veya üstü kapalı yer verilmesi devam eden kültürel şiddetin 
önlenmesine katkı sağlamamakta, hak ihlalinin niteliğini ve saldırının amacı konusunu 
belirsizleştirerek önemsizleştirmektedir. Bu nedenle, doğru kavramlarla haberlerin ve 
içeriklerin çerçevelenmesi büyük önem taşımakta ve medya kuruluşlarının farkındalık 
yaratmasına imkan sağlamaktadır.

Ana akım medyada hak ihlali veya saldırı haberi yapıldıktan sonra, olay sonrasında ya-
şanan soruşturma ya da yargılamalara yönelik devam haberlerine yer verilmediği, ancak 
küçük çaplı medya kuruluşlarında veya aktif sivil toplum kuruluşlarının internet siteleri 
ile sosyal medyada saldırı ya da hak ihlaline konu olan olay sonrasında yaşanan diğer 
gelişmelerin takip edildiği görülmektedir. Bununla birlikte tüm meyda kuruluşlarında 
mümkün olduğunca konu ile ilgilenen polislerin veya diğer adli güçlerin olaya ilişkin 
açıklamalarına da haberlerde yer verilmesi ortak özellik olarak ortaya çıkmaktadır. İnce-
lenen haberlerin hemen hepsinde hak ihlali yaşayan veya saldırıya uğrayan mağdurların 
görüşlerine yer verilmeye çalışılarak, yaşananların mağdur üzerinde yarattığı etkinin ha-
ber metninde yer alması sağlanmıştır. 



44 45

İngiltere Nefret Suçları, Hak ve Özgürlükler 2021 Yılı Değerlendirme Raporu

Ana akım medyada Müslümanların yaşadıkları hak ihlalleri ve saldırılar yer almakla bir-
likte bu konuda toplumsal dönüşüme katkı sağlayacak sayıda ve nitelikte haber ya-
pılmadığı, haber dilinin toplumsal barışa ve uzlaşmaya yönelik kullanılması konusunda 
gereken özenin gösterilmediği değerlendirilmektedir. Genel olarak küçük çaplı medya 
kuruluşlarında veya aktif sivil toplum kuruluşlarının internet siteleri ile sosyal medya 
hesaplarında Müslümanların yaşadıkları hak ihlalleri ve saldırılara yer verilerek sorunlara 
ilişkin toplumsal farkındalık yaratılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, özel-
likle konuya ilişkin takip sağlayan sivil toplum kuruluşlarının internet sitelerindeki haber 
dillerinde kimi zaman sert bir üslup kullandıkları değerlendirilmektedir. 

SONUÇ

Birleşik Krallık’ta Müslümanlara ve Türklere yönelik 2021 yılında kaydedilen nefret suç-
ları ile Müslümanların ve Türklerin hak ve özgürlüklerine ilişkin olaylar, bu araştırma ile 
kapsamlı bir veri havuzunda biraraya getirilmiştir.  Geleneksel kaynaklardan ve sosyal 
medyadan elde edilen veriler ile Birleşik Krallık’ta ayrımcılığın ve İslamofobi’nin mevcut 
durumu doğrudan, yapısal ve kültürel şiddet başlıkları altında tespit edilerek değerlen-
dirilmiştir. 

2021 yılında yapılan taramalar sonucunda toplam 52 nefret suçu ve ırkçı saldırı tespit 
edilmiştir. Haklar konusunda ise 17’si olumlu, 16’sı olumsuz 33 gelişme yaşanmıştır. 2021 
yılına ilişkin söz konusu saldırılar ve haklar konusundaki olumlu/olumsuz gelişmeler de-
taylı olarak incelendiğinde, Birleşik Krallık’ta yaşayan Müslüman toplumun en önemli 
sorunlarından birinin İslamofobi olduğu, ancak İslamofobiye karşı etkin mücadelede 
Müslümanların yalnız kaldığı görülmüştür. Birleşik Krallık’taki nefret suçu saldırılarının 
kimi siyasi aktörler tarafından önemsenmesine karşın, buna ilişkin kayda değer siyasi 
adımların atılmasında zorlanıldığı farkedilmiştir. Bunun en önemli nedeni İslamofobiye 
ilişkin hukuki bir tanımın olmamasıdır. Kavramın üzerinde uzlaşılan hukuki bir zeminin 
olmaması, Müslüman karşıtı grupların veya kişilerin, engellenebilir nefret suçlarını daha 
kolay işlemesinin yolunu açmış ve Müslüman toplumun gerektiğinde etkin şekilde hak-
larını aramasının önüne geçmiştir.  

2021 yılında COVID-19 pandemisi nedeniyle yaşanan karantina süreci, yıl boyunca yaşa-
nan saldırıların yoğunluğunu azaltmıştır. Hak ihlali ve saldırılar karantinanın sıkı bir şekil-
de uygulandığı 2021 yılının başında düşük iken, karantina uygulamalarının gevşetilmesi 
ile yıl sonuna doğru artmıştır. Pandeminin yanı sıra, Afganistan’da Taliban’ın yönetimi 
ele geçirmesi ile birlikte ortaya çıkan Afgan mülteci krizi ve Birleşik Krallık parlamento-
sunda Muhafazakar Parti’den bir milletvekilinin öldürülmesi gibi gelişmeler de yılsonuna 
doğru vakaların artışının arkasında yatan diğer etkenler olmuştur. Müslümanlara yönelik 
saldırılar ayrımcılık ve İslamofobiye işaret eden doğrudan şiddeti yansıtmasına karşın 
bu, meselenin sadece bir yönünü teşkil etmiştir. 

Nefret suçlarıyla mücadele etmek için Birleşik Krallık’ta hükümet tarafından 2016 yı-
lında bir eylem planı hazırlanmasına, ilgili sivil toplum kuruluşları ve taraflar arasında 
diyaloğun pekiştirilmesi gibi adımlar atılmasına rağmen, zaman içerisinde istenilen dü-
zeyde ilerleme kaydedilememiştir. Gwent, Greater Manchester ve Nottinghamshire em-
niyeti nefret suçlarına karşı önlem almada konusunda iyi örnekler arasında sayılmasına, 
‘True Vision’ gibi mekanizmalar kurulmasına, İçişleri Bakanlığı ile İskân, Topluluklar ve 
Yerel Yönetimler Bakanlığı arasındaki koordinasyonla nefret suçlarına karşı mücadele 
yürütülmesine karşın, nefret suçunu suç olarak kabul eden ve tanımlayan bütüncül bir 
mevzuat bulunmaması, hak ihlalleri ve saldırılara karşı istenilen sonuçların elde edileme-
mesine neden olmuştur. 2021 yılında yürürlüğe giren Terörizmle Mücadele ve Cezalan-
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dırma Yasası, polis ve güvenlik güçlerinin kullandığı yöntemleri güçlendirirken, özellikle 
Müslüman azınlıklar üzerindeki yaratabileceği olumsuz etkiler nedeniyle tartışmaların 
odağı haline gelmiştir. İngiltere’de etnik kökene veya cinsiyete bağlı olarak ön yargı içer-
diğine ve bu nedenle ayrımcılığa neden olabileceği, dahası insan haklarına aykırı oldu-
ğuna yönelik tartışmalar nedeniyle yüz tanıma (facial recognition) ve öngörücü polislik 
(predictive policing) için yapay zekâ teknolojilerinin kullanılmasına yönelik tartışmalar 
da yine bu dönemde artmıştır.

Ana akım medyanın Müslümanlara yönelik hak ihlallerine veya saldırılara ilişkin haber-
lere yer vermediği, küçük çaplı medya kuruluşlarının, aktif sivil toplum kuruluşlarının 
internet siteleri ile sosyal medya hesaplarının hak ihlallerine ve saldırılara yönelik ha-
berlere yer verdiği tespit edilmiştir. Sınırlı sayıda da olsa ana akım İngiliz medyasında 
yer alan hak ihlalleri ve saldırı gibi haberler incelendiğinde ‘Islamophobia’ (İslamofobi) 
gibi kavramların kullanılmadığı, buna karşı küçük çaplı medya kuruluşlarının ve aktif 
sivil toplum kuruluşlarının haber sitelerinin Müslümanlara yönelik saldırıların İslamofobi 
üzerinden yapıldığı vurgusu ile haber metinlerinin oluşturulduğu anlaşılmıştır. Ana akım 
medyada Müslümanların yaşadıkları hak ihlalleri ve saldırılar bağlamında, toplumsal 
dönüşüme katkı sağlayacak sayıda ve nitelikte haber yapılmadığı, haber dilinin toplum-
sal barışa ve uzlaşmaya yönelik kullanılması konusunda gereken özenin gösterilmediği, 
buna karşın özellikle sivil toplum kuruluşlarının internet sitelerindeki haber dillerinde 
kimi zaman sert bir üslup kullanıldığı değerlendirilmiştir. 

Birleşik Krallık’ta Müslümanlara ve Türklere yönelik ayrımcılık ve İslamofobi, saldırılar ile 
ortaya konulan doğrudan şiddet ile açık bir biçimde görülmüştür. Ancak, ayrımcılığın 
kurumsal ve sosyal yönlerini oluşturan yapısal ve kültürel boyutlar, özellikle İslamofobi 
ile mücadele için Birleşik Krallık tarafından kararlı ve güçlü adımlar atılması gerektiğini 
ortaya koymuştur.  Diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Müslümanlara ve Türklere 
yönelik saldırılar ve hak ihlalleri bağlamında az sayıda vakayla daha olumlu bir profil 
çizen, önlem alma konusunda iş birliği ve koordinasyona daha açık bir profili barındıran 
Birleşik Krallık’ta, bu konularda ve İslamofobi ile mücadelede geleceğe dair bir vizyon 
yakalamak mümkün olabilmiştir.   
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Ek 1: Birleşik Krallık 2021 Yılı Haklar Güncesi*

+ Adil Yargılanma - 31.01.2021
Birleşik Krallık’ın en büyük Müslüman hayır kurumu olan Islamic Relief Worldwide’a 
(IRW – Tr. “Dünya Çapında İslami Yardım”) yönelik antisemitizm soruşturması kurumun 
lehine sonuçlandı. Kurumun iki mütevelli üyesinin ve bir kıdemli personelinin sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hükümet fonlarının askıya alınması ve kurumun antise-
mitist bir kurum olup olmadığına dair yapılan araştırma sonucunda, bağımsız bir rapor 
hazırlandı. Raporda Islamic Relief’e dair kurumsal antisemitizm iddialarının yerinde ol-
madığı belirtildi.

+ Irkçılık/Ayrımcılık Yasağı - 15.02.2021
West Midlands polisi, futbolda ırkçılıkla mücadele etmek adına, Birleşik Krallık’ta ilk defa 
sadece buna adanmış polis memuru S. W.’yi tayin etti.

+ Irkçılık/Ayrımcılık Yasağı - 12.03.2021
İngiltere’de Premier Ligin ardından gelen Birinci Ligdeki Derby County takımında forma 
giyen milli futbolcu Colin Kazım Richards’a, bir gol attığı ve 1-1 berabere biten Derby 
County-Nottingham Forest maçı sonrasında sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılarda 
bulunuldu. Derby County takımının şikayeti sonrasında polis soruşturma başlattı.

- Din ve Vicdan Özgürlüğü - 26.03.2021
İngiltere’de bir öğretmenin derste Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içeren karikatürleri 
göstermesi tepki çekerken, okul yönetimi velilerin protesto gösterisinin ardından özür 
diledi.

+ Adil Yargılanma - 08.04.2021
Birleşik Krallık’ta yaşayan Müslüman bir mühendis, hakkında yanlış ithamların yayılması 
sonucu evinin terörle mücadele polisleri tarafından baskına uğramasından sonra açmış 
olduğu davayı kazandı ve maddi tazminat elde etti.

- Din ve Vicdan Özgürlüğü - 12.04.2021
İngiltere’nin Oldham şehrindeki Oldham Academy North okulunda Müslüman öğrenci-
lerin namaz kılmasına izin vermeyen bir öğretmen yüzünden öğrenciler soğukta dışarı-
da namaz kıldı. Okul, daha sonrasında bir özür açıklaması yayınladı ve okulda bir mescit 
kurulacağını duyurdu.

+ Irkçılık/Ayrımcılık Yasağı - 23.04.2021
Nefret Suçu ve Halk Düzeni Yasası 2021, İskoçya Parlamentosu’ndan geçti. Bu yasa, 
önyargı suçlarına, ırkçılık temelli taciz suçlarına, grup ve kişilere karşı nefret oluşturmak 
suçlarına karşı çıkarıldı. Yasa 11 Mart 2021’de Parlamento’dan geçti.

* (+) olumlu gelişmeleri, (-) olumsuz gelişmeleri göstermektedir. 51
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- Kötü Muamele ve İşkence Yasağı - 29.04.2021  
Terörizmle Mücadele ve Cezalandırma Yasası 2021 ile terör suçları işlemiş olanların, 
suçlarını itiraf etme ve benzeri sebeplerle ceza indiriminden faydalanmalarının önüne 
geçilmektedir ve hükümlülerin tüm ceza sürelerini hapishanede doldurmaları hükmü-
ne varılmıştır. Hayatların kaybedildiği terör eylemi düzenlemekle suçlu bulunan veya 
terör eylemi düzenlemeyi planlayanlar gibi, en tehlikeli suçlular artık, önceden olduğu 
şekilde minimum 10 yılın aksine, 14 yıldan 25 yıla kadar daha katı bir gözetim altında 
hapis cezası geçireceklerdir. Terör suçluları, şartlı tahliye kapsamına girdiklerinde, en 
az 12 ay boyunca adli kontrol altında olacak ve eğer yetişkinse yalan testine tabi tutu-
labilecektir. Ayrıca şartlı tahliye durumunda dahi cezasının en az üçte ikisinin hapiste 
geçirileceği öngörülmektedir. Ayrıca bu yasa daha da ileri giderek mahkemelerin, terör 
bağlantılı suçları daha geniş bir kapsamla değerlendirmesine izin vermektedir. Bunun 
yanı sıra, terör suçundan hüküm giymiş kişilerin otomatik olarak cezalarının bitiminden 
önce salıverilmesinin de önüne geçmektedir. Bu yasa, terörle mücadele kapsamında 
polis ve güvenlik güçlerinin elinde bulundurduğu araç ve kullandığı yöntemleri güçlen-
dirmektedir. Bu, aynı zamanda polis ve kolluk kuvvetlerinin daha kolay bir şekilde, Ciddi 
Suçları Önleme Emri’ni devreye sokarak, terör suçu olarak kabul edilebilecek kapsamın 
genişletilmesini sağlamaktadır. Bu durum, Birleşik Krallık’taki, özellikle Müslüman azın-
lıklar için olumsuz sonuçlar doğurma ihtimalini taşımaktadır. Dahası, henüz mahkemeye 
çıkarılmamış kişilerin, terörizm suçlaması bahane edilerek, çok daha farklı yöntemler-
le, kolluk kuvvetleri tarafından insan haklarının ihlal edilebileceği potansiyel bir ortam 
yaratmaktadır. Ayrıca yöntemde kapsamın genişletilmesi, kolluk kuvvetlerinin orantısız 
güç kullanma ihtimalini de arttırmaktır. Son olarak bu yasa sonucunda, aslında terör ile 
ilişkisi bulunmayan bir takım suçların, terör ile ilişkilendirilmesinin de önü açılmaktadır. 
Bu ise, aslında terör suçu işlememiş kişilerin şartlı tahliyesinde dahi, sosyal yaşamlarının 
normale dönmesinin ve dahası rehabilite olma ihtimallerinin önüne geçmektedir

+ Sığınma Hakkı - 14.05.2021
İskoçya’nın Glasgow kentinde Ramazan Bayramı’nda sınır dışı edilmek istenen iki Müs-
lüman mülteci serbest bırakıldı. İngiltere İçişleri Bakanlığı’na bağlı göçmenlik polisleri, 
yerel saatle sabah 09.30’da Glasgow’da ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı Pollok-
shields mahallesinde bir evi basarak iki kişiyi sınır dışı etmek üzere minibüse bindirdi. 
Olayı gören mahalle sakinleri minibüsün hareket etmesini engelledi. Göstericilerden biri 
minibüsün altına yatarken, diğerleri de aracın etrafını çevirdi. Bunun üzerine olay yerine 
İskoçya polisi çağrıldı. Önce minibüsü korumaya alan polisler, daha sonra göstericilere 
müdahale etti. Gelişmelerin ardından İskoçya Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, 
Başkomiser M. S.’in, 2 mültecinin serbest bırakılmasına karar verdiği belirtilerek, şunlar 
kaydedildi: “Pollokshields mahallesindeki gözaltı ve müteakip protestoya dahil olan tüm 
insanların güvenliğini, halk sağlığını ve refahını korumak için, Başkomiser uygun risk 
değerlendirmesinin ardından, İngiltere Göçmenlik Bürosu tarafından gözaltına alınan 
erkeklerin bulundukları topluma geri dönmesi yönünde operasyonel karar aldı. İskoçya 
polisi bunu hızlı ve etkili şekilde kolaylaştırmak için halktan en kısa zamanda sokaktan 
dağılmasını istedi.”

+ Irkçılık/Ayrımcılık Yasağı - 26.05.2021
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Warwick Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. 
S. S.’nin başkanlığında yürütülen, Muhafazakâr Parti’de (İng. Conservative Party, Tory) 
ayrımcılık ve İslam karşıtlığının boyutlarını ortaya koyan araştırmanın sonuçlarının yer 
aldığı rapora ilişkin açıklamalarda bulundu. The Telegraph Gazetesi için 2018’de kale-
me aldığı makalesinde, burka ve peçe giyen Müslüman kadınları “banka soyguncuları” 
ve “posta kutularına” benzettiği ifadelerine ilişkin Johnson şunları söyledi: “Söylediğim 
şeylere karşı kırgınlık olduğunu biliyorum. İnsanlar benim konumumdaki bir kişinin işleri 
doğru yapmasını bekliyor, ancak gazetecilikte dili özgürce kullanmanız gerekir. Bundan 
dolayı olan her kırgınlık için açıkçası üzgünüm.”

- Kanun Önünde Eşitlik - 20.08.2021
Dewsbury’de maskeli kişiler, caminin dışında park halinde olan 3 arabaya tuğla atarak, 
akşam namazının kılınmasına engel olmuşlardır. Cemaat, olayın ardından polisi araması-
na rağmen polis, yeterli elemanının olmadığını iddia ederek gelmeyi reddetmiştir.

+ Kanun Önünde Eşitlik - 26.08.2021
İngiliz İşçi Partisi Milletvekili J. P.’ye 9 ay boyunca 300’den fazla tehdit ve nefret söylemi 
içeren mesajlar gönderen 52 yaşındaki T. E. mahkeme kararıyla 2 yıl hapisle cezalandırıl-
dı. Mesajların oldukça ırkçı ve Müslüman karşıtı içerikler de barındırdığı anlaşıldı.

- Din ve Vicdan Özgürlüğü - 17.09.2021
Birleşik Krallık Kültür Bakanı Nadine Dorries, Müslüman kadınların kılık kıyafetlerine yö-
nelik söylemleri yüzünden İslam karşıtlığı ile suçlanmıştır. Eylül’de atanan Dorries, Müs-
lüman kadınların kılık kıyafetinin yasaklanması gerektiğini ifade etmiştir.

+ Eğitim Hakkı - 01.10.2021
Galler Hükümeti, 2022’den itibaren Galler eğitim müfredatında Afrikalı, Asyalı ve diğer 
etnik grupların tarihlerinin de yer alacağını bildirmiştir.

- Kanun Önünde Eşitlik - 02.10.2021
İngiltere’de yaşayan 47 yaşındaki S. M., sokakta nikap giymesinden ötürü yaşadığı saldı-
rıları polise bildirmiş, fakat herhangi bir soruşturma başlatılmamıştır.

- Sığınma Hakkı - 13.10.2021
Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı’nın desteklediği Vatandaşlık ve Sınırlar Yasa Tasarısı ile 
Birleşik Krallık’ta mültecilerle mücadelede, sınır görevlilerine yargı bağışıklığı sağlanma-
sı tasarlanmaktadır.
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+ Din ve Vicdan Özgürlüğü - 28.10.2021
Enfield Belediyesi, tüm inançlara uygun yeni bir mezarlık yapmayı planlamaktadır. En-
field Belediye Başkanı N. Ç. konu ile ilgili “Her yıl 1020 Enfield sakini, vefat eden yakın-
larını yakmak yerine gömmek istiyor. Kapasite sıkışıklığından dolayı yüzlerce cenaze 
belediye dışındaki özel mezarlıklara defnedilmek zorunda kalınıyor. Bölge sakinlerimizin 
Enfield yakınında veya içinde sevdiklerini defnedebilmelerini sağlamalıyız. Bölge dışı-
na yolculuk yapmalarına gerek kalmamalı. Ortam inanan inanmayan herkes için uygun 
olacak, bütün bölge sakinlerinin inançlarına uygun defin ihtiyacını tamamen kapsayan 
alanlar bulunacak. Ayrıca mezarlığın nasıl görüneceğini de dikkatlice düşünmekteyiz. 
Çok yüksek nitelikli, doğal, ormanlık alan içinde mezarlar yer alacak. En önemlisi mezar-
lıkta etkin bir biçimde tasarlanmış, herkesin rahatlayabileceği, güzel ve huzurlu, yürüyüş 
ve benzeri spor aktiviteleri ile girilebilir yeşil alanlar yer alacak.” dedi. Kabine toplantı-
sında değerlendirilen proje kabul edildi.

- Din ve Vicdan Özgürlüğü - 31.10.2021
Londra’daki Pimlico Academy adlı okuldaki kıyafet yönetmeliğinin Müslüman öğrencile-
rin taleplerine uygun olmadığı ortaya çıktı. Öğrencilerin okul yönetimini protesto ettiği 
esnada okulda polis memurları görülmeye başlandı.

- Din ve Vicdan Özgürlüğü - 01.11.2021
Uxbridge Lisesi, dini gerekçelerinden ötürü ayak bileğine kadar etek giyen 12 yaşındaki 
S. H.’ye, kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesi ile baskı yapmaktadır. S. H. ‘doğru olma-
yan üniforma’ gerekçesiyle Aralık ayında her gün okuldan geri gönderilmiştir.

+ Irkcılık/Ayrımcılık Yasağı - 03.11.2021
İskoç Sağlık Bakanı Humza Yousaf’in Broughty Ferry’deki Little Scholar’s Kreş’i hak-
kında yaptığı resmi şikâyet onandı. Humza Yousaf, kreşin “beyaz İskoç isimli” çocuklar 
dışında çocuk kabul etmediğini iddia ediyordu. Bakım Denetim Kurulu yaptığı inceleme 
ile, kreşin adalet, eşitlik ve saygı içermediğini beyan etti.

- Kanun Önünde Eşitlik - 05.11.2021
Evlerine gitmek üzere Londra’nın en işlek tren istasyonlarından biri olan Kings Cross’a 
gelen üç Türk genci, ırkçı İngilizlerin saldırısına uğrayarak herkesin gözü önünde feci 
şekilde dayak yedi. Olaya tanık olan polis ve halk, sadece izlemekle yetindi.

- Din ve Vicdan Özgürlüğü - 09.11.2021
Yorkshire kızlar kriket takımında olan Müslüman bir kız, dini inançlarının ters düşmesine 
rağmen, şort giymeye zorlanmıştır. Olay, ilçede başlatılan ırkçılık incelemesi sırasında 
ortaya çıkmıştır. İnceleme sırasında ayrıca Ramazan Bayramı hakkında ırkçı söylemlerin 
de gerçekleştiği ortaya çıkmıştır.

- Adil Yargılanma - 14.11.2021
Kasım 2019’da K. M. isimli 32 yaşındaki bir şahıs, M. A. isimli bir taksi şoförüne ırkçı bir 
saldırıda bulunarak araç yolda seyir halindeyken yumruklar attı. İki yılın ardından 14 
Kasım günü K. M. mahkeme tarafından suçlu bulundu.

+ Düşünce ve İfade Özgürlüğü - 15.11.2021
Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkler, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı Waltham Forest 
Town Hall’da kutladı. İstiklal Marşı’nı okuyan Kıbrıslı Türkler, KKTC bayrağını da göndere 
çekti. Yapılan açıklamaya göre, İngiltere’de ilk kez KKTC bayrağı resmi bir belediye bi-
nasında dalgalandı.

+ Adil Yargılanma - 16.11.2021
“Islam21c.com” internet sitesinin editörü, 2015’te bir başbakanlık basın duyurusunda 
isminin “şiddete başvurmayan aşırılar” arasında yer alması ve “terörizmi meşrulaştıran 
birisi” olarak itham edilmesinin ardından başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Birleşik 
Krallık hükûmeti, ilk başlarda bu iddiasını savunsa da editörün açtığı davayı kazanma-
sının ardından ismini basın açıklamasından silmeyi, tazminat ve yasal masraflarını öde-
meyi kabul etti. İçişleri Bakanı Priti Patel, hükûmet adına, editörden özür diledi.

- Vatandaşlık Hakkı - 17.11.2021
Vatandaşlık ve Sınırlar yasa tasarısının 9. maddesine getirilen güncelleme ile ulusal gü-
venlik, diplomatik ilişkiler veya diğer türlü kamu yararı gerekçeleriyle, kişiler önceden 
haber verilmeksizin vatandaşlıktan çıkarılabilecektir.

+ Irkçılık/Ayrımcılık Yasağı - 17.11.2021
Birleşik Krallık Anma Günü’nde bu sene ilk defa Kıbrıslı Türk askerler de anıldı.

- Düşünce ve İfade Özgürlüğü - 23.11.2021
İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türkleri, Waltham Forest Belediyesi önündeki direğe çektik-
leri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının, Rumların tepkilerinin ardından 
indirilmesi emrini veren belediye başkanını protesto etti.

+ Yaşama Hakkı - 25.11.2021
Lordlar Kamarası’nda 25 Kasım’da Çin’deki Uygur nüfusuna yönelik soykırım başlıklı 
raporların tartışıldığı bir oturum düzenlendi. 

 + Irkçılık/Ayrımcılık Yasağı - 12.12.2021
İngiltere’deki üst düzey polis şefleri, ülke genelinde kurumsal ırkçılık ve ayrımcılığı ön-
lemek için polis gücü olarak ne tür tedbirler alabileceğini tartışmak için bir araya geldi.
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- Sağlık Hakkı - 16.12.2021
Guardian’ın haberine göre, Birleşik Krallık’a gelen sığınmacılar arasında tecavüz mağ-
durları da bulunmaktadır. Bu mağdurlar otoriteler tarafından göz ardı edilerek, gerekli 
sağlık desteğinden faydalandırılmamaktadırlar. 

- Irkçılık/Ayrımcılık Yasağı - 21.12.2021
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından yayınlanan bir rapora göre Birleşik Kral-
lık’taki Müslüman sağlık çalışanlarının üçte ikisinden fazlası ırkçılık ve ayrımcılık gibi se-
beplerden ötürü kendilerini rahat hissetmemektedirler.

+ Kültürel Hayata Katılım - 31.12.2021
BBC’nin haberine göre Manchester saldırılarından sonra terör karşıtı işlerinden dolayı F. 
M.’ye Britanya İmparatorluğu madalyası verildi (OBE).

Ek 2: Birleşik Krallık’ta Türk ve Müslüman Vatandaşları Hedef Alan 
Saldırılar Kronolojisi

 Liverpool’da Cami Çıkışı Cemaate Saldırı - 21.01.2021 / Liverpool
Liverpool’daki Al-Rahme camisinden çıkan Müslüman cemaat, hakaret içeren ırkçı söy-
lemler ile tehdit edilmişlerdir.

 Sunderland’de Türk İşletmelerine Saldırı - 31.01.2021 / Sunderland
Holmeside’daki Speedy Türk Berberi, Fawcett Caddesi’ndeki Oscar Super Cutz, Borou-
gh Road’daki Jimmy’s Barber Shop ve Sea Road’daki Magic Scissors’taki mağazaların 
kapılarının üzerine İngilizce tehdit mesajları yazılmışltır. Yazılı mesajda “Dükkanınızı terk 
edin, insanlar için sorun sizsiniz” ifadesi yer almıştır.

 Etkinlikte Kundaklama - 12.02.2021 / Belfast
Çok kültürlülük etkinliği kapsamında yürütülen faaliyetler esnasında ırkçı bir grup kun-
daklamada bulunmuştur. Polis soruşturmayı nefret suçu kapsamında değerlendirmiştir.

 Londra’da Irkçı Saldırı - 23.02.2021 / Londra
Londra’da Müslüman bir kadına yumruk atılmış, tükürülmüş ve baş örtüsü zorla çekil-
miştir.

 Yanlışlıkla Mesaj Yüzünden Irkçı Hakaret - 08.03.2021 / Londra
Londra’da Müslüman bir adam istemeden yanlış bir numaraya mesaj attığı için ırkçı 
söylemlere maruz kalmıştır.

 Shotton’da Irkçılık - 11.03.2021 / Shotton
Bankada sırada bekleyen çocuklu bir Müslüman kadına hakaret edilmiştir. Irkçı ve İslam 
karşıtı hakaretlerde bulunan şahıs tutuklanmıştır.

 Sosyal Medya Üzerinden Irkçılık - 15.03.2021 / Londra
Müslüman bir kadın, bir sosyal medya uygulamasında karşılaştığı bir erkek tarafından 
ırkçı ve İslam karşıtı söylemlere maruz kalmıştır.

 Birleşik Krallık’ta Camiye Saldırı - 24.03.2021  / Derbyshire
Derbyshire’daki Faizan-e-Madina camisinin camları, yapılan saldırı sonucu kırılmıştır. 
Polis olayla ilişkili iki kişiyi gözaltına almıştır.

 Londra’da Irkçı Saldırı - 26.03.2021 / Londra 
Londra’da Müslüman bir kadına, ırkçı saldırı gerçekleştirilmiştir. Fail kadına tükürmüş ve 
hakaret etmiştir. Mağdur, tekrardan hedef alınabileceği korkusu ile şikayetçi olmamıştır.

5756



58 59

İngiltere Nefret Suçları, Hak ve Özgürlükler 2021 Yılı Değerlendirme Raporu

 Londra’da Cemaate Irkçı Saldırı - 04.05.2021 / Londra
Doğu Londra’da bir camide teravih namazına katılan Müslümanlara “iri yarı beyaz 
adamlar” tarafından yumurta atılmıştır. Cami personeli, gümüş renkli bir arabadan, daz-
lak beyaz bir adam tarafından atıldığını ifade edilmiştir. Bunun dışında arabada en az üç 
adamın daha olduğu belirtilmiştir.

 Croydon’da Vandalizm - 10.05.2021 / Croydon
Croydon şehrindeki London Yolu üzerinde bulunan İslami ve Merkez Camii’ne bir adam 
idrarını yapmış ve 90 sterlin idari para cezasına tabi tutulmuştur.

 Birleşik Krallık’ta Irkçı Saldırı - 03.06.2021 / Staffordshire
Müslüman bir taksi şoförünün arabasına yolcu olarak binen 23 yaşındaki bir İngiliz, şofö-
re yönelik İslam karşıtı ve nefret suçu içeren hakaret ve tehditlerde bulunarak şoförün 
parasını gasp etmiştir.

 Müslüman Aileye Parkta Irkçı Saldırı - 08.06.2021 / Wolverhampton
İngiltere’deki bir parkta Müslüman bir aileye İslam karşıtı ve ırkçı saldırıda bulunan iki 
genç gözaltına alınmıştır. West Midland Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, Wol-
verhampton şehrinde Müslüman bir aileye yönelik ırkçı ifadeler kullanan ve onları bı-
çaklamakla tehdit eden iki gencin gözaltına alındığı bildirilmiştir. Wolverhampton’daki 
bir adreste gözaltına alınanların 15 ve 17 yaşlarında iki erkek olduğu belirtilmiştir. Söz 
konusu gözaltılar, iki gencin, kentteki bir parkta Müslüman bir ailenin üyelerine sözlü ve 
fiziksel saldırıda bulunduğu ve tehdit ettiğini gösteren bir görüntünün hafta sonundan 
bu yana sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılmasının ardından gelmiştir. 
Görüntüde, gençlerden birinin aile üyelerinden birine, “Seni kendim bıçaklayacağım” 
dediği duyulmuştur.

 Londra’da İslam Karşıtı Grafitti - 24.06.2021 / Londra
Batı Londra’da iki farklı halka açık alanda duvarlarda İslam karşıtı ve ırkçı grafittiler bu-
lunmuştur.

 Birleşik Krallık’ta Çevrimiçi İslam Karşıtı Örgütlenme - 28.06.2021  / Dover
15 yaşındaki bir çocuk, sosyal medyada açtığı grupta göçmenler ve Müslümanlara sal-
dırmak için diğer insanları örgütlemiş ve terör suçundan yargılanmaya başlanmıştır.
 
 Yorkshire’da Irkçı Broşür - 06.07.2021 / Yorkshire
Crooks mahallesinde ırkçı grupları şiddete teşvik eden bir broşür bulunmuştur. Broşür-
de ayrıca ırkçı söylemlere de yer verilmiştir. 

 Müslüman Konseyi Başkanının Aracının Kundaklanması - 15.07.2021 / Oldham
Oldham’da bu yılın başında konsey liderliğine seçilen A. S.’ye ait araç kasıtlı olarak ateşe 
verilmiştir. Olay ile ilgili soruşturma başlatan Greater Manchester emniyetinden bir söz-

cü, yaptığı açıklamada, “Aracın kasten ateşlendiği ve komşu bir mülkte hafif hasara yol 
açtığı tespit edildi” değerlendirmesinde bulunmuştur. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına 
almıştır.

 Birleşik Krallık’ta İslam Karşıtı Vandalizm - 30.07.2021 / Newcastle
Fenham’da bir vakfın çöp kutusuna yazılmış olan ve “Islam is evil” (İslam şeytanidir) ve 
“and funds terror” (ve terörü finanse eder) ifadelerini içeren grafitiler bulunmuştur. Polis 
tarafından incelenmektedir.

 Birleşik Krallık’ta İslam Karşıtı Örgütlenme - 03.08.2021 / Derbyshire
15 yaşındaki bir genç, çevrimiçi ortamda Müslüman karşıtı bir platform kurarak Müslü-
man sığınmacılara yönelik saldırı planlama tehdidinde bulunmuştur.

 Londra’da İslam Karşıtı Saldırı - 05.08.2021 / Londra
İki Müslüman kadın parkta dolaşırken, ırkçı bir kadın sözlü tacizde bulunmuş ve köpeği-
ni Müslüman kadınlara saldırtmıştır.

 Birleşik Krallık’ta Camiye Saldırı - 20.08.2021 / West Yorkshire
Dewsbury’de maskeli kişiler, caminin dışında park halinde olan 3 arabaya tuğla atarak, 
akşam namazının kılınmasına engel olmuşlardır. Cemaat, olayın ardından polisi araması-
na rağmen polis, yeterli elemanının olmadığını iddia ederek gelmeyi reddetmiştir.

 Birleşik Krallık’ta İslam Karşıtı Mektup - 23.08.2021 / Northumbria
Müslüman bir kadına, nefret söylemi ve tehdit içeren İslam karşıtı mektuplar gönderil-
miştir.

 Yorkshire’da Irkçı Tehdit - 26.08.2021 / Yorkshire
Yorkshire’da şehir içi otobüsünde seyahat eden Müslüman bir ailenin arkasında oturan 
bir çift, İslam karşıtı ve ırkçı söylemlerde bulunmuştur.

 Parlamentere Gönderilen Irkçı ve İslam Karşıtı Mesajlar - 04.09.2021 / Sald ford
T. E. adlı şahsın, İngiliz İşçi Partisi Milletvekili J. P.’ye 9 ay boyunca 300’den fazla tehdit 
ve nefret söylemi içeren mesajlar gönderdiği ortaya çıkmıştır. Tutuklanan şahsın mesaj-
larının oldukça ırkçı ve Müslüman karşıtı içerikler de barındırdığı anlaşılmıştır.

 Newcastle’da Camiye Saldırı - 06.09.2021 / Newscastle
Newcastle’daki bir camide insanlar ibadet ederken birkaç genç kişi, insanlara doğru ırkçı 
hakaretlerle bağırarak havai fişek gibi yanıcı maddelerle saldırmıştır.

 Birleşik Krallık’ta Parlamentere Karşı Irkçılık ve İslam Karşıtlığı - 10.09.2021 /   
 Londra
İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Z. S., 2 yıl önce milletvekili seçildiği günden bu yana nef-
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ret suçu, ırkçılık ve İslam karşıtlığı ile karşılaştığını belirtmiştir. Z. S.’nin parlamentodaki 
İslam karşıtlığı konulu oturumu esnasında yaptığı duygusal konuşma dikkat çekmiştir.

 Manchester’da Caminin Kundaklanması - 11.09.2021 / Manchester
Manchester’da bir cami kundaklanmıştır. Cami liderleri birkaç yıldır caminin kundakla-
nacağına dair tehdit mesajları aldığını belirtmiştir. 

 Londra’da Irkçılık - 19.09.2021 / Londra
Londra, Houslow’da ırkçı bir adam, çocuklu Türk bir kadının üzerine doğru aracının kapı-
sını sertçe açarak kadını çocuğunun üzerine düşürerek yaralamış ve “Siz yabancılardan 
bıktım” şeklinde bir ifade kullanmıştır.

 Müslüman Askere Irkçı Saldırı - 22.09.2021 / Windsor
A. A. S. adlı Müslüman asker, Kraliyet Süvari Alayı’nda ırkçı saldırıya uğramıştır. Daha 
önce de Kuzey İrlandalı bir askere ırkçı saldırıda bulundukları söylenen M. N. ve D. C., A. 
A. S.’ye çarşı izninde Allah’ın sahte ve İslam’ın bir dolandırıcılık olduğunu söylemişler, 
sonra da kışla da yumruk atmışlardır.

 Parkta Irkçı Saldırı - 26.09.2021 / Bristol
Bristol’de St. George Park’ında çocukları ile piknik yapan Z. K., çocukların kovalandığını 
ve korkutulduğunu, ayrıca ebeveynlerin de saldırıya uğradığını ifade etmiştir.

 Parlamenterin Aracına Irkçı Saldırı - 30.09.2021 / Brighton
İngiliz İşçi Partisi Milletvekili T. R. S.’nin aracına 30 Eylül 2021 Perşembe sabahı kimliği 
belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlenmiştir. T. R. S., aracının, camı kırılmış ve tavanı-
na ırkçı mesajlar yazılmış bir not bırakılmış halde bulunduğunu ifade etmiştir.

 Tartışma Programında Irkçı Söylem - 01.10.2021 / Londra
J. V.’nin sunduğu tartışma programına katılan radyo sunucusu M. P., tartışma esnasında 
“Tüm alanlarda bu ülkedeki sorun, bizim fazla hoşgörülü olmamızdan ötürü azınlıkların 
üstün gelmesidir ve İngiltere’deki azınlıklar ezilmelidir... böylece toplumun geri kalanı 
normal bir şekilde işler” ifadesini kullanmıştır.

 Kıyafetten Ötürü İslam Karşıtı Saldırı - 02.10.2021 / Westminster
İngiltere’de yaşayan 47 yaşındaki S. M., sokakta nikap giymesinden ötürü yaşadığı saldı-
rıları polise bildirmiş, fakat herhangi bir soruşturma başlatılmamıştır.

 Otobüste Irkçı Tehdit - 12.10.2021 / Londra
12 Ekim günü Londra’da otobüste seyahat etmekte olan Müslüman bir kadın, 50’li yaş-
larının sonlarında olan bir diğer kadın tarafından hakarete uğramıştır.

 Müslüman Aileye İslam Karşıtı Tehdit - 24.10.2021 / Londra
24 Ekim öğleden sonra Londra’da bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan Müslüman bir 
aileye, askeri kamuflaj giyen 50’li yaşlarının sonlarındaki beyaz bir adam İslam karşıtı 
söylemlerde bulunmuştur.

 Birleşik Krallık’ta Somalilere Ölüm Tehdidi - 24.10.2021 / Londra
Somali Organizasyonları Konseyi’nin yöneticisi K. A., Milletvekili D. A. cinayetinin ardın-
dan Somalililerin ölüm tehdidi aldığını ve tacize uğradığını söylemiştir.

 Birleşik Krallık’ta Göçmenlere Karşı Irkçılık - 25.10.2021 / Shropshire
Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesiyle birlikte Birleşik Krallık’a tahliye edi-
len Afgan mültecilerin kaldığı otelin önünde aşırı sağcı gruplar toplanarak İslam karşıtı 
söylemler de içeren sözlü tacizlerde bulunmuşlardır. 

 Birleşik Krallık’ta Camiye Saldırı Girişimi - 25.10.2021 / Edinburgh
Glenrothes’daki bir camiye saldırmayı planlayan S. I. adlı şahıs yakalandıktan sonra tüm 
suçlamaları reddetmiş ve camiye saldırmayı bir şaka olarak söylediğini iddia etmiştir.

 Birmingham’da İslam Karşıtı Grafitti - 26.10.2021 / Birmingham
Birmingham’daki bir tabelanın üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından İslam 
karşıtı ifadelerle grafitti yapılmıştır. Olayla ilgili polis harekete geçmiştir.

 Birleşik Krallık’ta Irkçı Mobing - 02.11.2021 / Londra
Süpermarkette çalışan Müslüman bir kadının zorla başörtüsü çıkarılmıştır ve mobinge 
maruz kalmıştır.

 Londra’da Türklere Karşı Irkçı Saldırı - 05.11.2021 / Londra
Evlerine gitmek üzerine, Londra’nın en işlek tren istasyonlarından biri olan Kings Cross’a 
gelen üç Türk genci, ırkçı İngilizlerin saldırısına uğrayarak herkesin gözü önünde feci 
şekilde dövülmüştür. Olaya tanık olan polis ve halk, sadece izlemekle yetinmiştir.

 Birleşik Krallık’ta Müslüman Derneğinde Sözlü Taciz - 08.11.2021 / Shropshire
Z. R. isimli bir kadın ırkçı/dini motivasyonla bir İslami Merkez’de insanlara sözlü tacizde 
bulunduğunu mahkeme önünde itiraf ederek 16 hafta hapis cezası almıştır.

 Spor Takımında Irkçılık ve İslam Karşıtlığı - 08.11.2021 / Yorkshire
Yorkshire kızlar kriket takımında olan Müslüman bir kız, dini inançlarına ters düşmesine 
rağmen, şort giymeye zorlanmıştır.  Olay, ilçede başlatılan ırkçılık incelemesi sırasında 
ortaya çıkmıştır. İnceleme sırasında ayrıca Ramazan Bayramı hakkında ırkçı söylemlerin 
de gerçekleştiği ortaya çıkmıştır.
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 Müslüman Kadına Irkçılık - 22.11.2021/ Nottinghamshire
Saat 11 civarında şehir merkezinde 3 yaşındaki oğluyla birlikte alışveriş yapan Müslüman 
bir kadın, ırkçı söylemlere maruz kalmıştır.

 Müslüman Kız Çocuklarına İslam Karşıtı Saldırı - 22.11.2021/ South Yorkshire
22 Kasım günü Yorkshire’da başı kapalı 13 ve 14 yaşlarındaki iki Müslüman kız çocuğuna, 
dört kadın saldırmış ve başörtülerini çıkarmaya çalışmışlardır.

 Sosyal Medya’da İslam Karşıtlığı - 26.11.2021 
Dr. H. W., Twitter hesabından 26 Kasım günü attığı mesajda İslam kültüründen gelen 
insanların kendilerinin kültürüne entegre olmaktan ziyade değiştirmeye çalıştıklarını, bu 
yüzden de onlara karşı hoşgörülü olmakta zorlandığını ifade etmiştir.

 Parlamentere Irkçılık - 26.11.2021 / Londra
Parlamento Üyesi A. K., yeminini Urduca söylediği için ırkçı söylemlere maruz kalmıştır.

 Camiye Saldırı Teşebbüsü - 02.12.2021 / Edinburgh
Fife’de yaşayan S. I. adlı aşırı sağcı şahıs, Müslümanlara yönelik saldırı gerçekleştirme-
den önce yakalanmış ve yedi buçuk yıl hapse mahkûm edilmiştir.

 Bournemouth’da Camiye Saldırı - 05.12.2021 / Bournemouth
Bournemouth Camisi’nin kapısına maddi hasar bırakan bir saldırı düzenlediği şüphe-
siyle 19 yaşında bir Birleşik Krallık vatandaşı gözaltına alınmış, sonrasında da tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.

 Birleşik Krallık’ta İşletmeye Saldırı - 08.12.2021 / Maidstone
İngiltere’de halı dükkânı işleten R. T., dükkânı açtığı günden bu yana 14 kez mağazasına 
yönelik sözlü ve fiziki, ırkçı ve dini motivasyonlu saldırı ile karşı karşıya kaldığını belirt-
miştir. Kent polisine olayı intikal ettiren dükkân sahibi, polisin herhangi bir şüpheliyi 
yakalayamadığını da belirtmiştir.

 Sağlık Çalışanı Müslüman Kadına Irkçı Hakaret - 19.12.2021 / Kings Norton
İngiltere’de sağlık çalışanı olarak görev yapan M. B., hayatını kurtardığı bir hastanın ken-
disine ırkçı söylemlerde bulunduğunu belirtmiştir.

 Futbolda Irkçılık - 20.12.2021 / Kingswood
Bristol Rovers Futbol Kulübü’nün sahibi W. E.’ye ırkçı mesajlar gönderen bir kişi 16 hafta 
boyunca kulübün maçlarını izlemekten menedilmiş ve nefret suçları farkındalığı dersleri 
alması şart koşulmuştur.

Ek 3: Birleşik Krallık’ta Türk ve Müslüman Vatandaşları Hedef Alan 
Saldırıların Yerleşim Yerlerine Göre Dağılımı  
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INTRODUCTION

This study, which includes the United Kingdom (UK) Hate Crimes, Rights, and 
Freedoms Assessment, focuses on identifying hate crimes, rights violations, and 
attacks that occurred in 2021 against Muslims and Turks living in the UK as the 
development of rights and freedoms. This study aimed to create a scientific basis 
for combating discrimination and Islamophobia by raising awareness about disc-
rimination, which can be seen as the biggest obstacle to social reconciliation and 
integration, and Islamophobia, which is within the scope of discrimination, in addi-
tion, to present a picture of hate crimes, rights, and freedoms in the UK.

In the study, hate crimes, rights, and violations against Muslims and Turks in the UK 
were considered a form of violence. From this point of view, starting from the vio-
lence typology of Johan Galtung, who is described as the founder of peace studies, 
hate crimes, rights and violations are evaluated in the context of three interrelated 
dimensions of violence: structural, direct, and cultural violence1. While Islamop-
hobia and discrimination against Muslims and Turks were determined in the UK, 
each form of violence was used as a categorical indicator. While the news in media 
and forensic records related to hate crimes usually allow the detection of direct 
violence, traces of structural violence have been followed by social, economic, and 
political structures that oppress and harm people. In addition to detecting rights 
violations and attacks, the news in media has also allowed the understanding of 
direct violence and cultural violence that legitimizes structural violence with their 
content.

When Islam and Muslims are the subjects of discussion in Europe, multiculturalism, 
such as discrimination, also stands out. The situation and the future of multicultura-
lism in Europe have become an essential issue for all European citizens. The issue’s 
importance has led to intense discussions, and a negative attitude and cultural 
reaction towards Islam and Muslims could be reflected in the British public. Despite 
this, the UK has not been among the leading examples of the negative reaction to 
Muslims. This is due to the inclusiveness and protection of the constitutional order 
and political culture in the UK. It has not taken a widely accepted position in the 
far correct country, which can be positioned as the first place of reaction against 
Muslims. However, global and regional security issues such as the September 11 ter-
rorist actions have the potential to trigger measures that Muslims and Turks can be 
isolated from. In fact, it has even paved the way for the racial treatment of Muslims. 
Following the September 11 terrorist actions, the fight against terrorism has created 
a dynamic in which Islamophobia is fed through the fight against radicalized or 

extremist Muslims. Violations of rights and attacks in 2021 have become necessary 
for determining what conditions Muslims and Turks, living or just starting to live in 
the UK, are facing or will face in the country.

Assessment of Hate Crimes, Rights and Freedoms in England for the Year 2021
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1. BACKGROUND INFORMATION: ISLAMOPHOBIA AS A REFLECTION 
OF DISCRIMINATION IN THE UK

The concept of multiculturalism comes to mind when discussing Islam and Muslims 
in Europe.1 Nilüfer Göle pointed out the collapse of multiculturalism in Europe in her 
work “European Muslims in Everyday Life” and stated that there are two effects of this 
collapse. According to Göle, the criticism of multiculturalism has brought Islam and 
Muslims into the collective consciousness of European societies. The issue has been 
of interest to all European citizens, beyond Muslims. In other words, Islam has beco-
me nationalized in Europe. It has become an issue discussed by everyone, as it is no 
longer a matter of state and government considerations but rather the involvement of 
all citizens in public affairs. As a result of such a discussion, an ‘exclusion’ regarding Is-
lam and Muslims could be formed. While having this discussion, Göle reminded Jürgen 
Habermas’ interpretation of the alarming symptoms of a xenophobic Europe, Jacques 
Ranciere’s assessment of the rise of the top-down form of racism, not the outrage of 
the masses, Tariq Modood’s thesis of cultural racism, which includes insulting cultural 
characteristics as well as racial and ethnic differences.2 Reactions to both the nationa-
lization of multiculturalism and the warnings of the thinkers mentioned above were 
triggered by the fact that Muslims, and foreigners in general, came from their borders, 
lodgings, and suburbs, that is, from the periphery to the center and made visibly and 
to reach the central spaces reserved for European citizens. While revealing the proof of 
citizenship, Göle reminded Hannah Arendt and emphasized the courage of appearing 
to require leaving the shelter of a private area and said that European Muslims do so 
from this point of view.3 She emphasized that both the possibility of this being offered 
in Europe and the limits of this opportunity are discussed. There is a normative contra-
diction about rights. The UK has also had its share of this contradiction. 

The UK is not among the countries to be shown as the first example in the context of 
far-right movements in the literature. This situation is based on the fact that the cons-
titutional order and political culture in the UK do not give far-right parties a firm place 
in society and politics. Although the British National Front (NF) under the conditions of 
the 1970s and years later, in the 2000s, the British National Party (BNP) achieved elec-
toral successes in the UK with the rise of immigration movements and national identity 
awareness in the 1960s, it can be noted that this does not mean that the far-right has 
gained a generally accepted and broad political representation in the country.4

1 This paragraph is quoted from the source mentioned: Uğur Burç Yıldız, Far-Right Parties That Are Gaining 
Strength in Europe, Detay Publishing, Ankara, 2020, p. 121-145 in the Sezgin Mercan” “A Tradition that is 
Weakening in the UK: Far-Right Parties.”
2 Quoted by Sezgin Mercan, “Turkey-EU Relations in the Shadow of the War of Thoughts,” Journal of 
Strategic, Issue: 21, July 2019; Original source: Nilüfer Göle, European Muslims in Everyday Life, Istanbul: Metis 
Publications, 2015, p. 45-48.
3 Ibid.; Göle, p. 275, 277.
4 This paragraph was quoted from the specified source: Sezgin Mercan, ibid.; Peter John and Helen Margetts, 
“The Latent Support for the Extreme Right in British Politics, West European Politics, Volume: 32, Issue: 3, 
2009, p. 496.

Under the circumstances outlined, Islamophobia in the UK has had a character that has 
brought about discussions involving various concepts. Concepts such as multicultura-
lism, racism, and integration have become the main ones. After the terrorist actions of 
September 11, multiculturalism was reduced to a security agenda that envisaged the 
isolation of Muslims and immigrants. Muslims have been treated as a race, and their 
identification has shifted beyond religious references to racist references. Although it 
may be thought that culture and cultural characteristics are the basis of such develop-
ments that can be identified with discrimination, it has become predictable that at the 
point where racial discussions come into play, they can go beyond culture. Whether 
Muslim families can be forced to integrate into British society, the incompatibility of 
school life and home life of Muslim children, shift from here to the shaking up of the 
principle of equality and liberal values in society has been especially the debates of the 
1980s. In the late 1990s and early 2000s, some Muslims were mentioned in the plans to 
attack the British embassies abroad, and especially after the terrorist acts of Septem-
ber 11th, the fight against terrorism has formed a strong line that feeds Islamophobia 
through the fight against Muslims who have become radicalized or extremist. When 
the attacks on subway stations in London are added to this, the UK has developed a 
prevention strategy aimed at countering violent extremism or radical movements and 
actions. Although this strategy continued to exist after 2006, it has suffered some los-
ses in its impact. Because this strategy has caused Muslims to show political resistance 
and criticize the British government for social control. Despite this, after 2015, it was 
seen that the prevention strategy was expanded to various areas such as education and 
health as part of the fight against terrorism and radicalization.5

Apart from this expanding strategy, Islamophobia has brought far-right and populist 
dynamics to life. Political actors and the media have thoroughly reinforced this dyna-
mic with a negative attitude towards Muslims. Extremism and radicalization have been 
associated with Muslims, as a result of which the signs of racism have become almost 
institutionalized. For example, in the UK, the anti-Islamic English Defense League (EDL) 
has positioned as a political movement that evaluates Muslims based on race, trying to 
spread Islamophobia in the country. This movement has positioned British values and 
Western values against the possible threats of Islam and Muslims.6 This attitude, which 
has become an example of institutionalized racism, has become different from structu-
ral racism. The limitations of Muslim communities in the context of political participati-
on and representation have also been a negative reflection of this institutionalization.

There is also another issue that should not be ignored Islamophobia has a socio-eco-
nomic aspect. In the early 2000s, problems such as clashes between police and young 
people in former factory towns in the north of the UK, unemployment faced by Old-
5 Tahir Abbas, Islamophobia as the Hidden Hand of Structural and Cultural Racism, The Routledge International 
Handbook of Islamophobia, Routledge, 2019, s. 32-40.
6 Juris Pupcenoks ve Ryan McCabe, “The Rise of the Fringe: Right Wing Populists, Islamists and Politics in the 
UK”, Journal of Muslim Minority Affairs, Cilt: 33, Sayı: 2, 2013, s. 172.
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ham, Burnley, and Bradford area, social deprivation, and low educational levels directly 
affected the Asian communities. Despite the socio-economic aspect of this effect and 
the side caused by racist gangs, due to the influence of governments and the press, 
responsibility for such developments could be based on Muslims and their cultural cha-
racteristics. The Ouseley Report dated 20017 is extremely important in this respect. The 
report emphasized that people are developing a reaction to the differences and tole-
rance brought by a multicultural system rather than respecting them. It has been ob-
served that socio-economic conditions and race-based dynamics are deployed against 
the background of the reaction. Initiatives trying to achieve harmony in society through 
cultural references have almost paved the way for the implementation of racist policies 
against Muslims in the UK since the 2000s. In this context, different attitudes towards 
class separation have also attracted attention. For example, working-class Muslims of 
Pakistani and Bangladeshi origin have become people who need to be socially cont-
rolled. Professional, middle-class Egyptian Muslims, on the other hand, were not con-
sidered people who required state intervention to integrate with the local population.8 

The British have almost attempted to establish an English Islam that will not contradict 
their systems and values. In terms of counter-terrorism discourse, they have tried to 
formulate the good/bad distinction between good British Muslims and bad foreign 
Muslims by emphasizing the horror of British Muslims for terrorist acts. But with the 
London bomb attack in 2005, this effort has not had the power to change the idea that 
Muslims are dangerous. This good/bad duality has been very important for the deve-
lopment of British Islamophobia. Secular, liberal, English-speaking, and well-integrated 
Muslims with strong national affiliations are drawn into the national community, while 
bad Muslims, made up of people who were completely ostracized and isolated from 
society due to their language, dress, ideology, ties to terrorism, and extreme religious 
devotion, were isolated and seen as illegitimate. Good Muslims have been accepted as 
a part of the nation and embraced by society, while bad Muslims have been accepted 
as a threat to national unity and national security. Such discourse and attitudes have 
also strengthened the British national identity.9 

In a recent study conducted at the University of Birmingham on what British people 
think about the religion of Islam, Muslim identity, and other ethnic and religious mino-
rities, it was emphasized that Islamophobia in the UK has two aspects based on race 
and religion. In other words, it has been stated that Islamophobia is a type of racism 
that targets Muslims but also harbors an anti-religious bias. The study emphasizes that 
hostility to Muslims in the UK is developed by politically conservative, nationalist, and 
lower social class people, while prejudice against Muslims and the teachings of Islam 

7 Herman Ouseley, “Community Pride, Not Prejudice: Making Diversity Work in Bradford,” 2001, http://www.
tedcantle.co.uk/publications/004%20Bradford%20pride%20not%20prejudice%20Ouseley%202001.pdf.
8 Leonie B. Jackson, Islamophobia in Britain: The Making of a Muslim Enemy, Palgrave Macmillan, 2018, s. 
31-58.
9 Ibid.

comes from educated middle and upper-class people. In the UK, Muslims were found 
to be the second least favorite community with 26 percent after Romani and Irish tra-
velers, who shared the first place with about 45 percent. It has been pointed out in the 
research that the prejudice of the British against Islam is not caused by ignorance, but 
by improper education and misrecognition.10

In the UK, where the impact of Islamophobia was felt in these conditions, it was inevi-
table that some formations would come forward to address organizational deficiencies. 
One formation that can be considered in this context is the group established in 2017 
on British Muslims and Islamophobia within the British parliament. The main objectives 
of this group have been to inform parliamentarians, policy makers, and society by hi-
ghlighting the challenges and demands of British Muslims, noting the contributions of 
Muslim communities to the UK, and conducting research on prejudice, discrimination, 
and hatred against Muslims in the UK. The group is made up of members of both the 
House of Commons and the House of Lords. This has been an informal, cross-party 
group that has no official status within the Parliament, is not given any authority by 
the Parliament or any of its Committees, and is independent of the Government.11  This 
group is named as All-Party Parliamentary Group in the UK. In its report, which includes 
an effort to define Islamophobia, the group emphasized that Islamophobia affects not 
only Muslims in the UK, but also the entire society because it damages social cohesion. 
In the report, it is pointed out that to cope with discrimination in society, the problem, 
that is, Islamophobia, should be well defined first. The opinion polls conducted in the 
second half of the 2010s, it has been tried to draw attention to the inappropriateness 
of discrimination by paying attention to the fact that Muslims’ sense of belonging to 
the society they live in is over 90 percent. It has been stated that Islam is appropriate 
to the way of life in the UK and that Muslims in the UK adapt to the cultural practices 
of the British if need be. As an example, sending a New Year’s card in the new Year 
and receiving New Year’s gifts are also shown. Nevertheless, 70 percent of Muslims in 
the UK have stated that they face prejudices based on religion. In addition, it has been 
found that 52 percent of religion-based hate crimes are against Muslims.12

Hate crimes, as defined in 2007, are defined in the UK as the transformation of a preju-
diced and hostile attitude displayed to someone based on their characteristic features 

10 Stephen H. Jones ve Amy Unsworth, “The Dinner Table Prejudice: İslamophobia in Contemporary Britain,” 
University of Birmingham Survey, 2022, https://www.birmingham.ac.uk/documents/college-artslaw/
ptr/90172-univ73-islamophobia-in-the-uk-report-final.pdf.
11 About the APPG on British Muslims, https://appgbritishmuslims.org/about. 
12 All Party Parliamentary Group on British Muslims, Islamophobia Defined: Report on the Inquiry 
into a Working Definiton of Islamophobia/anti-Muslim hatred, https://static1.squarespace.com/
static/599c3d2febbd1a90cffdd8a9/t/5bfd1ea3352f531a6170ceee/1543315109493/Islamophobia+Defined.
pdf; Ballagan, K., Mortimore, R., and G. Gottfried. 2018. A review of survey research on Muslims in Britain. 
London: Ipsos Mori Social Research Institute. s. 10-12; Abrams, D., Swift, H., and D. Houston. 2018. Developing 
a national barometer of prejudice and discrimination in Britain. Equality and Human Rights Commission. s. 10.
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into an attack. Hate crimes based on race and ethnicity, religion and belief, sexual orien-
tation, and disability have been identified in the country. The xenophobia displayed 
against migrants has also been seen as a race-based war crime, according to British 
police. A total of 124,091 hate crimes have been identified on police records in England 
and Wales as of the first half of 2021. In the first half of 2021, 92,052 hate crimes in poli-
ce records were committed in England and Wales due to race, 6,377 due to religion and 
belief, 18,596 due to sexual orientation, and 9,943 due to disability. The rate of race-ba-
sed hate crimes has increased by 12 percent in the UK in the 1 year from 2020 to 2021. A 
decrease of 18 percent was detected in 2021 compared to 2020 in hate crimes based on 
religion and belief. The number of hate crimes decreased from 6,856 in 2020 to 5,627 in 
2021. This decrease was recorded as the second serious rate decrease after the ceiling 
point was reached by 7,202 cases of religion- and belief-based hate crimes in the first 
half of 2019. Religions that are the focus of hate crimes in the UK have been defined 
as Buddhism, Christianity, Hinduism, Judaism, Islam, and Sikhism. In 2020-2021, Islam 
has faced the most hate crimes among these religions. There have been 2,703 hate 
crimes committed against Muslims. After Muslims, those who faced the highest number 
of hate crimes were Jews with 1,288 cases. They were followed by Christians with 521 
cases.13 When looking at hate crimes in Scotland, it was seen that hate crimes based on 
race and ethnicity ranked first, followed by sexual orientation and religious grounds. In 
2020-2021, 5,525 hate crimes were recorded in Scotland. Of these, 573 were based on 
religion. Compared to 2019-2020, there was a 14 percent decrease in this number. Sec-
tion 74 of the Scottish Criminal Justice Act of 2003 defines religion-based hate crimes.14

  
Defining Islamophobia has been a very important issue for the Parliamentary Group 
to combat prejudice and discrimination and eliminate inequitable attitudes towards 
Muslims. Although the group acknowledges the impact of the Islamophobia issue, it 
has criticized the lack of steps taken by the British government to define Islamophobia. 
During the period from 2012 to 2016, the hate crimes action plans worked on by the Bri-
tish government were examined, and the inability to make progress on the definition of 
Islamophobia was criticized while anti-Semitism was defined. The Parliamentary Group 
stated that there should be three elements in the definition of Islamophobia, consisting 
of the Islamophobia process, Islamophobic actions, and the impact of Islamophobia, 
and positioned the concept as a type of racism that occurs with the explanation of 
Muslimism or the perception of Muslimism. They acknowledged that Islamophobia is a 
reality beyond hate crimes.15

13 Home Office, Official Statistics: Hate crime, England and Wales, 2020 to 2021, 12 Ekim 2021, https://www.
gov.uk/government/statistics/hate-crime-england-and-wales-2020-to-2021/hate-crime-england-and-
wales-2020-to-2021. 
14 Crown Office, & Procurator Fiscal Service, Hate Crime in Scotland, 2020-21, 2021, https://www.copfs.gov.
uk/images/Documents/Statistics/Hate%20Crime%20in%20Scotland%202020-21/Hate%20Crime%20in%20
Scotland%202020-21.pdf.
15 All Party Parliamentary Group On British Muslims, ibid. 

The Parliamentary Group also underlined that in the research conducted in the second 
half of the 2010s, the proportion of British who doubt Muslims was 42 percent and the 
proportion of those who consider Islam to be a dangerous religion was 25 percent. 
They referred to 12 classifications defined by Tahir Abbas within the scope of Islamop-
hobia. Accordingly, hate crimes are in the first place. The second is the failed culture 
discourse. The third is gender-based discrimination. Fourth is ideology-based hostility. 
Fifth is the institutional attitude that turns Islamophobia into a mass idea. Sixth is de-
nial at the intellectual level. Seventh is the attitude in the media sector. Eighth is mass 
thought, which is fed by political currents such as populism and nationalism. Ninth is 
the religion-based hostile attitude towards Muslims by those who belong to another 
religion. The tenth is the state stage, which includes Islamophobia in the legal system, 
decision-making mechanism, and executive bodies. The eleventh is the structural situ-
ation that defines the confrontation of Muslims with unequal conditions in such matters 
as education, employment, and health. Last is the reflection of xenophobia, which inc-
ludes anti-immigration. This classification has shown that Islamophobia is not only indi-
vidual-based, it is a problem based on social, cultural, historical, and political discourse 
and growing over time, becoming active in conditions where Islamic identity is visible.

Another study of the All-Party Parliamentary Group in the UK is related to the charity 
and assistance activities of Muslims in the UK. The group has recognized these activities 
as a resource that contributes greatly to social welfare in the UK and has considered 
Muslims to be active in this respect. They even pointed out that after the Manchester 
attack in 2017, Muslims provided serious assistance to victims of terrorism. They stated 
that charitable organizations have the function of providing communication between 
communities and local administrations. In addition, they emphasized that charitable 
organizations provide various services from education to health for immigrants who 
have come to the UK to adapt to society and integrate with society. Muslim charities 
have been seen as actors operating the humanitarian aid mechanism and conducting 
global diplomacy between the UK and the British Commonwealth and the rest of the 
world. It was important that Muslim doctors provide free medical check-up services 
to 500 people, and support was provided to 300,000 homeless people in conditions 
where an increase of about 6 percent in the proportion of homeless people was obser-
ved by 2020. However, it has been assessed that the development of a hostile attitude 
to these organizations has been paved by assuming that Muslim charities have banned 
New Year’s celebrations, that they have the goal of spreading Islam in the UK, and that 
they are affiliated with terrorist organizations.16

Islamophobia has not only been limited to the social sphere. The political, legal, and ad-
ministrative aspects of the issue intertwined with each other were always in question. 

16 All Party Parliamentary Group, Faith as the Fourth Emergency Service: British Muslim charitable 
contributions to the UK, https://static1.squarespace.com/static/599c3d2febbd1a90cffdd8a9/t/5ae09b288a
922d758d2cd414/1524669250245/+Faith+as+the+Fourth+Emergency+Service+V3+Print.pdf. 
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The fact that British Prime Minister Boris Johnson used the term “mailbox” to women 
wearing veils in 2018, and then the increase in attacks on women wearing veils, is an 
example of the importance of political discourse in social behavior. After Johnson used 
this phrase, events based on Islamophobia in the country increased by 375 percent.17 
In these circumstances, the Muslim Council of Britain accused Johnson of “faltering in 
the far-right.” Labour MP Jess Phillips has indicated that she will report Johnson to the 
Equality and Human Rights Commission. The Muslim Council of Britain has said that 
Islamophobia and anti-Muslim hatred are becoming alarmingly widespread, and it is 
regrettable. The Council criticized the government’s failure to take qualified and far-re-
aching action to combat anti-Muslim hatred. They have also called for an investigation 
into Islamophobia to be conducted within the Conservative Party.18 

However, a consensus definition of Islamophobia has not yet been reached in the UK. In 
2018, the group established on British Muslims and Islamophobia within the British par-
liament called on the government to use the following definition with information from 
Muslim organizations, lawyers, academicians, parliamentarians, and other groups: “Isla-
mophobia is based on racism and is a type of racism that targets Muslimism discourse 
or perception of Muslimism.” The Labour Party, the Liberal Democrats, and the London 
Mayor’s Office have adopted this definition. However, the Conservative government 
has rejected such a definition. The police service has also sent a message to the British 
government and the prime minister, emphasizing that this definition is too broad and 
may undermine their authority in the fight against terrorism. In addition, those who 
address the issue in terms of freedom of expression have also expressed their concerns. 
The members of the British Muslims Group did not share the same idea and stated that 
a functional definition of Islamophobia should be made, emphasizing that this does 
not mean restricting freedom of expression or criticism of religion. At the same time, 
they underlined that it is vital for Islamophobia to be defined to suppress discourses 
triggered by anti-Muslim sentiments, prevent hate crimes supported by racist cartoons 
in the media, and prevent discriminatory policies against Muslims.19 

Developments reflecting the structural dimension of Islamophobia could be followed 
on administrative and legal grounds. What does the state or government do within the 
scope of Islamophobia? What are the administrative practices? What is the reaction 
of the state or government when security problems appear? The follow-up could be 
embodied through such questions. As part of the fight against terrorism in the UK, mo-
nitoring activities were carried out, and those who were monitored could be Muslims or 

17 Normalising Hatred, Tell MAMA Annual Report 2018, 2019, https://tellmamauk.org/wp-content/
uploads/2019/09/Tell%20MAMA%20Annual%20Report%202018%20_%20Normalising%20Hate.pdf.
18 “Boris Johnson faces criticism over burka ‘letter box’ jibe”, 6 Ağustos 2018, https://www.bbc.com/news/
uk-politics-45083275.
19  Lizzie Dearden, ‘Utter neglect’: Government fails to create Islamophobia definition two years after pledge, 
8 Eylül 2021, https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/islamophobia-uk-definition-government-
appg-b1914012.html

Muslim Turks living in certain neighborhoods and groups. It has not always been easy 
to accurately determine whether the monitoring, violations, or attacks are related to 
being a Muslim or being a Turk. Here, the importance of self-determination for those 
exposed to these three issues comes to the fore. A person can take advantage of the 
“motive” when deciding. Detection can increase the potential for influence on the other 
side with a strong organization. In this way, the conditions may be made difficult for the 
party who violates the rights or commits the attack. 

Muslims have been part of the British social and cultural world for at least a hund-
red years in the UK. They have become increasingly populated among minorities. This 
population arose as a result of migrations from Muslim countries, which were predo-
minantly former colonies of the empire. The first attempts of Turks living in the UK to 
organize with religious reference were in the early 1970s. However, during these years, 
religious life for Turkish communities was limited to houses. As the population increa-
sed significantly with the permanent settlement of Turkish immigrants in the UK and 
with the decrease in the possibility of returning to Turkey, the need to fulfill religious 
requirements has increased. Thereupon, the Muslim community needed systematic and 
institutionalized structures to meet its growing needs. This has made Muslims and their 
organizations more visible within the UK.20 With the visibility of Muslims, discrimination 
against Muslims has also become visible, especially in social and political fields.

20  Ibrahim Sirkeci, Tuncay Bilecen, Yakup Çoştu, Saniye Dedeoğlu, M. Rauf Kesici, B. Dilara Şeker, Fethiye
Tilbe, K. Onur Unutulmaz, Little Turkey in Great Britain, Transnational Press London, 2016, s. 137-150.
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2. METHOD OF APPLICATION

Within the scope of the study, the target audience is the Muslim population living in the 
UK. In the last large census conducted in 2011, the population of the UK was determined 
as 63.2 million. 59.3 percent (33.2 million people) of UK residents are Christians. The 
second-largest religious group after Christians is Muslims, who make up 4.8 percent of 
the population (2.7 million people). London is the city with the highest proportion of 
Muslims with 12.4 percent.21

Five years after the 2011 national census, According to the interim census made in 2016, 
the number of Muslims in the UK increased from 2.7 million to 3.1 million in five years. 
This represents an increase of about 16 percent, indicating that Muslims make up 5.6 
percent of the population.22 The target audience and source studied within the scope 
of this study is the Muslim population of 3.1 million people. Turks, who are among the 
Muslim population are also included in the target audience of the study. According to a 
study conducted by the Ministry of Internal Affairs, there were about 500,000 people 
of Turkish origin living in the UK in 2011, 150,000 of whom were Turkish citizens.23 

Based on the typology of violence by Johan Galtung, hate crimes, rights, and violations 
against the target audience in question have been evaluated in the context of three 
interrelated dimensions: structural, direct, and cultural violence.24 In this context, every 
form of violence has been used as a categorical indicator when addressing discrimina-
tion against Muslims and Turks and Islamophobia in the UK. 

Direct violence is recognized as an act aimed at causing physical harm. It is defined 
as the visible aspect of violence. The news in the media and forensic records of hate 
crimes often allow the detection of violence directly. Direct violence is fed by structural 
violence. Structural violence refers to social, economic, and political structures that 
oppress and harm people. Definitions of institutional discrimination in education, the 
health care system, or legal regulations that may cause discrimination are considered 
indicators of structural violence. They are also focused on the detection of structural 

21 Religion question is the only one expected to be answered on a voluntary basis in the 2011 census. 14.1 
million people, about a quarter of the population (25.1%) stated that they had no religion. 817,000 people 
identified themselves as Hindu (1.5 percent of the population), 423,000 as Sikh (0.8 percent), 263,000 as 
Jewish (0.5 percent), 248,000 as Buddhist (0.4 percent), and 240,000 (0.4 percent) with religions that do 
not fall into any of the main religious categories. It should be taken into account that 7.2 percent of people 
did not answer the question. Office for National Statistics, www.ons.gov.uk.
22 Office for National Statistics, www.ons.gov.uk.
23 Home Affairs Committee, https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmhaff/789/78902.
htm
24 Galtung, ibid., p.41-42.

violence. Cultural violence, on the other hand, is positioned as a form of violence 
that legitimizes direct and structural violence. Cultural violence has been carried 
out with the power of fields such as language, media, art, and science.25 Analyses 
to be carried out on topics such as social media, graffiti, and news language have 
been discussed to determine cultural violence. 

25 Galtung, ibid. 
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3. DIRECT VIOLENCE: RIGHTS VIOLATIONS AND ATTACKS

To determine the direct violence against Muslims and Turks, a data repository was cre-
ated from the content of rights violations and attacks in traditional and social media in 
the study. An analysis has been made on discrimination and Islamophobia with the help 
of the created data repository.

To create a data pool of hate attacks, rights violations, or positive legislative deve-
lopments targeting Turkish citizens and the Muslim community residing in the UK; 
news services in the UK and Turkey, and Social media/websites of Turkish and Muslim 
non-governmental organizations in the UK and Official websites of UK institutions were 
used. In addition, Pressreader services have been used to access local news more he-
althily. The following is a list of the news services, social media accounts, and official 
websites used.

Evening Standard
https://www.standard.co.uk/

The Mirror
https://www.mirror.co.uk/

The Guardian
https://www.theguardian.com/

Daily Express
https://www.express.co.uk/

I News
https://inews.co.uk/

The Sun
https://www.thesun.co.uk/

Financial Times
https://www.ft.com/

The Independent
https://www.independent.co.uk/

The Times
https://www.thetimes.co.uk/

Metro
https://metro.co.uk/

Daily Mail
https://www.dailymail.co.uk/

BBC (British Broadcasting Channel)
https://www.bbc.com/

Belfast Telegraph 
https://www.belfasttelegraph.co.uk/

The Telegraph 
https://www.telegraph.co.uk/

Londra Aktüel
https://londraaktuel.com/

Anatolian Agency
https://www.aa.com.tr/

TRT World
https://www.trtworld.com/

Londra Gazette
https://londragazete.com/

Sabah Europe
https://www.sabah.com.tr/avrupa

Hurriyet Europe 
https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/

Table 2: Social Media Accounts Used in Events Included In the Data Respiratory

Table 1: News Services Used in Events Included in the Data Respiratory

Tell Mama UK Fair International

ENAR Europe Amnesty Uk

Human Rights Watch
FOSIS 

(Federation of Student Islamic Societies)

MCB 
(Muslim Council)

Faith Matters UK

NPCC 
(National Police Chiefs Council)

Islamophobia Report

Labour Muslim Network 
(@LabourMuslims)

HOPE not hate 
(@hopenothate)
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Table 3: The Official Websites of the Institutions Used in the Events Included in the Data Respiratory

Government:
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions 

Legislation:
https://www.legislation.gov.uk

Cabinet Office:
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/cabinet-office
Office of the Leader of the House of Com-
mons:
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/the-office-of-the-leader-of-the-house-
of-commons 
Office of the Leader of the House of Lords: 
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/office-of-the-leader-of-the-house-of-
lords 

Department for Digital, Culture, Media & 
Sport:
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/department-for-digital-culture-media-
sport
Equality and Human Rights Commission: 
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/equality-and-human-rights-commis-
sion 
https://www.equalityhumanrights.com/en

Department of Education: 
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/department-for-education
Ofsted: 
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/ofsted 

Department of Levelling Up, Housing & 
Communities:
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/department-for-levelling-up-housing-
and-communities
Child Safeguarding Practice Review Panel: 
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/child-safeguarding-practice-review-
panel

Department of Work & Pensions:
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/department-for-work-pensions

Department of Health & Social Care: 
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/department-of-health-and-social-care

Foreign, Commonwealth & Development 
Office:
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/foreign-commonwealth-development-
office

Home Office:
https://www.gov.uk/government/organisa-
tions/home-office

Certain parameters have been determined when scanning news and content on these 
resources. Firstly, the keywords to be used when searching for each news site, official 
institution websites, and social media accounts have been determined. The keywords 
in question were used in the same way in the scans from each source.  Key words have 
been determined as follows in English and Turkish; Turk, Muslim, Islam, Islamophobia, 
Racism, Turkophobia, Hate Crime, Discrimination, Immigration, Attack, Diaspora, Eng-
land, Scotland, Northern Ireland, Wales, UK, United Kingdom, Britain, The Great Britain, 
GB, Terrorism; Türk, İslam, İslamofobi, Irkçılık, Türkofobi, Nefret Suçu, Ayrımcılık, Göç, 
Saldırı, İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda, Galler, Birleşik Krallık, BK, Britanya, Büyük Bri-
tanya, Terörizm.

Certain parameters have been determined for the inclusion of the news obtained as a 
result of the scans in the data respiratory. The mentioned parameters are given below.

1. In the news included in the data respiratory, the target audience was indicated as 
Turkish, Muslim, or immigrant. 
2. The news included in the data respiratory took place within the borders of the UK.
3. In the news to be included in the data respiratory, there is a phrase or implication that 
the hate crime was committed with a motive.
4. The source of the news included in the data respiratory is not of the secondary type. 

The news is based directly on the victims, relatives of the victims, or official sources. 
The news received from the above-mentioned news services and non-governmental 
organizations containing the specified keywords were evaluated within these parame-
ters and processed into chronologies. Most of the incidents of hate crime-related atta-
cks have been in the form of actions against the Muslim community and immigrants, 
rather than the Turkish community residing abroad. This has shown that Islamophobia 
predominates over Turkophobia throughout the UK. The Turkish community, the majo-
rity of which is Muslim, has been indirectly affected by this situation. 

In addition, although the number of racist and religious-based attacks appears to be 
statistically quite large in some infographics reflected on social media, few of these 
events were reflected in the media. The official authorities of the UK, which is the sour-
ce of these statistical data, have also not publicly shared details about the events. 

Looking at the news from the news services specified in the data collection rules and 
the social media accounts of non-governmental organizations, again by using the 
keywords specified, it can be stated that the general situation in the UK is as follows:

1. From January 1, 2021, to December 31, 2021, in addition to a total of 52 attacks that 
took place in the UK, following the scale of this study, positive or negative develop-
ments have occurred in the context of 33 pieces of legislation and institutions. 
2. The frequency of attacks increased towards the end of the year, while it was low at 
the beginning of the year. It has been observed that this is due to the Covid-19 pande-
mic and the closures in the UK. In other words, the decrease in the density of people on 
the street directly affected the decrease in the frequency of attacks.
3. Developments such as the Afghan refugee crisis, which emerged with the Taliban’s 
takeover of power in Afghanistan, the relaxation of Covid-19 measures, and the mur-
der26 of UK parliament member David Amess by stabbing on October 15 were reasons 
behind the increase in cases towards the end of the year. 
4. Looking at the attacks and developments categorically, it has been observed that 

26  Simon Dedman, “Sir David Amess death: Several cabinet colleagues broke down,” BBC News, 2021, 
https://www.bbc.com/news/uk-england-essex-59283237. 
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especially Turks were not targeted because they are Turks, but rather the Muslim iden-
tity is targeted.

Categorically classified statistical data of attacks (hate crimes and racist attacks) and 
developments (implementation and legislative changes carried out by official institu-
tions regarding rights) are given below in three categories. These categories are moti-
vation, attack type, and target for attacks; positive/negative, right type, and affected 
community for developments.

3.1. Developments Related to Rights

There were a total of 33 developments related to people in 2021, which are given in 
Annex 1. When considering the developments in question, they are classified into two 
main axes: positive and negative developments. As can be seen from Graph 1, the num-
bers of the total of 33 positive and negative developments related to rights are very 
close to each other. There are 17 positive developments and 16 negative developments. 
There are two possible explanations for the cause of this condition. Firstly, there is an 
active struggle against racism and hate discourse in the UK, and the situation balances 
the negative developments. The second possibility is that positive developments were 
not increasing as much as desired because institutions in the UK are increasingly taking 
a more discriminatory attitude. Since critical developments such as the Anti-Terrorism 
and Punishment Law of 2021, and the Citizenship and Borders Bill are being considered, 
the second possible explanation stands out.

Graph 1. Distribution of Positive and Negative Developments Related to Rights

Positive
Negative

In a total of 33 developments, 8 (24%) were realized in the categories of racism and 
prohibition of discrimination, 7 (21%) in freedom of religion and conscience, 4 (12%) 
in equality before the law, 4 (12%) in a fair trial, 2 (6%) in right to asylum, 2 (6%) in 
freedom of thought and expression and there was 1 development in the remaining 6 
categories. Of the 8 developments in the category of racism and prohibition of disc-
rimination, 1 was negative and 7 were positive. On the other hand, 1 of the 7 develop-
ments in the category of freedom of religion and conscience were positive and 6 were 
negative. These two contradictory situations have indicated that the attacks and the 
developments in rights are progressing in the right direction. In other words, religious 
identity rather than ethnic identity has come to the fore in the developments as well as 
in the attacks.  

Graph 2. Classification of Rights-Related Developments by Type

It is possible to evaluate 26% of the developments related to rights under the headings 
of Racism and Prohibition of Discrimination and 22% under the headings of Freedom 
of  Religion and Conscience. Of the four developments included in the equality cate-
gory before the law and constitute 13% of the developments related to rights, three 
are negative, and one is positive. If it is taken into account that many developments in 
the category of freedom of religion and conscience were negative, and the target of 
attacks was the Muslim community, it has emerged that not only the life safety of the 
Muslim community in the UK but also their legal rights are at risk. The developments 
in the fair trial category are all positive. Although this seems to contradict the analysis 
of the category of equality before the law, it should be taken into account that all of 
these four positive developments result from the struggle of the downtrodden Muslim 
community to seek their right. In addition, it should be taken into account that apart 

Prohibition of Racism and Discrimination
Freedom of Religion and Conscience
Equality Before the Law
Fair Trial
Right to Asylum
Freedom of Thought and Expression
Prohibition of Abuse and Torture
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Citizenship Right (Political Rights)
Right to life
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from these four developments, there may be injustices that are not reflected in the 
media, or there are Muslims who are afraid to seek their rights or who are prevented 
from seeking their rights.

Graph 3. Distribution of Communities Affected by the Developments 

As seen in Graph 3, of a total of 33 rights-related developments, 19 (59%) affected the 
Muslim community, 8 (26%) affected Turks in the UK, 4 (13%) affected immigrants, and 
2 (6%) affected all minorities in general. Of the 19 events affecting the Muslim commu-
nity, 10 were negative and 9 were positive. 1 of the developments affecting immigrants 
was positive and 3 of them were negative. Of the 8 events affecting the Turks, 2 were 
negative and 6 were positive. This situation has shown that if immigrants are also con-
sidered to be part of the Muslim community, the number of developments affecting the 
Muslim community is also 23. As mentioned above, the argument that religious identity 
precedes ethnic identity in positive or negative developments and attacks in the UK has 
been fundamentally supported. Two out-of-category developments were included in 
the study in this way because they cover all minorities in the UK. However, the Muslim 
and Turkish communities in the UK have remained affected by these developments in 
any case. Both events are positive.

3.2. Rights Violations and Attacks

As a result of the scans conducted in 2021, a total of 52 hate crimes and racist attacks 
given in Annex 2 were detected. As can be seen from Graph 4, 20 (38%) of the 52 at-
tacks were carried out with religious motivation and 32 (62%) with racial motivation. 
This has indicated that hate crimes in the UK target the entire Muslim community in 
the UK, rather than a specific Muslim community. Even if the motivation for the attack 
was racist, almost none of these attacks have emerged as racism, especially against the 
Turkish identity. Another noticeable aspect is that it has become difficult to distinguish 
the motivation for the attacks in the UK. So there is no distinguishing line between a 
religiously-motivated attack and a racially motivated attack. This has led to the fact 
that members of the Muslim community in the UK are considered a single community, 
even though they come from different ethnic backgrounds.  

Muslim Community
Turkish
Immigrants
Out of Category

Graph 4. Distribution of Attacks by Motivation

As seen in Graph 5, 26 (50%) of the 52 attacks were carried out as hate speech/threats, 
12 (23%) as personal attacks, 8 (15%) as mosque attacks, 2 (4%) as vehicle attacks, 2 
(4%) as association attacks, 1 (2%) as arson and 1 (2%) as business attacks. The fact 
that most of the attacks occurred in the categories of hate speech/threats and personal 
attacks revealed that the victims were not only subjected to verbal violence, but the at-
tacks also turned into physical violence. This has also led to a decrease in the safety of 
life of the Muslim community in the UK. After these two categories, 8 mosque attacks 
have shown that freedom of religion and conscience is also at risk in the UK. Besides, 
from some events27 in the attacks and rights files, it was revealed that the police also 
did not prevent this situation.

Graph 5. Distribution of Attacks by Type of Attack

27 Robert Sutcliffe, “Masked thugs attack Dewsbury mosque hurling bricks at cars,” 2021, https://www.
examinerlive.co.uk/news/west-yorkshire-news/masked-thugs-attack-dewsbury-mosque-21360622; 
Matthew Dresch, Mirror, 2021, https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/i-wear-niqab-most-
islamophobic-24982579.
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As can be seen from Graph 6, of a total of 52 attacks, 3 (6%) were carried out against 
people of immigrant origin, 3 (6%) against Turks, and 46 (88%) against Muslims. The 
fact that the majority of the targets of the attacks were Muslims indicated that the 
Turks in the UK were specifically targeted. But this did not mean that the Turks were at 
less risk than other Muslim communities. On the contrary, the security of the Turks was 
also restricted. The ambiguity between racist and religious motivation has increased 
the risk of Turks being attacked not only because of their nationality but also because 
of their Muslim identity. 

Graph 6. Distribution of Attacks by Target

Because of the attacks on mosques, Turks living in the UK have been indirectly harmed. 
The Attacks Targeting Turkish and Muslim Citizens in the UK are presented chronologi-
cally below and the distribution of the attacks by settlements is shown on the map in 
Annex 3.   

3.3. Inferences from the Data Repository 

As a result of the data determined by using the previously specified keywords from the 
news services and social media accounts of non-governmental organizations specified 
in the data collection rules, it is possible to draw some conclusions about the study.

• When it comes to hate crime attacks in the UK, it has been observed that the issue 
has also been made a subject of great interest by political actors. Politicians in the UK 
have come up with several numbers related to hate crime attacks without a data set 
and source. However, since these numbers are mostly “reported, claimed, expressed” 
data, they were not included in the content to avoid contamination of the data set of 

Immigrant Origins
Muslim
Turkish

this study. In addition, the number of attacks that were not individually reflected in the 
media was higher. For example, the Ministry of Internal Affairs of the UK reported that 
there were at least 70 racist attacks suffered by refugees, but did not share the details 
with the public.28 In addition, according to research by the Cross-Party Group of Scot-
land, four out of every five Muslims were exposed to a racist incident.29

• One of the most important problems of the Muslim community living in the UK is that 
it is not enough to effectively fight against Islamophobia. The underlying reason for this 
is that there is still no legal definition of Islamophobia in the UK. Despite being submit-
ted to parliament in 2018, the Conservative Party government rejected the proposal in 
May 2019, and this issue still remains.30 The lack of a legal definition of Islamophobia 
has become a factor that makes it possible for anti-Muslim groups or individuals to 
commit avertible hate crimes more easily. In addition, in these conditions, the Muslim 
community has been prevented from effectively seeking its right when necessary. 

• Another inference that can be made when looking at the data is related to the dist-
ribution of the frequency of attacks over time. The frequency of cases related to hate 
crimes and included in the data respiratory was low at the beginning of 2021 but incre-
ased towards the end of the year. This situation has been caused mainly by the closures 
required by the COVID-19 pandemic in the UK. In other words, a significant relationship 
was found between the number of people on the street in the UK and the cases that 
may be the subject of the study. While the number of attacks from the beginning of 
January to the end of June was 15 in 2021, the number of attacks from the beginning 
of July to the end of December was 36. It also overlapped with the plan for removing 
restrictions31 in the UK.

• In addition to the impact of the pandemic on work, developments such as the Afghan 
refugee crisis, which emerged with the Taliban’s takeover of power in Afghanistan and 
the murder32 of Sir David Amess, a member of the Conservative Party in UK parliament 
by stabbing on October 15 were reasons behind the increase in cases towards the end 
of the year. Because how the migration crisis originating from Afghanistan was brought 
to the agenda has fueled motivations such as xenophobia and racism within the scope 
of hate crimes. In addition, the case of the murder of a British parliamentarian has al-
ready remained quite open to the abuse of racist circles. At the same time, it has been 
assessed that such circles can be instrumentalized to influence UK society.

28 “Refugees Expose to Racist Attacks and Threats by Extreme Right-Wingers,” Perspektif, 2021,  https://
perspektif.eu/2021/08/09/siginmacilar-asiri-sagcilarin-irkci-saldiri-ve-tehditlerine-maruz-kaliyor/. 
29  Sara Paciaroni, “Islamophobia in Scotland: Report reveals four-fifth of Muslims experience abuse,” The 
Herald, 2021, https://www.heraldscotland.com/news/homenews/19405791.islamophobia-scotland-report-
reveals-four-fifth-muslims-experience-abuse/. 
30  Dearden, ibid. 
31  “Lockdown: Boris Johnson unveils plan to end England restrictions by 21 June,” BBC, 2021, https://www.
bbc.com/news/uk-56158405. 
32  Dedman, ibid.
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• The fact that religious identity rather than ethnic identity is at the forefront in attacks 
and positive or negative developments related to rights has also made it more difficult 
to classify attacks - along with the ambiguity of categories. Because in the UK, the 
media has used the terms racist and Islamophobic on the same plane without fully se-
parating them from each other when reporting these attacks. In this study, it has often 
been seen that while Muslims are the victims of many attacks, the motivation of the 
person or persons who carried out the attack was racist rather than religious. In other 
words, more actions were taken with racist motivations against Muslims, who are the 
target identity, rather than the ground of anti-Muslim being on a religious level. This 
has led to many cases where the motivation for the attacks was racist and the target 
group was Muslims. 

• Developments related to legislation in the UK in the context of progress related to 
rights have been among the developments that most affect and will affect the Muslim 
community living in the country. In 2021, the development of two pieces of legislation 
and one draft law - which has not yet entered into force - were discussed. Of these, 
the Anti-Terrorism Law 2021 is a negative development of legislation for the Turkish 
or Muslim community in the UK, which has entered force. The Hate Crime and Public 
Order Act of 2021, which has passed the Scottish parliament and entered into force, is a 
positive development on behalf of the Muslim community. The Citizenship and Borders 
Bill, which has not yet been put into effect, but has become official in its draft form and 
has come to the public agenda, has been a negative development. 

• The Anti-Terrorism Law of 2021 was seen as the most effective terrorist punishment 
and detection law in decades and was stated to give more power to the courts, police, 
and security forces to protect the public in a press release on the current UK govern-
ment’s official website. With this law, those who have committed terrorist crimes have 
been prevented from taking advantage of the penalty reduction for confessing their 
crimes and similar reasons, and it has been decided that convicts should complete all 
their sentence periods in prison. It has been decided that the most dangerous offen-
ders, such as those convicted of organizing a terrorist act in which lives have been lost 
or who plan to organize a terrorist act, should now serve a more stringent custodial 
sentence of imprisonment from 14 to 25 years, as opposed to a minimum of 10 years as 
previously. It is accepted that terrorist offenders when they are eligible for parole, must 
be under judicial control for at least 12 months and be subjected to a polygraph test 
if they are an adult. In addition, it is stipulated that at least two-thirds of the sentence 
should be spent in prison, even in the case of parole. The law has gone even further, 
allowing the courts to consider terrorism-related crimes with a wider scope. In addition, 
people convicted of terrorism offenses were automatically prevented from being rele-
ased before the end of their sentences. Moreover, the law has strengthened the means 
and methods used by the police and security forces in the context of the fight against 
terrorism. This has also made it easier for the police and law enforcement agencies to 

implement the Serious Crime Prevention Order, expanding the scope of what can be 
considered a terrorist crime. 

This situation was likely to have negative consequences for Muslim minorities in the UK. 
Moreover, a potential environment has been created where human rights can be viola-
ted by law enforcement agencies by using many different methods under the pretext 
of terrorism charges against people who have not yet been taken to court. In addition, 
the expansion of the scope of the method has increased the likelihood of dispropor-
tionate use of force by law enforcement agencies. Finally, as a result of this law, it has 
also paved the way for some crimes that are not actually related to terrorism to be 
associated with terrorism. In this case, even during the parole of people who have not 
committed a terrorist crime, their social life was prevented from returning to normal 
and being rehabilitated. 

The Citizenship and Borders Bill, which has not yet been enacted and supported by 
Priti Patel, UK Interior Minister, pointed out the existence of many serious negative con-
sequences, such as refusal of asylum applications, imprisonment of up to four years for 
those who came to the country illegally, the inability of refugees to benefit from public 
funds, preventing family members from joining the refugee, law enforcement to refuse 
refugees rather than safely transporting them to land, for law enforcement officers not 
being held responsible for crimes that may occur during the implementation of this law, 
deprivation of citizenship the naturalized persons without prior notice both on behalf 
of immigrants and on behalf of the Muslim community living in the UK. 
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4. STRUCTURAL VIOLENCE: LEGAL REGULATIONS AND 
INSTITUTIONS

Legal regulations and practices in institutions operating in fields such as education 
and health are accepted as indicators of how strong the structural violence, thus hate 
crimes, discrimination and Islamophobia are in the society. Legal regulations can some-
times lead to the continuation of structural violence or the formation of new forms of 
it, and sometimes steps can be taken to prevent structural violence with legal regula-
tions. Although structural violence is long-term and integrated with legal/institutional 
processes, the regulations that are accepted as indicators under the heading of Hate 
Crimes, Rights, and Freedoms in the UK have been discussed in 2021. 

An action plan was prepared by the government in the UK in 2016 to combat hate cri-
mes, which are a reflection of structural violence. First of all, 5 themes are defined in the 
action plan. It can be stated as the prevention of hate crimes that threaten beliefs and 
attitudes; improving the reaction against hate crimes in society; ensuring greater recor-
ding and reporting of hate crimes; greater support for people who are victims of hate 
crimes; the development of understanding and perception of hate crime on political 
and social grounds. It has dwelled on the implementation of various projects to combat 
prejudice in terms of preventing hate crimes, trying to keep young people away from 
hatred through awareness-raising activities in the education sector, and raising aware-
ness in the media sector and society in general. It was designed to provide support to 
communities living in places where hate crimes have been committed and are at risk, 
to educate and inform law enforcement officers about what they will do in the face of 
hate crimes, and to improve the legal system accordingly. It was considered to provide 
support to people or communities who have experienced victimization in the face of 
hate crime and due to gaps in the legal system, to create expert groups on hate crimes 
and the fight against these crimes, and to share experience and expert knowledge. 
In this context, the British government, which has prepared an action plan, has also 
been in close contact with non-governmental organizations such as the “Community 
Security Trust” and “Tell MAMA” on this issue and has benefited from the information 
they have provided. The British government supported discussion forums and working 
groups that brought different communities together to consolidate dialogue between 
the parties because hate crimes and Islamophobia against Muslims can also be fed 
from international sources such as the Israeli-Palestinian conflict.33 

Despite such studies and progress, there is no holistic legislation in the UK that recog-
nizes and defines a hate crime as a crime. Only the Crime and Disorder Act of 1998 
and the Criminal Justice Act of 2003 included penalties for crimes based on ethnicity, 
religion, disability, gender, etc. The British government’s approach to hate crimes has 

33 Home Office, Action Against Hate the UK Government’s plan for tackling hate crime, 2016, https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/927673/2016_Hate_
Crime_Action_Plan.pdf. 

been determined by coordination between the Ministry of Internal Affairs and Housing, 
Communities, and Local Government. In the UK, Gwent security in particular has been 
among the best examples in the context of measures and actions against hate crimes. 
The establishment of a support unit for hate crimes that take place in the virtual world 
or online via social media and the internet has been a concrete reflection of this. Other 
good examples came forward as Greater Manchester police’s production of training 
videos for police officers to learn about local and vulnerable communities and gain 
insight into how to treat them, the Nottinghamshire police’s risk assessment of hate 
crimes, and their targeting of protecting communities at risk of being attacked. Raising 
awareness about hate crimes, establishing mechanisms such as “True Vision”34 where 
people and communities facing hate crimes can make a call, conducting risk assess-
ment and management, and conducting training programs have been concrete measu-
res taken by the British government against hate crimes. The True Vision website is at 
the top of the notification mechanism for hate crimes exposed in the UK. In addition, 
another mechanism is the informing and reporting of crimes to independent organiza-
tions such as aid and charity organizations, non-governmental organizations, and local 
support groups. The operation of the complaint process through these organizations in 
conditions where there is no confidence in the police or it is considered that the reacti-
on cannot be received, and physical conditions are insufficient, has been envisaged by 
the British government and included in the action plan. The third mechanism was also 
formed by a direct complaint to the police.35

There are five main hate crimes defined in the UK under the Crime and Disorder Act 
and the Public Order Act. These are crimes committed due to disability, gender iden-
tity, race, religion, and sexual orientation.36 There is no consensus on these concepts 
in English law. A consensus has been reached on the definition of crimes under racial 
discrimination, and the same conclusion has not been reached regarding crimes com-
mitted due to religion, belief, age, and sexual orientation. The first regulation on hate 
crimes in English law is the Crime and Disorder Act, which was enacted in 1998. This 
law was later expanded in such a way that hate crimes include crimes committed due 
to religion and religious belief. In 2003, with the Criminal Justice Act, sexual orientation 
and disability were also included in this scope. In 2008, with the Racial and Religious 
Hatred Act, a new regulation covering freedom of disbelief, crimes committed due to 
race and religious belief, and their punishments was made.37

34 “True Vision” is an internet page that provides information flow about hate crimes in the UK and allows to 
report incidents and receive complaints online. For detailed information and a call https://www.report-it.org.
uk /. 
35 HMICFRS, Understanding the difference: the initial police response to hate crime, 2018, https://www.
justiceinspectorates.gov.uk/hmicfrs/publications/understanding-the-difference-the-initial-police-response-
to-hate-crime/. 
36 Ibid.
37 Mehmet Zülfü Öner, ”Hate Crimes in UK Law,” TBB Journal, No. 116, 2016, p. 89, 96-100.
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In addition to this general framework, The research on the discrimination of Muslim 
workers in the national health system, conducted by the Muslim Doctors Association, a 
more sectoral actor, covering the years 2020-2021, also revealed structural violence as 
an indicator of Islamophobia. According to the study, half of the employees felt discri-
minated against; 2 out of every 5 people felt prejudiced during the recruitment process; 
3 out of every 5 people experienced that patients were prejudiced against them, and 3 
out of every 10 people encountered hostile attitudes due to their faith.38  

Another development that feeds the data respiratory and is covered by the monitoring 
of UK government agencies is the UK Anti-Terrorism and Punishment Act. The Anti-Ter-
rorism and Punishment Act, which came into force on April 29, 2021, included some 
revisions to such laws as the anti-terrorism and border security, which were enacted 
in previous years. In this context, the law provided for the punishment of persons con-
victed of terrorist crimes, terrorism-related crimes, or any other specific crimes; ruled 
other predictions related to terrorism and related purposes.

Section 1 of the law defines crimes that can be included in the scope of a terrorist 
crime. In addition, serious terrorism offenses have been identified in England and Wa-
les. In addition, this law defines the crimes of this scope related to Northern Ireland. 
The punishment of serious terrorism offenses is assessed in two separate headings 
for England and Wales, adults under the age of 21 and adults over the age of 21. The 
punishment of serious terrorism offenses in Scotland and Northern Ireland is presented 
in separate headings. Under the heading of supporting provisions for serious terro-
rism offenses, it is determined how much penalty reduction those who plead guilty 
will receive. In this regard, England and Wales are considered together, while Scotland 
and Northern Ireland are positioned under separate headings. England and Wales are 
discussed together, Scotland and Northern Ireland under separate headings for life or 
non-specified prison sentences for serious terrorism offenses. Provisions for England 
and Wales for extensions of sentences for serious terrorism offenses; are evaluated 
under separate headings as under 18 years old, adults under 21 years old, and over 21 
years old, while Scotland and Northern Ireland were included under separate headings. 
Under the heading other prison sentences for terrorist crimes, crimes requiring special 
prison sentences related to England and Wales, and prison sentences for those who 
were under the age of 18 when the crime was committed were defined. Arrangements 
for parole and judicial control have also been included under this heading. In addition, 
the maximum penalties for serious terrorist offenses have also been defined. 

Section 2 of the law contains predictions regarding the release of terrorist offenders. In 
this context, the restriction or abolition of early release of terrorism convicts has been 
evaluated together for England and Wales together, under separate headings for Scot-
land and Northern Ireland. In addition, the requirements for the use of a polygraph in 

38 Muslim Doctors Association, Discrimination, Racism and Islamophobia in the NHS, https://muslimdoctors.
org/wp-content/uploads/2021/12/Exclusion-On-The-Front-line.pdf .

England and Wales are regulated. In addition, this section has included predictions for 
terror convicts who will be extradited to their country. 

Section 3 of the law contains considerations for the investigation and prevention of ter-
rorism. In this context, details of the means of investigation and prevention are given. 
Under this heading, the provisions on the conditions of how to prevent and investigate 
terrorism-related activities, the extension of the time limit, the variety of measures, 
polygraph measures, drug test measures, and the provision of information were inclu-
ded. In addition, provisions related to people at risk of turning to terrorism have been 
included under the heading of the ’prevention’ strategy. 

In section 4 of the law, the force of entry into force, the power to foresee future de-
pendent provisions, and the scope of the bound and related law amendments and the 
amendments made to the Penal Code of 2020 have been defined. 

Considering this legal framework, the content of which is presented, it was revealed 
that Anti-Terrorism and Punishment Act was seen as the most effective terrorist pu-
nishment and detection law in decades, and it gives more power to the courts, police, 
and security forces to protect the public as stated in the relevant press release on the 
current UK government official website. It is planned to prevent those who have com-
mitted terrorist crimes from using the penalty reduction for confessing to their crimes 
and similar reasons with the law in question. It has been decided that convicts should 
complete all their sentence periods in prison. The most dangerous offenders, such as 
those convicted of organizing a terrorist act in which lives have been lost or who plan to 
organize a terrorist act, should now also be allowed to serve a more stringent custodial 
sentence of imprisonment from 14 to 25 years, as opposed to a minimum of 10 years as 
previously. Terrorist offenders will be under judicial control for at least 12 months when 
they are on parole and may be subject to a polygraph test if they are adults.  It is also 
stipulated that at least two-thirds of his/her sentence should be spent in prison, even 
in the case of parole. In addition, the law has gone even further, allowing the courts to 
consider terrorism-related crimes with a wider scope. In addition, people convicted of 
terrorism offenses were automatically prevented from being released before the end 
of their sentences. 

Moreover, the Anti-Terrorism and Punishment Law has strengthened the means and 
methods used by the police and security forces in the context of the fight against ter-
rorism. Thus, it enabled the police and law enforcement officers to expand the scope 
of terrorist crimes by activating the Serious Crimes Prevention Order more easily. This 
reflected the potential for negative consequences in the UK, particularly for Muslim 
minorities. Moreover, a potential environment has been created in which people who 
have not yet been taken to court may face human rights violations by law enforcement 
officers using very different methods, using the terrorism accusation as an excuse. In 
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addition, the expansion of the scope of the method has increased the likelihood of 
disproportionate use of force by law enforcement agencies. Finally, as a result of this 
law, it has also paved the way for some crimes that are not actually related to terrorism 
to be associated with terrorism. This situation has even become an obstacle to the nor-
malization of their social life and rehabilitation during the parole of people who have 
not committed terrorist crimes. 

On the other hand, artificial intelligence technologies for facial recognition and predi-
ctive policing have been started to use extensively in the UK. In these circumstances, 
concerns have been raised that facial recognition algorithms may disproportionately 
misidentify certain groups or fail to identify them at all. Discussions have emerged that 
facial recognition algorithms contain prejudices depending on a person’s ethnicity or 
gender and are therefore contrary to human rights. Indeed, in 2020, the Equality and 
Human Rights Commission (EHRC) called for the use of automatic facial recognition 
and predictive algorithms in the police service in England and Wales to be suspended 
until their effects can be independently studied..39 

In August 2020, the Court of Appeal ruled that the use of live facial recognition by 
South Wales Police was illegal, saying that the police service had committed a crime. 
The court stressed that artificial intelligence technologies have not been sufficiently 
developed to check whether they exhibit gender or race-based biases. Despite this, 
as of 2021, police agencies across the UK have begun testing a new facial recognition 
feature that can identify offenders and missing people.

The legal arrangements made throughout the UK have also provided opportunities 
for Muslims to organize on an institutional and legal basis. According to 2017 data, the 
number of mosques in the UK was 1,825 40 Among the functions of the mosques, acti-
vities such as Quran courses took place. Among these mosques, mosques, and masjids 
belonging to foundations such as the Turkish-Islamic Cultural Center Foundation, the 
British Turkish-Islamic Society, the Anatolian Muslim Community, the UK Turkish Isla-
mic Foundation, the Turkish Community Association, and the British Turkish Religious 
Foundation (ITDV).41 There are two mosques belonging to the British Turkish Religious 
Foundation. These are the Mosques of the Turkish Islamic Center in Luton and Bristol. 
The foundation also has an office in London. Activities such as collecting donations for 
the construction of the Quran course classroom, preparing organizations and programs 
on holidays and special days for Muslims such as Miraj, Organizing competitions such 
as Hadith-i-Sharif Memorization competitions to unite the Muslim community in the 

39 Equality and Human Rights Commission, “Facial recognition technology and predictive policing algorithms 
out-pacing the law.” 2020.
40 “British Muslims: Mosques,” Centre for Research and Evidence on Security Threats,  https://crestresearch.
ac.uk/resources/british-muslims-mosques/
41 Yakup Çoştu and Süleyman Turan, “Turkish Mosques in the UK and their Socio-Cultural Contributions to the 
Integration Process,” Journal of Academic Research in Religious Studies, 9/2009, 4, 2009, p. 49.

UK, and preparing private conversations to spread Islam are among the activities of the 
foundation. In 2019, the Turkish Religious Foundation opened Europe’s First Environ-
mentally Friendly mosque in Cambridge.42 Collection of zakat, education, donation ser-
vices, distribution of the Qur’an, and construction of mosques and masjids are among 
the overseas activities of this foundation. There is a mosque belonging to the British Is-
lamic Community National Vision movement.43 The activities of this movement include 
many activities such as guidance, sect leader training, Quran preacher training, Islamic 
competitions, mosque services, Arabic and Turkish education, Islamic science courses 
and parenting courses for adults, sports activities, organization of symposiums, panels, 
and seminars, providing scholarships for young people. 

In the review based on 2021, against the steps taken to take measures to perpetuate 
and prevent structural violence, The Anti-Terrorism and Punishment Act or preventive 
policing practices stand out as controversial topics.

42 “The first environmentally friendly Cambridge Mosque in Europe has been opened,” the Religious 
Foundation of Turkey, https://tdv.org/tr-TR/avrupanin-ilk-cevre-dostu-olan-cambridge-camisi-acildi/
43 Çoştu and Turan, ibid.
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5. CULTURAL VIOLENCE: MEDIA LANGUAGE AND REPRESENTATION 
IN MEDIA

Cultural violence is among the underlying causes of discrimination, violation of rights, 
and aggression. Cultural violence can lead to direct violence against actors or create 
a reluctance to prevent social violence.44 In societies where cultural diversity is not 
welcomed, minorities may face judgment based on social identities, and minority indi-
viduals may be victims of hate and aggression crimes. While individuals with low group 
identity may decrease in-group identification, individuals with high group identity may 
increase in-group identification. In general, minority groups are exposed to cultural 
and structural violence more frequently and intensely than direct violence. Media is 
an important tool in both the transmission of cultural violence across generations and 
the detection of cultural violence in society. For this reason, only the news and content 
obtained from the mainstream British media among the data obtained in the study, 
especially regarding the determination of direct violence were also examined in terms 
of representation in the media used, and the dimension of cultural violence was tried 
to be determined. The news and contents in the media were used not only to provide 
data for the determination of direct violence but also to analyze the presence of cultu-
ral violence in the UK media. 

It is important how the objects, people, institutions, or events presented in the media 
are reported, that is, how they are represented. What issues are discussed and how 
they are reported in the media are related to the representation process in the media.45 
For this reason, it is important to determine what is brought to the fore and what is left 
in the background in the representation process in the media. Because the outcomes 
that arise as a result of representation can gain a place in society and legitimize these 
places over time. The language used in the media can feed discrimination in society or 
create a conciliatory ground. The representation mechanism creates ideal types, feeds, 
and reproduces accepted stereotypes about it.

In addition, the frameworks on how social issues are handled in the media should also 
be resolved. Framing theory, which has an important place in media studies, refers to 
how something is reported to the audience, in other words, how it is framed has an 
impact on people’s choices about how to process this information. In this context, the 
media places the news in a meaningful field by focusing on certain events, highligh-
ting certain information in the news, and using the forms of expression in the news.46 

44 Johan Galtung, “Conflict, War and Peace: A Bird’s Eye View” içinde Johan Galtung, Carl G Jacobsen and 
Kai Frithjof Brand-Jacobsen (ed.), Searching for Peace: The Road to Transcend, London, Pluto Press, 2002, 
s. 3-26.
45 P. Dalhgren, “Television and The Public Sphere: Citizenship, Democracy and The Media,” Sage, 1995, s. 15. 
46 Holli A. Semetko & Patti M. Valkenburg, “Framing European Politics: Content Analysis of Press and 
Television News”, Journal of Communication, 50(2), 2000, s. 94. 

Therefore, by analyzing the content of news or content in the media, ideas about how 
cultural violence is generated in society can be obtained.

News on rights violations and attacks are treated as indicators of direct violence. In 
addition, how the detected violations of rights and attacks appear in the media, both 
visually and in writing considered in terms of representation and framing, should be 
evaluated separately because it points to the existence and size of cultural violence.
Only a small part of the news is from mainstream media organizations. Most of the 
news found has been obtained from small-scale media sources that broadcast by gi-
ving priority to news about human rights violations, the media tools of the Turkish so-
ciety in the UK, or the websites and social media accounts of non-governmental orga-
nizations active in the UK. This has increased the likelihood that the media is polarized 
in the UK. Because it was found that many of the available data could not be included 
in the study if they were based only on state-supported and traditional mainstream 
media organizations.

When the news such as rights violations and attacks in the mainstream British media 
is examined, instead of using the words ‘Islamophobia’ or ‘Islam’ in headlines and news 
texts, rights violations or attacks were described with more general expressions such as 
‘minority’, ‘hate-crime’. On the other hand, when small-scale media organizations that 
broadcast by giving priority to news about human rights violations are examined, it is 
seen that the expressions ‘Islamophobia’ and ‘Muslim’ are included, and that news texts 
are created with the emphasis that attacks against Muslims are made with Islamop-
hobia. In addition, in the media review, concepts such as ‘Turcophobia’, and ‘Turkish 
hostility’ were rarely encountered in the UK case. Concepts such as racism, xenophobia, 
and hate crimes are often used synonymously with Islamophobia. Therefore, the nature 
of the attacks, the purpose of the attacker, and ignoring the identity of the victim or 
including it implicitly in the headlines and contents of the news does not contribute 
to the prevention of ongoing cultural violence, this makes indistinct the nature of the 
violation of the rights and the purpose of the attack and trivializes it. Therefore, framing 
news and content with the right concepts is of great importance and allows media or-
ganizations to raise awareness.

After the news about rights violations or attacks was reported in the mainstream me-
dia, there was no follow-up news about the investigations or trials that took place after 
the event; however, it is observed that other developments after the attack or violati-
on of rights are followed in small-scale media organizations or the websites of active 
non-governmental organizations and social media. However, it is a common feature 
that the statements of the police or other judicial forces dealing with the issue as much 
as possible in all media organizations are included in the news about the event. In al-
most all of the news examined, It has been tried to include the views of the victims who 
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have experienced rights violations or been attacked, and the effect of the experiences 
on the victim has been included in the news text. 

Although the rights violations and attacks experienced by Muslims are covered in the 
mainstream media, it is evaluated that there is not enough news on this subject that will 
contribute to social transformation, and that due care is not taken to use the language 
of news for social peace and reconciliation. Generally, it is seen that social awareness 
about the problems is tried to be created by covering the rights violations and attacks 
experienced by Muslims in small-scale media organizations or on the websites and so-
cial media accounts of active non-governmental organizations. However, it is evaluated 
that non-governmental organizations that provide follow-up on the subject, in particu-
lar, sometimes use a harsh style in the news language on their websites.

CONCLUSION

Hate crimes against Muslims and Turks were recorded in 2021 and events related to the 
rights and freedoms of Muslims and Turks in the UK were brought together in a com-
prehensive data respiratory with this research.  The current situation of discrimination 
and Islamophobia in the UK has been identified and evaluated under the headings of 
direct, structural, and cultural violence with data obtained from traditional sources and 
social media. 

As a result of the scans conducted in 2021, a total of 52 hate crimes and racist attacks 
were detected. Regarding rights, 33 developments were experienced, 17 of which were 
positive and 16 of which were negative. When the aforementioned attacks and the 
positive/negative developments regarding the rights in 2021 are examined in detail, 
it has been seen that one of the most important problems of the Muslim community 
living in the UK is Islamophobia, but Muslims are left alone in the effective fight aga-
inst Islamophobia. Although hate crime attacks in the UK are considered important by 
some political actors, it has been noticed that it is difficult to take significant political 
steps related to this. The most important reason for this is the lack of a legal definiti-
on of Islamophobia. The lack of an agreed legal basis for the concept paved the way 
for anti-Muslim groups or individuals to commit avertible hate crimes more easily and 
prevented the Muslim community from effectively seeking their rights when necessary. 
The quarantine process in 2021 due to the COVID-19 pandemic has reduced the inten-
sity of attacks throughout the year. Rights violations and attacks were low at the begin-
ning of 2021 when quarantine was strictly enforced, while they increased towards the 
end of the year with the relaxation of quarantine practices. In addition to the pandemic, 
developments such as the Afghan refugee crisis, which emerged with the Taliban’s ta-
keover of power in Afghanistan, and the murder of a member of the Conservative Party 
in the UK parliament were reasons behind the increase in cases of the end of the year. 
Although the attacks against Muslims reflect direct violence that indicates discrimina-
tion and Islamophobia, this was only one aspect of the issue. 

Although steps were taken by the UK government in 2016 to prepare an action plan 
to combat hate crimes, and to strengthen the dialogue between relevant non-gover-
nmental organizations and parties, progress could not be made at the desired level 
over time. Although the police in Gwent, Greater Manchester, and Nottinghamshire are 
considered good examples of taking action against hate crimes, mechanisms such as 
‘True Vision’ have been established, and the fight against hate crimes is carried out with 
the coordination between the Ministry of Internal Affairs and the Ministry of Housing, 
Communities and Local Governments, the absence of holistic legislation that recogni-
zes and defines a hate crime as a crime has led to the inability to achieve the desired 
results against rights violations and attacks. While the Anti-Terrorism and Punishment 
Law, which came into force in 2021, strengthens the methods used by the police and 
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security forces, it has become the focus of discussions especially due to the negative 
effects it may have on Muslim minorities. Discussions on the use of artificial intelligence 
technologies for facial recognition and predictive policing also increased in this period 
due to discussions in the UK that it contains prejudice based on ethnicity or gender, 
that it may therefore cause discrimination, and also against the human rights.

It has been determined that the mainstream media does not include news about rights 
violations or attacks against Muslims, but the websites and social media accounts of 
small-scale media organizations, and active non-governmental organizations include 
news about rights violations and attacks. It has been understood that when the news 
such as rights violations and attacks in the mainstream British media, albeit in limited 
numbers, are examined, concepts such as ‘Islamophobia’ are not used, on the other 
hand, news texts of small-scale media organizations and news sites of active non-go-
vernmental organizations have been created with the emphasis that attacks against 
Muslims are based on Islamophobia. it has been evaluated that in the mainstream me-
dia, in the context of rights violations and attacks experienced by Muslims, there is not 
enough quality news to contribute to social transformation, and due care is not taken 
to use the language of news for social peace and reconciliation, on the other hand, a 
harsh language is sometimes used in the news languages of the non-governmental 
organizations’ websites. 

Discrimination and Islamophobia against Muslims and Turks in the UK have been clearly 
demonstrated by the direct violence unleashed by the attacks. However, the structural 
and cultural dimensions that make up the institutional and social aspects of discrimina-
tion have shown that decisive and strong steps need to be taken by the UK to combat 
Islamophobia in particular. It has been possible to achieve a vision for the future in the-
se matters and in the fight against Islamophobia in the UK, which has a more positive 
profile with a small number of cases in terms of attacks and rights violations against 
Muslims and Turks, and has a profile more open to cooperation and coordination in 
taking precautions, compared to other European countries.
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Annex 1: UK Rights Diary of 2021

+ Fair Trial - 31.01.2021
The anti-Semitism investigation into Islamic Relief Worldwide (IRW - Tr. “Worldwide Is-
lamic Relief”), the UK’s largest Muslim charity, was concluded in favor of the institution. 
As a result of the suspension of government funds due to the social media posts of two 
trustee members and one senior staff member of the institution and the investigation 
into whether the institution is an antisemitic institution, an independent report was 
prepared. The report stated that the allegations of corporate anti-Semitism regarding 
Islamic Relief were not valid.

+ Prohibition of Racism/Discrimination - 15.02.2021
West Midlands police have appointed police officer S.W. dedicated exclusively to this 
task for the first time in the UK to combat racism in football.

+ Prohibition of Racism/Discrimination - 12.03.2021
After the Derby County - Nottingham Forest match, which ended in a 1-1 score, Colin 
Kazım, the national football player who played in the Derby County team in the First 
Division after the Premier League in England, scored a goal against Richards, there 
were racist attacks on social media. Following a complaint by the Derby County team, 
the police launched an investigation.

- Freedom of Religion and Conscience - 26.03.2021
A teacher in England showed offensive cartoons against the Prophet Muhammad in 
class,  and the school management apologized after the parents’ protest.

+ Fair Trial - 08.04.2021
A Muslim engineer living in the UK has won a lawsuit he filed after his home was raided 
by anti-terrorist police officers as a result of the spread of false accusations about him 
and has received financial compensation.

- Freedom of Religion and Conscience - 12.04.2021
Students prayed outside in the cold because of a teacher who did not allow Muslim 
students to pray at Oldham Academy North school in Oldham, England. The school 
later issued an apology statement and announced that a masjid would be established 
at the school.

+ Prohibition of Racism/Discrimination - 23.04.2021
The Hate Crime and Public Order Act of 2021 passed the Scottish Parliament. This law 
was passed against crimes of prejudice, crimes of harassment based on racism, and 
hate crimes against groups and persons. The law passed through Parliament on March 
11, 2021.
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- Prohibition of Abuse and Torture - 29.04.2021  
The Anti-Terrorism and Punishment Act of 2021 prevents those who have committed 
terrorist crimes from receiving a reduction in punishment for confessing to their crimes 
and similar reasons, and it has been decided that convicts should complete all their 
sentence periods in prison. The most dangerous offenders, such as those convicted 
of organizing a terrorist act in which lives were lost or planning to commit a terrorist 
act, will now serve a stringent custodial sentence from 14 to 25 years, as opposed to a 
minimum of 10 years as before. Terrorist offenders will be under judicial control for at 
least 12 months when they are on parole and may be subject to a polygraph test if they 
are adults. It was also stipulated that at least two-thirds of his/her sentence should be 
spent in prison, even in the case of parole. In addition, the law has gone even further, 
allowing the courts to consider terrorism-related crimes with a wider scope. In addition, 
people convicted of terrorism offenses were automatically prevented from being rele-
ased before the end of their sentences. This law has strengthened the means and met-
hods used by the police and security forces in the context of the fight against terrorism. 
This has also made it easier for the police and law enforcement agencies to implement 
the Serious Crime Prevention Order, expanding the scope of what can be considered a 
terrorist crime. This situation was likely to have negative consequences, especially for 
Muslim minorities in the UK. Moreover, a potential environment has been created where 
human rights can be violated by law enforcement agencies by using many different 
methods under the pretext of terrorism charges against people who have not yet been 
taken to court. In addition, the expansion of the scope of the method has increased the 
likelihood of disproportionate use of force by law enforcement agencies. Finally, as a 
result of this law, it has also paved the way for some crimes that are not actually related 
to terrorism to be associated with terrorism. This, on the other hand, prevents the pos-
sibility of their social life returning to normal and being rehabilitated, even during the 
parole of people who have not committed a terrorist crime.

+ Right to Asylum - 14.05.2021
Two Muslim refugees who wanted to be deported on the Eid al-Fitr holiday in Glasgow, 
Scotland, have been released. At 09:30 am local time, immigration officers from the UK 
Ministry of Internal Affairs raided a house in the predominantly Muslim neighborhood 
of Pollokshields in Glasgow and put two people in a van to be deported. Residents of 
the neighborhood who saw the incident prevented the van from moving. One of the 
demonstrators lay down under the van, while others surrounded the vehicle. Scottish 
police were then called to the scene. First, the policemen who took the van into protec-
tion then intervened with the demonstrators. In a statement issued by the Scottish Po-
lice Force following the developments,  it was stated that Superintendent M.S. decided 
to release 2 refugees, and the following was recorded: To protect the safety, public he-
alth, and welfare of all people involved in the detention and subsequent protest in the 
Pollokshields neighborhood, after appropriate risk assessment, Superintendent took 
an operational decision to return the men detained by the British Immigration Office to 
their community. To facilitate this quickly and effectively, Scottish police has asked the 
public to disperse from the street as soon as possible.”

+ Prohibition of Racism/Discrimination - 26.05.2021
British Prime Minister Boris Johnson made statements regarding the report, which 
included. The results of the research that revealed the dimensions of discrimination 
and anti-Islamism in the Conservative Party (Eng. Conservative Party, Tory), chaired 
by Warwick University Lecturer Prof. S.S. Regarding his statements that he compared 
Muslim women wearing burqas and veils to “bank robbers” and “mailboxes” in his 2018 
article for The Telegraph Newspaper, Johnson said: “I know there is resentment towar-
ds what I said. People expect a person in my position to do things right, but in journa-
lism, you need to use language freely. I am frankly sorry for any offense caused by this.”

- Equality Before the Law - 20.08.2021
In Dewsbury, masked people threw bricks at 3 cars parked outside the mosque, pre-
venting evening prayers from being held. Although the jamaat called the police after 
the incident, the police refused to come, claiming that they did not have enough staff.
- Equality Before the Law - 26.08.2021
52-year-old T.E., who sent more than 300 messages containing threats and hate spe-
ech to British Labor Party MP J.P. for 9 months, was sentenced to 2 years in prison 
by court decision. It became clear that the messages also contained highly racist and 
anti-Muslim content.

- Freedom of Religion and Conscience - 17.09.2021
Nadine Dorries, the Minister of Culture of the UK, has been accused of anti-Islamism for 
her discourses against the disguise of Muslim women. Dorries, who was appointed in 
September, has stated that Muslim women’s disguise should be banned.

+ Right to Education - 01.10.2021
The Welsh Government has announced that from 2022, the history of African, Asian, 
and other ethnic groups will also be included in the Welsh education curriculum.

- Equality Before the Law - 02.10.2021
S.M., 47 years old living in England, reported the attacks she experienced due to wea-
ring a niqab on the street to the police, but no investigation was initiated.

- Right to Asylum - 13.10.2021
The Citizenship and Borders Bill, supported by the Ministry of Internal Affairs of the 
UK, is designed to provide border guards with judicial immunity in the fight against 
refugees in the UK.

- Freedom of Religion and Conscience - 28.10.2021
The Municipality of Enfield plans to build a new cemetery suitable for all faiths. Enfield 
Mayor N.C. said on the subject that “Every year, 1,020 Enfield residents want to bury 
their deceased loved ones rather than cremate them. Due to the shortage of capacity, 
hundreds of funerals have to be buried in private cemeteries outside the municipality. 
We need to ensure that our residents can bury their loved ones near or inside Enfield. 
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They shouldn’t have to travel outside the region. The environment will be suitable for 
everyone who believes and does not believe, there will be areas that fully cover the 
need for burial following the beliefs of all residents of the region. We also carefully 
consider what the cemetery will look like. Graves will be located in a very highly qua-
lified, natural, forested area. Most importantly, the cemetery will have green areas that 
are effectively designed, where everyone can relax, which are beautiful and peaceful, 
which can be entered with walking and similar sports activities.” The project, which was 
considered at the cabinet meeting, was accepted.

- Freedom of Religion and Conscience - 31.10.2021
It emerged that the dress code at the Pimlico Academy school in London was not fol-
lowing the demands of Muslim students. Police officers began to be seen at the school 
while students were protesting against the school administration.

- Freedom of Religion and Conscience - 01.11.2021
Uxbridge High School pressurized on 12-year-old S.H., who wears an ankle-length skirt 
for religious reasons because her attire is inappropriate. S. H. was sent back from school 
every day in December on the grounds of an ‘incorrect uniform’.

+ Prohibition of Racism/Discrimination - 03.11.2021
The official complaint filed by the Scottish Minister of Health Humza Yousaf about the 
Little Scholar’s Nursery in Broughty Ferry has been approved. Humza Yousaf claimed 
that the nursery does not accept children except for children with a “white Scottish 
name.” The Care Supervisory Board, through its review, declared that the nursery does 
not contain justice, equality, and respect.

- Equality Before the Law - 05.11.2021
Three Turkish teenagers who came to Kings Cross, one of the busiest train stations in 
London, to go home, were attacked by racist British and beaten badly in front of ever-
yone. The police and the public who witnessed the incident just watched.

- Freedom of Religion and Conscience - 09.11.2021
A Muslim girl who was on the Yorkshire girls cricket team was forced to wear shorts 
despite her religious beliefs being contrary. The incident emerged during a racism re-
view initiated in the town. It has also been revealed during the review that racist dis-
courses about Eid al-Fitr also took place.

- Fair Trial - 14.11.2021
In November 2019, a 32-year-old man named K.M. made a racist attack on a taxi driver 
named M.A. and punched him while the vehicle was driving on the road. Two years 
later, on November 14, K.M. was found guilty by the court.

+ Freedom of Thought and Expression - 15.11.2021
Turkish Cypriots living in London celebrated Republic Day on November 15 at Waltham 
Forest Town Hall. The Turkish Cypriots, who read the National Anthem, also raised the 
flag of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). According to the statement, 
for the first time in the UK, the flag of the TRNC was waved at an official city hall.

+ Fair Trial - 16.11.2021
The editor of the website “Islam21c.com” won the legal battle he/she launched in 2015 
after his/her name was listed among the ”extremists who do not resort to violence“ in 
a prime minister’s press release and decried as “someone who legitimizes terrorism.” 
Although the UK government initially defended this claim, after the editor won the 
case, he agreed to delete his name from the press release and pay compensation and 
legal costs. Minister of Interior Priti Patel has apologized to the editor on behalf of the 
government.

- Right to Citizenship - 17.11.2021
With the update to the 9th article of the Citizenship and Borders bill, persons may be 
denationalized without prior notice on the grounds of national security, diplomatic re-
lations, or other types of public interest.

+ Prohibition of Racism/Discrimination - 17.11.2021
For the first time this year, Turkish Cypriot soldiers were also commemorated on the 
UK Remembrance Day.

- Freedom of Thought and Expression - 23.11.2021
Turkish Cypriots living in the UK protested against the mayor who ordered the flag of 
the TRNC to be lowered on the pole in front of the Municipality of Waltham Forest after 
the reaction of the Greeks.

+ Right to Live - 25.11.2021
A session was held in the House of Lords on November 25, where reports on the geno-
cide against the Uighur population in China were discussed. 

+ Prohibition of Racism/Discrimination - 12.12.2021
Senior police chiefs in the UK have met to discuss what measures they can take as a 
police force to prevent institutional racism and discrimination across the country.

- Right to Health - 16.12.2021
According to the Guardian’s report, there are also victims of rape among asylum see-
kers coming to the UK. These victims are ignored by the authorities and do not receive 
the necessary health support. 

117116



118 119

İngiltere Nefret Suçları, Hak ve Özgürlükler 2021 Yılı Değerlendirme Raporu

+ Prohibition of Racism/Discrimination - 21.12.2021
According to a report published by the UK’s National Health System (NHS), more than 
two-thirds of Muslim health workers in the UK do not feel comfortable for reasons such 
as racism and discrimination.

+ Participation in Cultural Life - 31.12.2021
After the Manchester attacks, F.M. was awarded the British Empire Medal (OBE) for his 
work against terrorism, the BBC reported.

Annex 2: Chronology of Attacks Targeting Turkish and Muslim Citizens 
in the UK

 Attack on the Jamaat Outside the Mosque in Liverpool - 21.01.2021 / Liverpool
The Muslim community coming out of the Al-Rahme mosque in Liverpool has been 
threatened with insulting racist discourses.

 Attack on Turkish Businesses in Sunderland - 31.01.2021 / Sunderland
English threatening messages were written on the doors of shops of Speedy Turkish 
Barber in Holmeside, Oscar SuperCutz on Fawcett Street, Jimmy’s Barber Shop on 
Borough Road, and the stores at Magic Scissors on SeaRoad. The written message 
included the phrase “Leave your shop, you are the problem for people.”

 Arson at the Event - 12.02.2021 / Belfast
During the activities carried out within the scope of the multiculturalism event, arson 
was committed by a racist group. The police have assessed the investigation as a hate 
crime.

 Racist Attack in London - 23.02.2021 / London
A Muslim woman has been punched, spat on and her head covering forcibly removed 
in London.

 Racist Insult Due to an Accidental Message - 08.03.2021 / London
A Muslim man in London was exposed to racist discourses for unintentionally texting 
the wrong number.

 Racism in Shotton - 11.03.2021 / Shotton
A Muslim woman with children waiting in line at the bank has been insulted. A person 
who made racist and anti-Islamic insults has been arrested.

 Racism Through Social Media - 15.03.2021 / London
A Muslim woman has been subjected to racist and anti-Islamic discourses by a man she 
encountered on a social media app. 

 Attack on the Mosque in the UK - 24.03.2021 / Derbyshire
The windows of the Faizan-e-Madina mosque in Derbyshire were broken as a result of 
the attack. Police have detained two people in connection with the incident.

 Racist Attack in London -26.03.2021 / London 
A racist attack has been carried out on a Muslim woman in London. The perpetrator 
spat and insulted the woman. The victim did not complain about the fear that she mi-
ght be targeted again.
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 Racist Attack on the Jamaat in London - 04.05.2021 / London
Eggs have been thrown at Muslims attending Taraweeh prayers at a mosque in East 
London by “burly white men.” The staff of the mosque stated that it was thrown from a 
silver-colored car by a white man with a skinhead. In addition, it was stated that there 
were at least three other men in the car.

 Vandalism in Croydon - 10.05.2021 / Croydon
A man urinated in the Islamic and Central Mosque, located on London Road in the city 
of Croydon, and was subject to an administrative fine of £ 90.

 Racist Attack in the UK - 03.06.2021 / Staffordshire
A 23-year-old British man who was a passenger in a Muslim taxi driver’s car extorted 
the driver’s money by making insults and threats against the driver, which includes 
anti-Islamic and hate crimes.

 Racist Attack on a Muslim Family in a Park - 08.06.2021 / Wolverhampton
Two teenagers who committed an anti-Islamic and racist attack on a Muslim family in 
a park in the UK have been detained. In a statement, West Midlands Police said two 
teenagers had been detained in the city of Wolverhampton for using racist language 
towards a Muslim family and threatening to stab them. It has been stated that those de-
tained at an address in Wolverhampton were two boys aged 15 and 17. The detentions 
came true after an image showing two teenagers verbally and physically assaulting and 
threatening members of a Muslim family in a park in the city was shared by numerous 
people on social media over the weekend. In the footage, one of the teenagers is heard 
telling one of the family members, “I’m going to stab you myself.”

 Anti-Islam Graffiti in London - 24.06.2021 / London
Anti-Islamic and racist graffiti has been found on walls in two different public spaces 
in West London.

 Online Anti-Islamic Organization in the UK - 28.06.2021 / Dover
A 15-year-old boy organized other people to attack immigrants and Muslims in a group 
he opened on social media and was put on trial for terrorism offenses.
 
 Racist Flyer in Yorkshire - 06.07.2021 / Yorkshire
A flyer encouraging racist groups to commit violence has been found in the Crooks 
neighborhood. The brochure also contains racist discourses. 

 Arson of the Vehicle of the President of the Muslim Council - 15.07.2021 / Oldham
In Oldham, the vehicle belonging to A.S., who was elected council leader earlier this 
year, was deliberately set on fire. A spokesperson for the Greater Manchester police, 
which launched an investigation into the incident, made the following statement: “The 

vehicle was found to have been deliberately set on fire and caused minor damage to a 
neighboring property.” Police have detained 1 person in connection with the incident.

 Anti-Islamic Vandalism in the UK - 30.07.2021 / Newcastle
Graffiti containing the phrases “Islam is evil” and “and funds terror” have been found in 
the garbage bin of a foundation in Fenham. It is being examined by the police.

 Anti-Islamic Organization in the UK - 03.08.2021 / Derbyshire
A 15-year-old teenager has threatened to plan an attack on Muslim asylums by setting 
up an anti-Muslim platform online.

 Anti-Islamic Attack in London - 05.08.2021 / London
While two Muslim women were walking around the park, a racist woman verbally abu-
sed and had her dog attacked by Muslim women.

 Attack on the Mosque in the UK - 20.08.2021 / West Yorkshire
In Dewsbury, masked people threw bricks at 3 cars parked outside the mosque, pre-
venting evening prayers from being held. Although the jamaat called the police after 
the incident, the police refused to come, claiming that they did not have enough staff.

 Anti-Islamic Letter in the UK - 23.08.2021 / Northumbria
Anti-Islamic letters containing hate speech and threats have been sent to a Muslim 
woman.

 Racist Threat in Yorkshire - 26.08.2021 / Yorkshire
A couple sitting behind a Muslim family traveling on a city bus in Yorkshire have enga-
ged in anti-Islamic and racist discourses.

 Racist and Anti-Islamic Messages Sent to Parliament - 04.09.2021 / Saldford 
It has been revealed that the person named E sent more than 300 messages containing 
threats and hate speech to British Labor Party MP J.P. for 9 months. It is understood 
that the messages of the arrested person also contain highly racist and anti-Muslim 
content.

 Attack on the Mosque in Newcastle - 06.09.2021 / Newcastle
While people were praying at a mosque in Newcastle, several young people attacked 
people with flammable substances such as fireworks by shouting racist insults at them.

 Racism and Anti-Islamism Against Parliament in the UK - 10.09.2021 / London
British Labor Party MP Z. S. stated that he has faced hate crimes, racism, and anti-Islam 
since the day he was elected MP 2 years ago. The emotional speech made by Z.S. du-
ring the parliamentary session on anti-Islamism attracted attention.
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 Arson of a Mosque in Manchester - 11.09.2021 / Manchester
A mosque has been set on fire in Manchester. Mosque leaders have stated that they 
have received threatening messages that the mosque would be set on fire for several 
years. 

 Racism in London - 19.09.2021 / London
A racist man in Houslow, London, injured a Turkish woman with children by opening 
the door of his vehicle hardly, dropping her on her child and using a phrase such as “I 
am tired of you foreigners.”

 Racist Attack on a Muslim Soldier - 22.09.2021 / Windsor
A Muslim soldier named A.A.S was racistly attacked in the Royal Cavalry Regiment. M.N 
and D.C., who were said to have racistly attacked a Nothern Irish soldier before, told 
A.A.S. that Allah is fake and Islam is a fraud on the market left, and then they punched 
him in the barracks.

 Racist Attack in the Park - 26.09.2021 / Bristol
Z.K., who was having a picnic with his children in St. George Park in Bristol, stated that 
the children were chased and dismayed and that their parents were also attacked.

 Racist Attack on the Parliamentarian’s Car - 30.09.2021 / Brighton
An unidentified person or persons attacked the vehicle of T.R.S., British Labor Party 
MP, on Thursday morning, 30 September 2021. T. R. S. stated that his vehicle was found 
with broken glass and a note with racist messages on its ceiling.

 Racist Discourse in the Discussion Program - 01.10.2021 / London
Radio host M.P., who participated in the talk show presented by J.V., Used the phrase 
during the discussion that “The problem in this country in all areas is that minorities 
prevail because we are too tolerant, and minorities in England must be oppressed... so 
that the rest of society functions normally.”

 Anti-Islamic Attack Over Clothing - 02.10.2021 / Westminster
S.M., 47 years old living in England, reported the attacks she experienced due to wea-
ring a niqab on the street to the police, but no investigation was initiated.

 Racist Threat on the Bus - 12.10.2021 / London
On October 12, a Muslim woman traveling on a bus in London was insulted by another 
woman who was in her late 50s.

 Anti-Islamic Threat to the Muslim Family - 24.10.2021 / London
A white man in his late 50s wearing military camouflage made anti-Islamic discourses 
to a Muslim family shopping at a shopping mall in London on the afternoon of October 
24.

 Death Threats to Somalis in the UK - 24.10.2021 / London
K.A., director of the Council of Somali Organizations, said that after the murder of MP 
D.A., Somalis received death threats and were harassed.

 Racism Against Immigrants in the UK - 25.10.2021 / Shropshire
Far-right groups gathered in front of the hotel where Afghan refugees evacuated to the 
UK were staying after the Taliban seized power in Afghanistan and made verbal abuse, 
including anti-Islamic discourses. 

 Attempt to Attack on a Mosque in the UK - 25.10.2021 / Edinburgh
After being arrested, S. I., who had planned to attack a mosque in Glenrothes, denied all 
accusations and claimed that he had said it as a joke to attack the mosque.

 Anti-Islam Graffiti in Birmingham - 26.10.2021 / Birmingham
Graffiti with anti-Islamic statements have been made on a sign in Birmingham by an 
unidentified person or persons. The police have taken action in connection with the 
incident.

 Racist Mobbing in the UK - 02.11.2021 / London
A Muslim woman working in a supermarket had her headscarf forcibly removed and 
was subjected to mobbing.

 Racist Attack Against Turks in London - 05.11.2021 / London
Three Turkish teenagers who came to Kings Cross, one of the busiest train stations in 
London, to go home, were attacked by racist British and beaten badly in front of ever-
yone. The police and the public who witnessed the incident just watched.

 Verbal Harassment in the Muslim Association in the UK - 08.11.2021 / Shropshire
A woman named Z.R was sentenced to 16 weeks in prison for confessing to verbally 
abusing people in an Islamic Center with racist/religious motivation.

 Racism and Anti-Islamism in the Sports Team - 08.11.2021/ Yorkshire
A Muslim girl who was on the Yorkshire girls cricket team was forced to wear shorts 
despite her religious beliefs being contrary.  The incident emerged during a racism 
review initiated in the town. It has also been revealed during the review that racist dis-
courses about Eid al-Fitr also took place.

 Racism against Muslim Women - 22.11.2021/ Nottinghamshire
A Muslim woman who was shopping with her 3-year-old son in the city center around 
11 a.m. was subjected to racist discourses.
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 Anti-Islamic Attack on Muslim Girls - 22.11.2021/ South Yorkshire
On November 22, two Muslim girls aged 13 and 14 with their heads covered in Yorkshire 
were attacked by four women who tried to take off their headscarves.

 Anti-Islamism on Social Media - 26.11.2021 
In the message he sent from his Twitter account on 26 November, Dr. H.W. stated that 
people from Islamic culture are trying to change their own culture rather than integra-
ting it, and therefore it is difficult to be tolerant towards them.

 Racism to Parliamentarian - 26.11.2021 / London
Member of Parliament A.K. has been subjected to racist rhetoric because he swore his 
oath in Urdu.

 Attempt to Attack on the Mosque - 02.12.2021 / Edinburgh
The right-wing extremist named S.I. living in Fife was caught and sentenced to seven 
and a half years in prison before he attacked Muslims.

 Attack on the Mosque in Bournemouth - 05.12.2021 / Bournemouth
A 19-year-old UK citizen has been detained on suspicion of carrying out an attack that 
caused material damage on the door of a Bournemouth Mosque and has subsequently 
been released on conditions of trial without arrest.

 Attack on Business in the UK - 08.12.2021 / Maidstone
R.T., who operates a carpet shop in England, stated that he has faced verbal and physi-
cal, racist, and religiously motivated attacks against his shop 14 times since the day he 
opened the shop. The shopkeeper, who reported the incident to town police, also said 
that the police had not been able to catch any suspects.

 Racist Insult to a Muslim Woman Healthcare Professional - 19.12.2021 / Kings Norton
M.B., who works as a healthcare professional in England, stated that a patient whose 
life he/she saved had made racist statements to him/her.

 Racism in Football - 20.12.2021 / Kingswood
W.E., who sent racist messages to Bristol Rovers Football Club owner, was banned 
from watching the club’s games for 16 weeks and was required to take the hate crimes 
awareness classes.

Ek 3: Birleşik Krallık’ta Türk ve Müslüman Vatandaşları Hedef Alan 
Annex 3: Distribution of Attacks Targeting Turkish and Muslim 
Citizens in the UK by Settlements 

Distribution of Attacks Targeting Turkish 
and Muslim Citizens in the UK by 
Settlement

 Settlements Where Hate Crimes
 Have Been Committed

Assessment of Hate Crimes, Rights and Freedoms in England for the Year 2021
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