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Avrupada uzun zamandır sorun haline gelen aşırı sağın yükselişi ve yabancı düşmanlığının
artması Avrupa ülkelerinde yaşamlarını sürdüren insanlar için her geçen gün büyüyen bir
sorun

olarak

saldırıların

karşımıza

arttığına

çıkmaktadır.

dair

haberleri

Son

günlerde

sıklıkla

özellikle

görmeye

Fransada

başladık.

Anti-semitik

Anti-semitizmin

normalleştirilmesi kaygısı ise Avrupada rahatsız edici boyutlara ulaşmıştır.[1]Bilhassa
Fransa, bir süredir Anti-semitik saldırılara sahne olurken şimdi de Siyonizm karşıtlığı ile
mücadele vermektedir. Ancak aşırı sağ yalnızca Yahudi karşıtlığının ya da Siyonizm
karşıtlığının değil, İslamofobinin de bu süreçte güçlenmesine sebep olmuştur. İslamofobi
ise çoğunlukla göz ardı edilmektedir.
Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (İng. Fundamental Rights Agency-FRA), Yahudi
karşıtlığının son günlerde artış göstermesi sebebiyle Avrupa Yahudi Cemaatinin %40nın
kendilerini artık güvende hissetmedikleri için evlerini terk etmek zorunda olduklarını
ortaya koymuştur. Yapılan ankete katılanların %90ı, Yahudi karşıtlığının 2013ten beri hızlı
bir yükseliş seyrettiğini belirtmiştir.[2]Son günlerde ise, bir grup Fransız Parlamenter, aşırı
sağın yükselişi ile Yahudi karşıtlığı gibi Siyonizm karşıtlığının artış göstermesi dolayısıyla
Siyonizm[3]karşıtlığının suç sayılması için kanun tasarısı sunmaya hazırlanmaktadır.[4]
Kanun

tasarısını

savunan

milletvekilleri,

ırkçıların

Siyonizm

karşıtlığının

arkasına

saklanarak Yahudi karşıtlığını daha da şiddetli bir şekilde arttığını ifade etmişlerdir.[5]
Fransada Anti-semitik saldırıların bir yıl içinde %74 artmış olması, endişe verici bir hal
almıştır. Ancak İslamofobik saldırılar ile ilgili haberlere çok sık rastlanmasa da yapılan
araştırmalarda

İslamofobik

saldırılarda

da

ciddi

bir

artış

görüldüğü

ve

en

fazla

etkilenenlerin kadınlar olduğu ortaya konmuştur. Belçikada saldırıların %70nin kadınlara
yönelik

olduğunu

belirten

İslamofobi

ile

Mücadele

Derneği

(Fra. Collectif

contre

l'islamophobie en France, CCIF)[6], İslamofobik saldırılara maruz kaldıktan sonra sekiz
günden fazla iş göremez raporu alanların %85nin kadınlar olduğunu da işaret etmiştir.[7]
Avrupada başat sorun Müslümanların varlığıdır ve bu sorun Yahudilerin de sorun olarak
gündeme gelmesine sebep olmuştur. İslam hakkındaki güncel tartışmalar Museviliğin yeri
ve Yahudi kimliği ile ilgili geçmiş tartışmaların yeniden gündeme gelmesine yol açmış, bu
durum Yahudilerin durumunun yeniden tartışılmasını gündeme taşımıştır.[8]İki din de
benzer özellikler göstermektedir. Ancak bu benzerliklere rağmen, Avrupada Musevilik ve
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İslam arası açılmış iki din olarak gözlemlenmektedir. Prof. Dr. Nilüfer Göle, özellikle
Holokost sonrasında Avrupanın bir uzlaşma süreci yaşadığını, Avrupa medeniyetinin
sadece Grek-Romen değil, Yahudi-Hristiyan kökleri olduğu tezinin daha güçlü dile getirilir
olduğunun altını çizmektedir. Durum her ne olursa olsun, Yahudilik ve Siyonizm için
mücadele

veren,

eşitsizliğe

ve

ülke

varlığına

saldırıyı

kabul

etmeyen

Fransanın

Müslümanlar için benzer çabalarını beklemek yadırganacak bir durum değildir. Yahudiler
ve İsrail için gösterilen benzer hassasiyetin Müslümanlar için de gösterilmesini beklemek
doğaldır.

Fotoğraf: https://news.yahoo.com/france-shaken-outbreak-anti-semitic-violence-abuse163545500.html
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