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TARTIﬁMA

Ömür ORHUN*
ÖZET
2004-2008 y›llar› aras›nda Avrupa Güvenlik ve ‹ﬂbirli¤i Teﬂkilat›n›n (AG‹T) Müslümanlara Karﬂ› Ayr›mc›l›k ve Hoﬂgörüsüzlükle Mücadele Özel Temsilcili¤i görevini
fahri olarak üstlenmiﬂ olan, halen de ‹KÖ Genel Sekreterinin bu konularda dan›ﬂmanl›¤›n› yapan E.Büyükelçi Ömür Orhun bu çal›ﬂmas›nda, insan haklar›n›n korunmas› ba¤lam›nda “‹slamiyetten, Müslümanlardan ve bunlarla ilgili konulardan korku veya ﬂüphe” olarak tan›mlad›¤› ‹slamofobinin günümüzdeki belirtilerini ele almakta ve bu olguyla mücadele yöntemlerini irdelemektedir. Orhun, Bat› Avrupa ve
Kuzey Amerika ülkelerinde yaﬂayan Müslümanlar›n 11 Eylül sonras› dönemde giderek artan ayr›mc›l›k, hoﬂgörüsüzlük ve hatta düﬂmanl›kla karﬂ›laﬂt›¤›n› genel örnekler de vererek belirtmekte ve çok kültürlülük ve asimilasyonun ötesinde, toplumsal bütünlü¤ü besleyen ve Müslümanlar›n yaﬂad›klar› toplumlara tümüyle kat›l›m›na olanak tan›yan “gerçek entegrasyon” ça¤r›s›nda bulunmaktad›r. Makalenin sonunda hoﬂgörüyü pekiﬂtirmenin ve ayr›mc›l›kla mücadelenin yollar›na dair
öneriler de ortaya konulmaktad›r.

Combating Intolerance and Discrimination
Against Muslims in terms of Human Rights
Protection
ABSTRACT
In this study, Retired Ambassador Ömür Orhun who was Special Representative
of the OSCE’s Combating Intolerance and Discrimination Against Muslims
between the 2004-2008 and who is currently advisor of OIC Secretary General
on this subject, has described the Islam Phobia in terms of human rights protection as a fear and distrust from Islam, Muslims and related subjects and searches for current indicators of this subject and the way of dealing with it. Orhun
gives the examples how Muslims who live in Western Europe and North
American Countries have faced with discrimination, intolerance and even
hatred after the 11 September and call them to “real integration” what feeds the
social integrity beyond the multiculturalism and assimilation and allow them to
participate to the societies where they live. At the conclusion he gives examples
to the combating against the discrimination and to strengthen the tolerance.
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Çeﬂitlilik Ba¤lam›nda
‹nsan Haklar›n›n ve
‹nsan Haysiyetinin
Korunmas› ve
Geliﬂtirilmesi

‹nsan haklar› evrenseldir. ‹nsan haklar›ndan yararlanmakta herkes eﬂittir. Ayr›ca,
insan haklar› tüm insanlar›n hak ve sayg›nl›k aç›s›ndan eﬂit ve özgür do¤du¤u
anlay›ﬂ›na da dayan›r. Di¤er taraftan, insan haklar› kavram› bir ideali içerir; bu
ideale gönderme yap›l›rken, mevcut olan de¤il, olmas› gereken dile getirilir. ‹nsan
haklar›yla ilgili bu ilkeleri tekrarlar dururuz. Ancak, de¤iﬂik toplumlar›n, kültürlerin
ve dinlerin insan haklar› anlay›ﬂlar›n›n, yorumlar›n›n ve hatta uygulamalar›n›n
farkl›l›klar gösterdi¤i de bir gerçektir. Bu toplumlar ayr›ca bu de¤iﬂik yorumlar›
baﬂka de¤erlerle de ba¤daﬂt›rmaktad›rlar. Pek çok yerde ve pek çok durumda insan haklar›na sözde önem verilir gözükürken, gerçekte ciddi insan haklar› ihlalleri
yap›ld›¤› bilinmektedir. Böyle bir global çerçevede, bar›ﬂ içinde bir arada yaﬂama,
olas› bir medeniyetler veya daha do¤rusu kültürler çat›ﬂmas›n› önleme ve yap›c›
diyalog ve ortakl›k kurma, imkans›z olmasa da, giderek zorlaﬂmaktad›r.
Bu ba¤lamda, hükümetlerin, politikac›lar›n, kültürel ve dini toplumlar›n, kamu ile
özel ve sivil toplum kuruluﬂlar›n›n ve medyan›n, de¤iﬂik toplumlar, kültürler ve
dinler aras›nda yap›c›, bar›ﬂç›l ve ileriye bakan iliﬂkiler kurulabilmesi için özel sorumluluklar› bulundu¤u ﬂüphe götürmez.
Di¤er taraftan, içinde bulundu¤umuz dönemde karﬂ›laﬂt›¤›m›z tedirgin edici geliﬂmeler de de¤iﬂik kültürler, dinler ve toplumlar aras›nda güven içinde gerçek bir diyalog ile etkileﬂimin uluslararas› toplumun gündeminde öncelikli bir hedef haline
gelmesini zaruri k›lmaktad›r. Halen bu diyalog, güven ve etkileﬂimin genelde mevcut bulunmamas› ise uluslararas› toplumu yapay kültürel ve dinsel fay hatlar› boyunca bölmeyi amaçlayan aﬂ›r› uçlar›n ekme¤ine ya¤ sürmektedir. Bu durum uluslararas› bar›ﬂ ve istikrar›n muhafazas› alan›nda giderek derin boyutlar kazanan bir
sorun halini de almaktad›r.
Gerçek ve yap›c› diyalog ancak di¤er kültürlere ve inançlara içten sayg› ve anlay›ﬂ
beslenebildi¤i zaman mümkün olabilir. Bu ba¤lamda, belli bir kültürün insano¤lunun temel gereksinmelerine daha iyi yan›tlar veya çareler buldu¤una veya bulabilece¤ine inanmak kadar yanl›ﬂ ve yan›lt›c› bir tutum olamaz. Gerçekte tüm kültürler zaman içinde de¤iﬂime u¤rarlar, geliﬂirler ve birbirlerinden etkilenirler.
‹nsan haklar›na sayg›, demokratik yaﬂam biçimini benimseme, hukukun üstünlü¤ü
ve hesap verebilirlik gibi ilkeler asl›nda herkesin ortak de¤erleri olmal›d›r. Hiçbir
kültür de bu de¤erlerin sadece kendine özgü oldu¤unu ileri sürmemelidir; asl›nda
süremez de. Bu de¤erler insano¤lunun kollektif akl›n›n, vicdan›n›n ve geliﬂiminin
ortak ürünüdür. Bununla birlikte, bu de¤erlerin dünya çap›nda eksiksiz benimsenerek uyguland›¤›n› iddia etmek de mümkün de¤ildir. Bu bak›mdan, ortak görevi138
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mizin bu de¤erlerin kendi kültürümüz içindeki köklerini belirlemek ve bunlar›n
topluca sahiplenilmesine çabalamak olmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Gerçekleﬂtirilmesi gereken bir di¤er husus ise, de¤iﬂik kültür ve dinlerin ortak de¤er ve ilkelerine vurgu yaparak, uyum, anlay›ﬂ ve karﬂ›l›kl› sayg› ve etkileﬂimi sa¤lamakt›r.
Globalleﬂen günümüz dünyas›nda toplumlar›n birbirlerini ﬂimdiye kadar oldu¤undan daha derinden anlamalar› gerekir. Zira, globalleﬂmenin önemli ö¤elerinden birisini karﬂ›l›kl› dayan›ﬂma oluﬂturmaktad›r. Bu olgunun do¤al bir sonucu olarak,
karﬂ›l›kl› dayan›ﬂma ve anlay›ﬂ› mümkün k›lacak kültürler aras› yetenekleri hayata
geçirmek bar›ﬂç›l iliﬂkilerin önkoﬂullar›ndan biri halini alm›ﬂt›r. Bu ba¤lamda, çok
kültürlülük alan›nda deneyimli ülkelerin ve toplumlar›n bu amac›n gerçekleﬂtirilmesi alan›nda daha etkin bir rol üstlenebilecekleri de aﬂikard›r. Bu ülkelerin ve toplumlar›n sosyal ve tarihi deneyimleri kültürler aras› yeteneklerin yeﬂermesini ve
yerleﬂmesini mümkün k›labilir. Asl›nda, böyle bir ortam yanl›ﬂ anlamalar›n ve de¤erlerin çat›ﬂmas›n›n önlenmesi için de elzemdir. Sabit fikir halini alan kliﬂelerin
giderilmesi, düﬂmanl›klar›n önlenmesi ve aﬂ›r›l›k ile ﬂiddetin önüne geçilmesi ancak bu yolla sa¤lanabilir. Öte yandan, çok kültürlü toplumlar›n her bir katman›n›n
kültürel kimli¤ini muhafaza ederken, di¤er toplum katmanlar›yla uyum içinde
denge sa¤lamas› da böylelikle mümkün olabilecektir.
‹nsan haklar›yla meﬂgul olan uluslararas› kuruluﬂlar ayr›mc›l›¤›n yaratt›¤› olumsuz ça¤r›ﬂ›mlar›n ve ay›r›mc› uygulamalar›n özellikle genç nesillerin d›ﬂlanmas›na ve kendilerini d›ﬂlamalar›na yol açarak,
öz sayg› ve sosyal entegrasyon aç›s›ndan belirgin olumsuz sonuçlar do¤urabilece¤ini kabul etmektedir. Ayr›mc›l›¤›n tekrar eden biçimlerinin ve özellikle bunun kitle iletiﬂim araçlar›ndaki yans›malar›n›n bar›ﬂ, istikrar ve demokrasi için tehdit oluﬂturdu¤u da kabul edilmektedir.

Ayr›mc›l›k

Bu olumsuz ve rahats›z edici durumu düzeltmek için sa¤lam stratejiler ve e¤itsel
yaklaﬂ›mlar geliﬂtirmek ve bunlar› s›k› ﬂekilde uygulamak gerekmektedir. Çeﬂitlili¤e yönelik anlay›ﬂ ve sayg›n›n pekiﬂtirilmesi, hoﬂgörüsüzlük ve ayr›mc›l›kla mücadelede iyi uygulamalara iliﬂkin kriterler belirlenmesinde ve geliﬂtirilmesinde ilk
ad›m› da oluﬂturacakt›r.

Mevcut
Ortam

‹çinde bulundu¤umuz ortam 20. Yüzy›lda geride b›rakt›¤›m›z
dünyadan epey farkl›d›r. Sadece uluslararas› sistem de¤il, ayn› zamanda insanlar›n anlay›ﬂlar›, tutumlar› ve beklentileri de dönüﬂüm

içindedir.
An›msana¤› gibi, 1990’lara demokrasinin, pazar ekonomisinin ve insan hak ve özgürlüklerinin daha geniﬂ bölgelere yay›lmas›yla beslenen bir iyimserlik havas›
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damgas›n› vurdu. Bu arada, dünyan›n ne kadar karmaﬂ›k ve beklenmedik geliﬂmeler karﬂ›s›nda ne denli zay›f oldu¤unu unutma e¤ilimine girdik. Nitekim, 11 Eylül
sald›r›lar›, ﬂiddet yanl›s› uç gruplar›n medeni dünyan›n de¤erlerine meydan okumada ne kadar baﬂar›l› olabildi¤ini en ac› ﬂekilde gözler önüne serdi. Bu olay›n
uluslararas› iliﬂkilere ve transatlantik ba¤lant›lara dramatik etkileri yan›nda, ayr›mc›l›k ve ›rkç›l›k gösterilerine varan bir korku, ﬂüphe ve karmaﬂa ortam›n›n baﬂ
göstermesine neden olan olumsuz sonuçlar› da derinlemesine ele al›nmal›d›r.
Bu ba¤lamda, insan haklar› ve temel özgürlükler, istikrar›n, güvenli¤in ve iﬂbirli¤inin vazgeçilmez unsurlar› olan hoﬂgörü ve ayr›m gözetmemenin baﬂl›ca güvencesi olarak benimsenmiﬂtir. Ancak, biraz önce de gönderme yapt›¤›m gibi, insan haklar›n›n iyileﬂtirilmesi ve korunmas›na yönelik tüm çabalara ra¤men, ›rkç›l›k, yabanc› düﬂmanl›¤› ve ayr›mc›l›¤a ba¤l› eylemlerin yan› s›ra bunlardan kaynaklanan hoﬂgörüsüzlük de pek çok ülkede ve toplumda varl›¤›n› sürdürmektedir. Irkç› e¤ilimlerin son y›llarda güçlenmesi ise temel insan haklar› ve özgürlüklerinin uygulanmas›n› güçleﬂtirmektedir. Ayr›mc›l›¤›n kurumsallaﬂm›ﬂ biçimlerini ortadan kald›rma yönünde kayda de¤er ilerleme sa¤lanmas›na karﬂ›l›k, Bat› Avrupa ve bir ölçüde de Kuzey Amerika ülkeleri yeni ve t›rmanma gösteren önyarg›, d›ﬂlama ve ›rkç› ﬂiddet dalgalar›na sahne olmaya devam etmektedir. Öte yandan, bu dalgalar
yaln›zca devletler aras›nda de¤il, halklar aras›nda da dostane ve bar›ﬂç›l iliﬂkiler
için büyük bir tehdit oluﬂturmaktad›r. Bu yüzden, ayr›mc›l›k ve hoﬂgörüsüzlü¤ün
bütün biçimlerine ve tezahürlerine karﬂ› mücadele zorunlu¤u her zamankinden
daha ivedi ve önemli hale gelmiﬂtir.
Kan›mca, bütüncül bir toplum oluﬂturmak herkes
için eﬂit f›rsat yaratmaktan fazlas›n› gerektirir. Bütüncül bir toplum, farkl› altyap›lara sahip bireylerin
kendilerini toplumun ayr›lmaz bir parças› olarak hissetmelerini ve ortak bir kimli¤i paylaﬂmalar›n› sa¤layan sosyal koﬂullara dayan›r.

Entegrasyonun
Gerçek Anlam›

Gerçek entegrasyon ve kat›l›m ancak bu ﬂekilde oluﬂacakt›r. Bu yüzden, kalabal›k
yabanc› veya az›nl›k gruplar›n yaﬂad›¤› toplumlarda siyasi liderlerin ve sivil toplumun baﬂl›ca görevi, bu gruplar›n topluma bütünüyle kat›l›m›n› engelleyen s›n›rlar›n kald›r›lmas›na yard›mc› olmakt›r. Entegrasyon gündeminin oda¤›n› bu husus
oluﬂturmal›d›r.
Burada kimsenin öz kimli¤inden vazgeçip baﬂka bir kimlik kabul etmesini önermedi¤imin alt›n› çizmek istiyorum. Entegrasyon çift yönlü bir olgudur ve ilgili herkesin bu sürece katk›da bulunmas› gerekir.
Hem asimilasyon hem de çok kültürlülük politikalar›n›n s›n›rlamalar›n› da kabul
etmek gerekmektedir. Geliﬂmiﬂ modern dünyada, “asimilasyon” fikri bile to140
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taliter ça¤r›ﬂ›mlar yaparken, çok kültürlülük, aﬂ›r›ya vard›r›ld›¤›nda, göçmenlerin
veya az›nl›klar›n kültürel gettolara hapsedilmesiyle sonuçlanabilir.
Böyle bir özgürlük anlay›ﬂ› ise toplumsal bölünmelere yol açar. Topluluklar› bu ﬂekilde ay›rmak çok kültürlü bir cennet sanr›s› sunabilir; ama gerçek hayatta eﬂitsizlik, anlay›ﬂs›zl›k, korku ve hatta düﬂmanl›k do¤urur.
Entegrasyonun oldukça farkl› biçimleri oldu¤unu hep biliriz. Bunlar› ayr›nt›lar›na
girmeksizin ﬂu ﬂekilde s›ralayabilirim: kültürel ve davran›ﬂsal; yap›sal; vatandaﬂl›¤a dayal›; evlili¤e dayal›; kimliksel ve tutumsal. Ben en sa¤l›kl›s›n›n yap›sal ve vatandaﬂl›¤a dayal› entegrasyon oldu¤una inan›yorum. Baﬂka bir ifadeyle, incinmeye aç›k (vulnerable) toplumlar›n ekonomik, sosyal ve kültürel entegrasyonunun
teﬂvik edilmesi önem taﬂ›maktad›r. Son bir kaç y›lda hemen her ülkede karﬂ›laﬂt›¤›m›z olaylar›n da gösterdi¤i gibi, bu f›rsat› kaç›rman›n bedelini herkes çekecektir.
‹çinde bulundu¤umuz dönemde, Bat› dünyas›n›n de¤iﬂik yörelerinde ulusal, etnik, dini, yerel ve kültürel aidiyetlere yap›lan vurgunun artt›¤›n› gözlemlemekteyiz. Özellikle So¤uk Savaﬂ›n sona
ermesini takip eden y›llarda etnik ve dini kimlikler daha belirgin hale gelmiﬂ bulunmakta ve bu da milliyetçi e¤ilimlerin artmas›na neden olmaktad›r.

Kimlik
(Aidiyet)

Bu ba¤lamda, etnik ve dini kimli¤in toplumsal yap›n›n ve siyasi kültürün sadece bir
unsuru oldu¤unu kabul etmek durumunday›z. Di¤er taraftan, kimlik kavram› dura¤an bir yap›ya sahip olmay›p, ona atfedilebilecek anlamlar içinde bulunulan duruma göre de¤iﬂebilmekte ve yeniden de¤erlendirilebilmektedir.
Bu çerçevede hesaba kat›lmas› gereken di¤er bir etmen de giderek artan sosyal hareketliliktir. ‹nsanlar sadece k›rsaldan metropollere de¤il, daha iyi bir yaﬂam u¤runa bir ülkeden baﬂka bir ülkeye de göç etmektedirler. Söz konusu hareketlilik, özellikle de s›n›r aﬂan göçler, gidilen ülkenin otokton (yerli) halk›nda yabanc› kültürleri, etnisiteleri ve dinleri temsil edenlerin say›s›ndaki art›ﬂ sebebiyle geleneksel
aidiyetlerin ve kimliklerin kaybedilece¤i vehmine yol açmaktad›r. De¤iﬂik kökenlerden gelen insanlar bir arada yaﬂamak veya ortak bir yaﬂam alan›n› paylaﬂmak
zorunda kalmakta, bu olgu da sürtüﬂme ve hatta çat›ﬂmalara yol açmaktad›r.
Bu durumun toplumlar›m›z›n birçok katman›nda karﬂ›laﬂmakta oldu¤umuz hoﬂgörüsüzlük ve ayr›mc›l›¤› körükledi¤i kanaatindeyim.
Güvenilir araﬂt›rmalara göre, bireylerin kendilerini toplumun ana etnik unsurunun
ulusal ve/veya dini karakteristikleriyle eﬂleﬂtirme e¤ilimlerinde ciddi bir art›ﬂ görülmektedir. Bu bak›mdan, ana unsura dahil kesimlerin hissiyat› ile yeni gelenlerin
beklentileri aras›nda bir rekabet kaç›n›lmaz hale gelmektedir. Savunmas›z az›nl›klar›n ço¤unlu¤unu oluﬂturdu¤u yeni gelenler kendi otantik kimliklerine daha faz141
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la sar›lmaya çal›ﬂ›rken, ço¤unluk bu kiﬂilerin kendi kimliklerini bir yana b›rak›p ana
etnik unsura dahil olmalar›n› istemektedir. Bu asimilasyonun de¤iﬂik tan›m›ndan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Farkl›l›klar›m›zdan yararlan›rken baﬂkalar›na sayg› duyarak yaﬂamay› ö¤renmemiz
gerekti¤ini düﬂünüyorum. Farkl›l›klar ayr›mc›l›¤a yol açmamal›d›r. Uluslar ve toplumlar, bireyler gibi, kendileri için en iyi oldu¤unu düﬂündükleri ﬂekilde hareket
ederler. Ancak, ortak iyileﬂtirici gücün anahtar›n›n farkl› ç›karlar aras›nda köprü
kurmaktan geçti¤ini de kabul etmeleri gerekmektedir.
Günümüzde, dünya halklar›n›n türlerine veya kökenlerine göre yeniden s›n›fland›r›ld›¤› esef verici bir e¤ilimin belirdi¤ini gözlemliyoruz.
Rengini, etnik kökenini, dinini unutmuﬂ olanlar bunlar› yeniden hat›rlamaya zorlanmaktad›r. ‹nsanlar inançlar› yüzünden terör ve korkuya maruz kalmaktad›rlar. Koyu renklilerden, Müslüman’dan, Arap’tan, Türk’ten ya
da Pakistanl›’dan sak›n›lmas› ö¤ütlenmektedir.

Uyum
ve
Sayg›

Bu açmazdan nas›l ç›k›l›r? Kurtuluﬂ yolu bize benzemeyenleri “kendimizden” korumaktan geçmektedir. Baﬂkalar›n› kendimize benzetmeye çal›ﬂmamal›y›z. Tam tersine, onlar›n farkl›l›klar›ndan gurur duymal›, onlar›n farkl›l›klar›ndan yararlanmay›
ö¤renmeliyiz. “Öteki”nin “öteki” gibi yaﬂayabilmesini sa¤lamal›y›z.
Medeniyetler ve kültürler aras›nda bilgi ve karﬂ›l›kl› sayg› eksikli¤inin dünya istikrar ve bar›ﬂ› üzerinde çok önemli etkileri oldu¤unu tarih bize göstermiﬂtir. Öte yandan, uyum ve refah›n artmas›, ancak farkl› halklar›n iletiﬂimi öncelikli k›ld›¤›, birbirlerinin görüﬂlerini ve ç›karlar›n› ifade etmeye ve dinlemeye zaman ay›rd›¤›, farkl›l›klar› kabullenip hoﬂgörüyle karﬂ›lad›¤› ve ayn› zamanda iﬂbirli¤ini güçlendirecek
sa¤lam iliﬂkiler kurmaya yard›mc› olabilecek ortak noktalar bulmaya çal›ﬂt›¤› zaman mümkün olmaktad›r.

Müslümanlara
Karﬂ›
Hoﬂgörüsüzlük,
Ayr›mc›l›k ve
‹slamofobi

Bat› Avrupa ve Kuzey Amerika’daki neredeyse bütün
Müslüman topluluklar kendilerine karﬂ› hoﬂgörüsüzlükle ayr›mc›l›¤›n ve hatta düﬂmanl›¤›n giderek artt›¤› bir ortamda yaﬂamaktad›rlar. 11 Eylül sonras›
dönemde daha da belirginleﬂmeye baﬂlayan bu ortam, tarihin eski zamanlar›na kadar uzanan ﬂüphe
ve önyarg›lardan da kaynaklanmakta; bilgi eksikli¤i; olumsuz veya küçümseyici
imgeleme; mesken temini, e¤itim ve istihdam olanaklar› dahil ayr›mc›l›k; tüm
Müslümanlar› veya genel olarak ‹slamiyeti “terörist, ﬂiddet yanl›s› ya da baﬂka ﬂekillerde uygunsuz” olarak tipleme; devlet kurumlar›nda Müslümanlara kabul,
hizmet ve sayg› eksikli¤i; Müslüman oldu¤u düﬂünülen kiﬂilere ve Müslümanlar›n mal ve mülkleri ile ibadet mahallerine ve mezarl›klar›na yönelik sald›r›lar; kö142
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tü muameleye, tacize ve nihayet ﬂiddete baﬂvurulmas› biçiminde kendini göstermektedir.
Bu olgu, k›saca “‹slamiyet, Müslümanlar ve bunlarla ilgili konulardan korku veya
ﬂüphe” olarak da tan›mlanabilecek olan ‹slamofobidir.
‹slamofobi nispeten daha az görünür bir düzlemde de olsa, çok uzun zamand›r
mevcuttur ve önyarg›larda derin kök salm›ﬂt›r. Ancak, 2001’den bu yana yaln›z
Müslüman topluluklar›n kendi yaﬂamlar› de¤il, yaﬂad›klar› toplumlar üzerinde de
y›k›c› etkileri olan güncel bir konu haline gelmiﬂtir. ‹slamofobi, ister hoﬂgörüsüzlük ve ayr›mc›l›k, ister ﬂiddete baﬂvurma biçiminde olsun bir insan haklar› ihlalidir
ve toplumlar›n sosyal ve politik bütünlükleri için tehdit oluﬂturmaktad›r. ‹slamofobinin ‹slamiyetin nüfusun ço¤unlu¤u taraf›ndan benimsenmedi¤i ülkelerde görüldü¤ü de aﬂikard›r.
Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Haklar› Komisyonunun
Raportörlerinin yan› s›ra, Avrupa Birli¤i Irkç›l›k ve
Yabanc› Düﬂmanl›¤›n› ‹zleme Merkezi (EUMC, yeni ad›yla Avrupa Birli¤i Temel Haklar Ajans› – FRA)
, Avrupa Konseyi, UNESCO, ‹slam Konferans› Örgütü (‹KÖ), AG‹T ve benzer amaçl› di¤er uluslararas› kuruluﬂlar ‹slamofobinin yaratt›¤› olumsuz
ça¤r›ﬂ›mlar›n özellikle genç nesillerin d›ﬂlanmas›na ve kendilerini d›ﬂlamalar›na yol açarak, öz sayg› ve sosyal entegrasyon aç›s›ndan bariz olumsuz
sonuçlar do¤urabilece¤ini vurgulamaktad›rlar. ‹slamofobinin tekrar eden biçimlerinin ve özellikle bunun kitle iletiﬂim araçlar›ndaki
yans›malar›n›n bar›ﬂ, istikrar ve demokrasi için tehdit oluﬂturdu¤u da kabul edilmektedir.

‹slamofobinin tekrar
eden biçimlerinin ve
özellikle bunun kitle
iletiﬂim araçlar›ndaki
yans›malar›n›n bar›ﬂ,
istikrar ve demokrasi
için tehdit oluﬂturdu¤u
da kabul edilmektedir.

Bu olumsuz ve rahats›z edici durumu düzeltmek için sa¤lam stratejiler ve e¤itsel
yaklaﬂ›mlar geliﬂtirmek ve uygulamak gerekmektedir. Dinsel çeﬂitlili¤e yönelik anlay›ﬂ ve sayg›n›n pekiﬂtirilmesi, Müslümanlara karﬂ› hoﬂgörüsüzlük ve ayr›mc›l›kla
mücadelede iyi uygulamalara iliﬂkin kriterler belirlenmesinde ve geliﬂtirilmesinde
ilk ad›m› da oluﬂturacakt›r.
Sözde “‹slami terörizm veya ‹slami aﬂ›r›l›k” tüm kötülüklerin kayna¤› olarak resmedilmekte ve Müslümanlara karﬂ› mevcut önyarg› ve hoﬂgörüsüzlü¤ü körüklemektedir. Bu inan›ﬂ›n mensuplar› olan bireyler dinleri, etnik kökenleri veya görünüﬂleri yüzünden damgalanmaktad›rlar.
Uluslararas› Helsinki Federasyonunun “AB’deki MüslümanlaraYönelik Hoﬂgörüsüzlük ve Ayr›mc›l›k” hakk›ndaki 2004 raporu ile Avrupa Irkç›l›k ve Yabanc› Düﬂ143
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manl›¤›n› ‹zleme Merkezinin (EUMC) 2006 sonunda “‹slamofobi Tezahürleri” ve
“‹slamofobi Alg›lamalar›” baﬂl›¤›yla yay›nlad›¤› kapsaml› iki rapor bu ba¤lamda
son derece ayd›nlat›c›d›r. Ayr›ca, ‹KÖ de bir ‹slamofobi Gözlemevi (Observatory)
kurmuﬂ olup, iki y›ld›r ‹slamofobi konusunda sadece gözlemler de¤il, ayn› zamanda öneriler de içeren senelik kapsaml› raporlar haz›rlamaktad›r.
‹slamofobi olgusunun iki olumsuz sonucu daha bulunmaktad›r:
1. Entegrasyon çabalar› baltalanmakta ve bir uyum ortam› yaratma teﬂebbüslerinde olumsuz e¤ilimlere yol aç›lmaktad›r.
2. Müslüman ve H›ristiyan âlemleri aras›nda daha da büyük bir uçurum oluﬂmaktad›r.
Bu yüzden, gerek mikro-sosyal aç›dan, gerek küresel perspektiften bak›ld›¤›nda,
Müslümanlara yönelik ayr›mc›l›¤a son vermek ak›lc› bir yöntem olacakt›r.

Müslümanlara
Karﬂ›
Hoﬂgörüsüzlükle
ve Ayr›mc›l›kla
Mücadele Özel
Temsilcili¤i

Yar›-zamanl› ve onursal bir konumu olan AG‹T
Dönem Baﬂkan›n›n Müslümanlara Karﬂ› Hoﬂgörüsüzlükle ve Ayr›mc›l›kla Mücadele Özel Temsilcili¤i
görevini 2004 y›l› sonundan 2008 sonuna kadar
üstlendim. (2009’da Dönem Baﬂkanl›¤›n› devralan
Yunanistan görevimin süresini uzatmad›. Yunan
bas›n›na s›zd›r›lan haberlerde, bu tutumun nedeni
olarak Bat› Trakya Türk az›nl›¤›n›n sorunlar›yla

meﬂgul olma niyetim belirtildi.)
Görev yönergem, Müslümanlara karﬂ› hoﬂgörüsüzlük ve ayr›mc›l›kla mücadeleye
özel önem atfederek, AG‹T ülkelerinin hoﬂgörü ve ayr›m gözetmeme alan›ndaki
AG‹T kararlar›n›n etkin ﬂekilde uygulanmas›na yönelik çabalar›n›n daha iyi koordine edilmesini sa¤lamay› öngörmekte idi. Bu görev tan›m› oldukça belirsiz oldu¤undan, görev yönergemin uygulama alan› ve yöntemi ile ilgili genel yaklaﬂ›m›m›
ﬂu ﬂekilde belirledim ve uygulad›m:
1. Ayr›mc›l›k ve hoﬂgörüsüzlü¤ün tarihsel, kültürel ve psikolojik derinli¤i daima göz
önünde bulundurulmal›d›r.
2. Uluslararas› ve ulusal forumlarda hoﬂgörüsüzlük ve ayr›mc›l›kla mücadele etmeye yönelik sa¤lam bir normatif çerçeve mevcuttur. Yap›lmas› gereken bu normatif çerçeveden tam olarak yararlanmak ve uygulamaya geçirmektir.
3. Ayr›mc›l›k ve hoﬂgörüsüzlükle ilgili hususlar›n siyasal aç›dan istismar edilmesinin önüne geçmek için ayr›ca entellektüel ve etik bir stratejiye ihtiyaç vard›r.
4. Müslümanlara yönelik ayr›mc›l›k ve hoﬂgörüsüzlük sadece spesifik bir din grubuna yönelik ayr›mc›l›ktan ibaret de¤ildir; ayn› zamanda Bat›l› toplumlar›n iç istik144
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rar›n› oldu¤u kadar uluslararas› iliﬂkileri de derinden etkilemektedir. Bu haliyle, çok
yönlü bir sorun teﬂkil eder ve bütünsel bir yaklaﬂ›mla ele al›nmal›d›r.
5. Hoﬂgörüsüzlük ve ayr›mc›l›¤›n çeﬂitli biçimlerinin suni bir hiyerarﬂiye tabi olmas› uygun de¤ildir. Ayr›mc›l›k ayr›mc›l›kt›r ve alt›nda yatan sebep ne olursa olsun,
k›nanmal› ve mücadele edilmelidir. Bu ba¤lamda, ayr›mc›l›¤›n farkl› biçimlerini önlemeye yönelik çabalar›n birbirini tamamlay›c› nitelikte olmas› gerekir.
6. Di¤er taraftan, ﬂu hususlar›n alt› çizilmeli ve bunlar›n gerçekleﬂtirilmesine öncelik verilmelidir:
a) Bat›l› ülkelerde yaﬂayan Müslümanlar›n yaﬂam kalitesi iyileﬂtirilmelidir. Bu iyileﬂtirme daha iyi bir anlay›ﬂ ortam›n›n ve entegrasyonun önünü açarak, karﬂ›l›kl›
güvensizli¤in giderilmesini sa¤layacakt›r.
b) Müslümanlar ikinci s›n›f vatandaﬂ olarak görülmemeli, iblis gibi gösterilmemeli, marjinalize edilmemeli, korku sebebi olmamal› ya da aﬂa¤›lanmamal›d›r.
c) Teröre karﬂ› savaﬂ Müslümanlara karﬂ› savaﬂa dönüﬂmemelidir.
d) Müslümanlar›n herkesle ayn› temel ihtiyaçlara ve beklentilere sahip oldu¤u teslim edilmelidir. Bunlar, politik veya sosyal y›ld›rma olmaks›z›n maddi refah, kültürel kabul görme ve dini özgürlüktür. Bu anlamda, Müslümanlar› marjinalli¤e zorlamak veya asimile etmeye çal›ﬂmak yerine uyum sa¤lamalar›na yönelik ortam haz›rlanmal›d›r. Uyumlaﬂt›rma entegrasyon için en iyi stratejidir.
Öte yandan, hoﬂgörü ve ayr›m gözetmeme konusunda tüm sosyal katmanlar›n bilinçlendirilmesinin; sosyal uyum ve sayg›n›n, özellikle kim olursa olsun “öteki”ne
sayg›n›n öneminin vurgulanmas›n›n; farkl›l›klardan ziyade ortak noktalar›n bulunmas›n›n ve dinler ve kültürler aras› diyalogun teﬂvik edilmesinin önemine inanc›m› temaslar›mda dile getirmeye çal›ﬂt›m.
Sa¤lam yasal çerçeve oluﬂturulmas›n›n ve adli önlemler dahil bu çerçevenin uygulanmas›n›n önemini vurgulamak, sadece kanun uygulay›c›lar›n›n de¤il, özellikle
genç neslin e¤itiminin gereklili¤inin alt›n› çizmek, iyi uygulamalara ve medyan›n
rolüne dikkat çekmek de önceliklerim aras›nda idi.
‹htiyac›m›z olan, kültürel çeﬂitlili¤e sayg› yoluyla dayan›ﬂma sa¤lamak için tüm bireyler aras›nda yeni türde bir iliﬂkinin gereklili¤ine dair pozitif bilinç yaratmakt›r.
Toplumlar›m›z›n sorumlu fertleri olarak, birlikte çal›ﬂma ve birlikte yaﬂama dirayetine ve cesaretine sahip olmal›y›z. Böylelikle medeniyetler, kültürler veya dinler
aras›nda her hangi bir çat›ﬂmay› ya da çat›ﬂma düﬂüncesini ortadan kald›rabiliriz.
ﬁimdiye kadar ifade etmeye çal›ﬂt›¤›m noktalar› özetleyecek olursam, Müslümanlara karﬂ› hoﬂgörüsüzlük ve ayr›mc›l›¤›n genellikle ﬂu olgulardan kaynakland›¤› belirtilebilir:
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a) kadim düﬂmanl›klar ve geçmiﬂten gelen önyarg›lar,
b) yeni ve güçlü göç ve göçmen karﬂ›t› ak›mlar,
c) Müslümanlara karﬂ› sergilenen genel antipatiden de destek alan ‹slam›n insan
haklar›, demokrasi ve modern de¤erlerle uyumsuz oldu¤u kanaati,
d) önyarg›l› ve yan›lt›c› medya yay›nlar›yla da desteklenen olumsuz siyasi retorik,
e) ‹slam’›n terörizm ve ﬂiddetle eﬂleﬂtirilmesi.
Bu genel çerçeve içinde Müslümanlar›n Bat›’da karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar›n k›sa bir
analizini yapmak yararl› olacakt›r:
a) Yap›sal sorunlar:
- Devlet kurumlar› ve resmi makamlarla Müslüman topluluklar aras›nda resmi veya di¤er düzlemlerde iliﬂkilerin bulunmay›ﬂ›,
- Yaﬂan›lan ülkenin dilinin iyi bilinmemesi, uygun konut edinememe, bununla da
ba¤lant›l› olarak yetersiz e¤itim gibi faktörler sonucunda emek/iﬂ piyasas›na ve
sosyal hayata eriﬂimde yaﬂanan eﬂitsizlik (yani bir k›s›r döngü),
- Bütün bu hususlar›n bir sonucu olarak, reddedilmiﬂlik, damgalanma ve marjinalizasyon hislerinin yerleﬂmesi ve devlete/düzene karﬂ› güven kayb›. (Bu durumda
olan insanlar suça ve yasa d›ﬂ› faaliyetlere daha yatk›n olmakta, radikal propagandadan da daha fazla etkilenmektedirler.)
b) Alg›lama ve davran›ﬂ sorunlar›:
- önyarg›lar (ayn› zamanda Müslüman olmad›klar› halde öyle alg›lananlara karﬂ› da)
- olumsuz duygular ve bunlar›n aç›kça sergilenmesi
- medya yay›nlar› ve yanl›ﬂ yorumlar
- siyasal söylem (özellikle aﬂ›r› sa¤dan, ancak son zamanlarda ›l›ml›lardan da)
c) Bizatihi ayr›mc› uygulamalar:
- Vurgulanmas› gereken ilk nokta güvenilir izleme mekanizmalar›n›n bulunmamas›d›r. (Bu tür mekanizmalara sahip ülkelerde ise izlemenin salt ›rk temeline dayal›
olarak yap›lmas›.)
- Daha önce de belirtti¤im gibi, konut ve iﬂ bulmakta karﬂ›laﬂ›lan sorunlar ayr›mc›l›¤›n yaﬂand›¤› iki temel aland›r. (Müslüman isimlerine benzerlik gösterenlerin iﬂ
görüﬂmelerine dahi ça¤›r›lmamas› uyar›c› bir örnektir.)
- Yeterli ibadet mekanlar›n›n ve defin alanlar›n›n sa¤lanmamas›.
- Kamuya aç›k alanlarda k›l›k-k›yafetten kaynaklanan k›s›tlamalar.
- Polisiye uygulamalar, keyfi arama-tutuklamalar ve gümrük giriﬂ noktalar›ndaki
ayr›mc› muameleler.
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- Kiﬂilerin sadece Müslüman olmalar›ndan veya öyleymiﬂ gibi alg›lanmalar›ndan
dolay› taciz, vandalizm ve sald›r›lara maruz kalmalar›..
Hoﬂgörü ve Ayr›m Gözetmemeye Kavramsal Yaklaﬂ›m
Demokrasinin en iyi yönetim ﬂekli oldu¤u hususunda hemfikir gözükmekteyiz. Demokrasinin temel ve vazgeçilmez unsurlar›n› bir kez daha hat›rlamam›zda ise konumuz aç›s›ndan fayda bulunmaktad›r:
• Yarat›c›l›¤›n ve geliﬂimin temelini oluﬂturan kavramlar olan farkl›l›¤a hoﬂgörü ve
düﬂünce, ifade ve inanç özgürlü¤ü;
• Ortak sorumluluk bilincini art›ran bir unsur olan kat›l›m;
• Yurttaﬂl›k kimli¤inin tamamlay›c› ö¤esi olan dayan›ﬂma;
• Görüﬂ farkl›l›klar›n› göz ard› etmeksizin sorunlar› çözmekte birliktelik sa¤layan
ﬂeffafl›k.
Günümüzde ›rkç›l›k, yabanc› düﬂmanl›¤›, ayr›mc›l›k ve bunlara ba¤l› hoﬂgörüsüzlü¤e karﬂ› harekete geçme ihtiyac›n›n artt›¤›na tan›k olmaktay›z. Pek çok uluslararas› örgüt ve sivil toplum kuruluﬂu gibi devletler de hoﬂgörü ve ayr›m gözetmeme
konusuna özel önem atfetmektedirler. Bu çabalar› memnuniyetle karﬂ›lasak da,
hastal›k tamamen iyileﬂtirilmedi¤i sürece bunlar etkisiz ya da yaln›zca geçici olarak etkili olmaya mahkumdur.
‹nsan haklar› sisteminin merkezinde hoﬂgörü ve ayr›mc›l›k yapmama ilkelerinin
yatt›¤› su götürmez bir gerçektir. Bu ilkeler ayn› zamanda karﬂ›l›kl› sayg› kavram›yla da yak›ndan iliﬂkilidir. Karﬂ›l›kl› sayg›, insan haysiyeti bak›m›ndan eﬂitli¤in yan›
s›ra, insan haklar›ndan yararlanmada da eﬂitlik temeline dayan›r. Hoﬂgörü ve ayr›m gözetmeme ilkelerini göz ard› etmek bar›ﬂç›l, güvenli ve istikrarl› toplumlar›n
çözülmesine yol açar ve devletleraras› iliﬂkilere de zarar verir. Di¤er taraftan, demokrasi ve temel özgürlükler ile insan haklar›n›n korunmas›, hoﬂgörünün sa¤lanmas›yla ayr›m gözetmemenin baﬂl›ca teminat›d›r.

Uyum
ve
Sayg›

‹stanbul’da gerçekleﬂtirilen 2002 ‹KÖ-AB Forumunda da kabul edildi¤i gibi, medeniyetler ve kültürler aras›nda bilgi ve karﬂ›l›kl› sayg› eksikli¤inin dünyadaki istikrar ve bar›ﬂ üzerinde çok önemli etkileri oldu¤unu tarih bize göstermiﬂtir. Öte yandan, uyum ve refah›n artmas›,
ancak farkl› halklar›n iletiﬂimi öncelikli k›ld›¤›, birbirlerinin görüﬂlerini ve ç›karlar›n› ifade etmeye ve dinlemeye zaman ay›rd›¤›, farkl›l›klar› kabullenip hoﬂgörüyle
karﬂ›lad›¤› ve ayn› zamanda iﬂbirli¤ini güçlendirecek sa¤lam iliﬂkiler kurmaya yard›mc› olabilecek ortak noktalar bulmaya çal›ﬂt›¤› zaman mümkün olmaktad›r.
11 Eylül’deki trajik olaylar ve bu olaylar›n yank›lar›, kökleri derinlerde yatan önyarg›lar›n yeniden su yüzüne ç›kmas›n› engellemek için farkl› kültürler aras›nda hoﬂ147
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görü ve anlay›ﬂ›n güçlendirilmesi gere¤ini bizlere bir kez daha göstermiﬂ bulunmaktad›r. Terörizm eylemleri politik, dinsel, kültürel veya di¤er hiç bir gerekçeyle aç›klanamaz ya da hakl› bulunamaz.
Öte yandan, tüm taraflar›n bak›ﬂ aç›lar›, de¤erler ve ç›karlar aras›ndaki farklar› tart›ﬂmas› ve daha iyi anlamaya çabalamas› ihtiyac›n›n yan› s›ra, hoﬂgörünün pekiﬂtirilmesi ve kültürel çeﬂitlili¤in takdir edilmesi gere¤inin de giderek daha çok bilincine var›lmaktad›r.
Farkl› kültürlerin paylaﬂt›¤› de¤erleri korumaya ve iyileﬂtirmeye ve uluslar ve halklar içerisinde ve aras›nda hoﬂgörüyü, diyalogu ve iﬂbirli¤ini art›rmaya yönelik gayretlerimizde, ‹KÖ-AB Forumunun sonuçlar›n› hat›rlamak faydal› olacakt›r:
• “Kültürler, birbirlerini çeﬂitlilikleriyle tamamlar ve geliﬂtirirler. Bu nedenle, kültürler ve medeniyetler aras›nda uyum sa¤laman›n gereklili¤ine ve bu uyumun eriﬂilebilirli¤ine olan inanc›m›z› pekiﬂtirmeliyiz.
• Uyumu ve dayan›ﬂmay› güçlendirmenin ve ›rksal, dinsel ve kültürel önyarg›lar›n
önüne geçmenin baﬂl›ca yolu, ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesinde ve di¤er ilgili
insan haklar› belgelerinde benimsenmiﬂ ortak evrensel de¤erlerin savunulmas› için
iletiﬂim ve iﬂbirli¤i yoluyla birbirini daha iyi tan›maktan geçer. Bu amaçla tüm siyasal organlar›n bu hedeflere ulaﬂ›lmas›na katk›da bulunma konusunda ortak yükümlülü¤ü bulunmaktad›r.
• Terörizmin hiç bir gerekçesi olamayaca¤›n› her f›rsatta tekrarlamal›y›z. Ayr›ca terörizmin her ﬂekli ve tezahürüyle mücadele etme ortak sorumlulu¤unu kabul etmeliyiz.
• Kültürel önyarg›lardan ve politik ve ekonomik adaletsizliklerden kaynaklanan
problemleri belirlemekten ve evrensel bar›ﬂ, refah ve istikrara katk›da bulunacak
çözümleri teﬂvik etmekten vazgeçmemeliyiz.
• ‹ﬂbirli¤ini geliﬂtirme gere¤ini kabul etmeliyiz. Bunun için gerek ikili gerek çok tarafl› mevcut çerçeveler kullan›lmaya devam edilmelidir.”
Müslüman âlemiyle H›ristiyan dünyas› veya Bat› aras›nda giderek derinleﬂen fay hatlar›n› ortadan kald›rarak, bu iki âlem aras›nda güven ve iﬂbirli¤ine dayal›
yap›c› iliﬂkiler kurmaya yönelik önemli bir güncel giriﬂim Medeniyetler ‹ttifak›d›r.
‹spanya ve Türkiye Baﬂbakanlar›n›n ortak önerisi olarak gündeme gelen Medeniyetler ‹ttifak› giriﬂimi, 2005 Temmuz ay›nda Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Sekreteri
(BMGS) taraf›ndan yap›lan bir aç›klamayla hayata geçirilmiﬂtir.

Medeniyetler
‹ttifak› Giriﬂimi
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Medeniyetler ‹ttifak› giriﬂimi, Bat› ile ‹slam dünyas› aras›nda zaman içinde oluﬂan
ve gittikçe daha görünür hale gelen kutuplaﬂmay› ortadan kald›rmaya yönelik çözümler üretmek temel amac›n› gütmektedir. Bu giriﬂim, farkl› kültürler aras›ndaki
ortak evrensel de¤erleri ortaya ç›karmak suretiyle karﬂ›l›kl› sayg›, anlay›ﬂ ve hoﬂgörüye dayal› bir iﬂbirli¤i ve uyum ortam› yaratmay› da hedeflemektedir.
Gündeme geldi¤i günden bu yana artan bir görünürlük kazanan giriﬂim, bugün
kültürler ve dinler aras› diyalog ba¤lam›nda yollama yap›lan öncelikli projelerden
biri haline gelmiﬂtir. Nitekim Danimarka karikatür krizi s›ras›nda aç›k bir ﬂekilde
görülen ‹slam dünyas› ile Bat› aras›ndaki diyalog, sayg› ve anlay›ﬂ eksikli¤inin giderilmesi bak›m›ndan en fazla öne ç›kar›lan giriﬂim Medeniyetler ‹ttifak› olmuﬂtur.
Medeniyetler ‹ttifak› giriﬂiminin k›sa, orta ve uzun vadede kayda de¤er bir fark yaratabilmesi ve de¤iﬂik kültürlerle inanç sistemleri aras›nda diyalog yoluyla bir hoﬂgörü ve sayg› ortam›n›n oluﬂmas›na katk›da bulunabilmesi için uygulama aﬂamas›nda mümkün olan en fazla say›da devletin ve uluslararas› aktörün sürece destek
vermesinin sa¤lanmas›n›n büyük önem taﬂ›d›¤›na inan›yorum.
Müslümanlara karﬂ› gerçekleﬂtirilen ciddi insan haklar› ihlalleriyle mücadele ba¤lam›nda bugüne kadar yap›lanlar›n alt›n›
çizmeden önce, evvela nelerin yap›lmas› gerekti¤ini ortaya
koymak daha uygun olacakt›r.

Ne
Yapmal›?

‹lk olarak, Bat› Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri sorunun varl›¤›n› kabul etmeli ve
çok yönlü bir yaklaﬂ›m benimseme hususunda kararl› olmal›d›r.
‹kinci olarak, Müslümanlara karﬂ› hoﬂgörüsüzlük ve ayr›mc›l›kla mücadele konusunda entelektüel ve fikri mücadelenin öneminin fark›na var›l›p, de¤er sistemleri
ve alg›lama alanlar›nda sa¤lam bir stratejinin oluﬂturulmas› gereklidir.
Üçüncü olarak, nefret suçlar›n› geniﬂ biçimde tan›mlay›p, bu alandaki veri aç›¤›n›n
giderilmesi gerekmektedir. (Nefret suçlar›na dair verilerin toplanmas›, de¤erlendirilmesi ve ilgili kurum ve kuruluﬂlara da¤›t›lmas›.)
Dördüncü olarak, yeterli yasal düzenlemeler yap›lmal› ve bu düzenlemeler etkin bir
biçimde uygulanmal›d›r. Ulusal mevzuatlarla birlikte uluslararas› yükümlülüklerin
ve üzerinde mutab›k kal›nm›ﬂ normlar›n da uygulanmas› gerekmektedir.
Beﬂinci olarak, nefret suçlar›n›n rapor edilmesi ve kaydedilmesiyle ilgili k›staslar
aç›k biçimde ortaya konmal› ve nefret suçlar›n›n kolluk kuvvetlerine bildirilmesi
özendirilmelidir.
Alt›nc› olarak, Müslüman topluluklar›n ve sivil toplum örgütlerinin yetkinliklerinin
artt›r›lmas›, yerel ve ulusal makamlarla iﬂbirli¤i imkanlar›n›n geliﬂtirilmesi gerekmektedir.
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Özel önem arz eden di¤er bir husus da e¤itimdir. Özellikler genç nesillere yönelik
hoﬂgörü, anlay›ﬂ ve karﬂ›l›kl› sayg› konular›n› kapsayan e¤itim programlar› ortaya
konmal›d›r. E¤itimle ilgili olarak yasa uygulay›c›lar›n da benzer programlara kat›lmalar› sa¤lanmal›d›r.
Bunlara ilaveten, ‹slam dinini ve Müslümanlar› ilgilendiren kamu söylemi ile ilgili
olarak iki noktan›n alt› önemle çizilmelidir:
a) Siyasal retorik: Hem hükümetteki hem de muhalefetteki sorumluluk sahibi siyasetçiler do¤ru ve önyarg›s›z bir söylemin önemini ortaya koymal› ve baﬂta nefret
içerikli ifadeler olmak üzere her türlü ayr›mc› ve aﬂ›r›l›k yanl›s› yaklaﬂ›mdan uzak
durmal›d›rlar.
b) Medya: Medya kültürler ve dinler aras› diyalogun geliﬂtirilmesi ve uyum konusunda çok olumlu roller üstlenebilecek bir konumdad›r. Sorumluluk sahibi gazetecilikten beklenen de elbette budur. Öte yandan, medya yanl›ﬂ, yan›lt›c› ve geçersiz
mesajlar› izleyenlerine iletmekle çok olumsuz ve ayr›ﬂt›r›c› bir rol de üstlenebilir.
Bu bak›mdan hükümetler, ifade özgürlü¤üne sayg› gösterirken, özerk iç denetim
yetene¤i olan ba¤›ms›z medya organlar›n›n kuruluﬂunu cesaretlendirip desteklemelidirler.
Son olarak uyum politikalar›ndan bahsetmek do¤ru olur. Müslüman topluluklar
kendilerini evlerindeymiﬂ gibi hissettikçe ve Bat›l› toplumlarla gerçek bir biçimde
kaynaﬂma sa¤lad›kça, aﬂ›r›l›klar› güçsüz k›lmak, radikal yaklaﬂ›mlar› etkisiz hale getirmek ve d›ﬂlanm›ﬂl›k, reddedilmiﬂlik ve damgalanm›ﬂl›k hislerini ortadan kald›rmak çok daha kolay olacakt›r.

Hedef çok kültürlü toplumlar
yaratmak iken, ortaya ‘paralel
topluluklar’ diye ifade
edebilece¤imiz birbirini d›ﬂlayan
gruplardan oluﬂan toplumlar
ortaya ç›km›ﬂt›r. Müslümanlar›
kültürel gettolara hapseden bu
duruma nas›l çare bulunabilir?
Bence bu sorunun cevab›
yurttaﬂl›k bilincinin
geliﬂtirilmesinde ve yap›sal
uyumun (entegrasyonun)
gerçekleﬂtirilmesinde
yatmaktad›r.

150

Avrupa’n›n uyum ve entegrasyon politikalar› alan›nda baﬂar›l› olamad›¤› bir
gerçektir. Hedef çok kültürlü toplumlar
yaratmak iken, ortaya ‘paralel topluluklar’ diye ifade edebilece¤imiz birbirini
d›ﬂlayan gruplardan oluﬂan toplumlar
ortaya ç›km›ﬂt›r. Müslümanlar› kültürel
gettolara hapseden bu duruma nas›l çare bulunabilir? Bence bu sorunun cevab› yurttaﬂl›k bilincinin geliﬂtirilmesinde
ve yap›sal uyumun (entegrasyonun)
gerçekleﬂtirilmesinde
yatmaktad›r.
Müslüman göçmenler kendilerini içinde
bulunduklar› topluma ait hissetmeli,
hayat›n tüm alanlar›na ve karar alma
mekanizmalar›na etkin bir biçimde kat›labilmelidir. Di¤er bir deyiﬂle, farkl› gruplar aras›nda karﬂ›l›kl› anlay›ﬂ›n geliﬂtirilmesiyle oluﬂacak kaynaﬂm›ﬂ toplumlar
hem hoﬂgörünün tesisini teﬂvik edecek
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ve daha da önemlisi farkl› bak›ﬂ aç›lar› ve kökenlere karﬂ›l›kl› sayg›y› sa¤layacakt›r.
Burada anahtar kavram karﬂ›l›kl›l›kt›r.
Öte yandan Müslüman topluluklar da kendi paylar›na düﬂen sorumlulu¤u yerine
getirmeli, içinde bulunduklar› toplumlar›n ça¤daﬂ de¤erlerini benimsemeli ve kendilerini radikalizmden, ﬂiddetten ve terörizmden uzak tutmal›d›rlar. Böylesi bir tav›r yanl›ﬂ anlaﬂ›lmalar›n ortadan kald›r›lmas›na yard›mc› olacak ve dolay›s›yla farkl›l›klara sayg›y› da beraberinde getirecektir.
Hoﬂgörünün ve çok kültürlülü¤ün önündeki gerçek tehdit aﬂ›r›l›k yanl›lar›ndan
kaynaklanmaktad›r. Bu noktada hükümetler ve kamuoylar› uyan›k olmal›d›r. Bar›ﬂç›l bir toplumda bir arada yaﬂam›n gerçekleﬂmesi için diyalog kurmak istemeyen
gruplara ulaﬂmam›z ve ça¤daﬂ toplumlar›n önemli bir özelli¤inin farkl›l›klara tahammül oldu¤unu anlamak ya da ö¤renmek istemeyen kimseleri de e¤itmemiz
gerekmektedir.
Görebildi¤im kadar›yla, hükümetlerin, siyasetçilerin ve
genel olarak kamuoyunun ‹slamofobiyle ve Müslümanlara karﬂ› hoﬂgörüsüzlük ve ayr›mc›l›kla mücadelenin nas›l yürütülece¤i hususundaki kafa kar›ﬂ›kl›¤› henüz tamamen ortadan kalkmam›ﬂt›r.

‹yi
Uygulamalar

Buna karﬂ›n, kabul etmek gerekir ki bu sorunun varl›¤› ve çözümlenmesi gerekti¤i
hususunda artan bir bilinçlenme söz konusudur. Ancak tutarl› ve kapsaml› politikalar uygulanmak bir yana, henüz oluﬂturulamam›ﬂt›r bile.
Ne yap›lmas› gerekti¤i hakk›nda daha önce alt›n› çizdi¤im noktalar›n anlaml› bir
çerçeve içinde uygulanmas› gerekmektedir. Bugün için bu noktan›n çok gerisindeyiz.
Fakat bu gözlem hiçbir ﬂey yap›lmad›¤› anlam›na da gelmemektedir. Bu çerçevede
Bat›l› ülkelere gerçekleﬂtirdi¤im inceleme ziyaretleri s›ras›nda dikkatimi çeken baz› iyi uygulamalardan bahsetmek isterim.
a) Hemen hemen tüm Bat›l› ülkelerde ›rkç›l›k ve ayr›mc›l›kla ilgili mevzuat bulunmakta, fakat ‹slamofobi ile ilgili hükümlere rastlanmamaktad›r. Var olan yasal
mevzuat›n gözden geçirilmesi ve ‹slamofobiyi de ayr› bir nefret suçu olarak tan›mlayacak biçimde standardizasyona gidilmesi tavsiyeye ﬂayand›r.
b) Baz› Avrupa ülkeleri Müslümanlara karﬂ› hoﬂgörüsüzlük ve ayr›mc›l›kla mücadele alan›nda belli ulusal eylem planlar› geliﬂtirmiﬂlerdir. Bunlar övgüye de¤erdir.
Bu planlar tam bir biçimde uygulanmal› ve sonuçlar› kamuoyuyla geniﬂ biçimde
paylaﬂ›lmal›d›r.
c) Baz› ülkeler “Eﬂit Muamele Komisyonlar›; Irkç›l›k ve Yabanc› Düﬂmanl›¤› ‹zleme
Merkezleri; Toplumsal ‹liﬂkiler Daireleri; Müslüman ‹badet Komisyonlar›; Uyum
Konseyleri; Ayr›mc›l›¤a Karﬂ› Ba¤›ms›z Teﬂekküller; Uyum ve ‹nanç Birimleri; Uyum
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ve Eﬂit Haklar Komisyonlar›; ‹nanç Topluluklar› Kapasite Oluﬂturma Fonlar›, vs.” gibi isimler alt›nda pek çok özel organlar oluﬂturmuﬂlard›r. Bu tarz giriﬂimler de övgüye de¤er olmakla birlikte, bu organlar›n ço¤u genel nitelikte olup, ‹slamofobiyle özel olarak ilgilenmemektedir. Önemli olan›n etkin uygulama oldu¤unu söylemeye ise gerek bile bulunmamaktad›r.
d) Müslüman topluluklarla iletiﬂime geçmenin ve bu topluluklar›n yetkinliklerini
artt›rman›n gere¤i konusu da giderek kabul görmektedir. Bu çerçevede, Müslüman
sivil toplum kuruluﬂlar›yla gerçekleﬂtirilmesi gereken etkileﬂim de dikkate al›nmal›d›r.
e) Hükümetler, en az›ndan retorik düzeyinde, dini de¤erlere sayg›, kültürler ve dinler aras› diyalog ve uyum, e¤itimin önemi ve güçlü siyasal liderlik gibi hususlar›n
önemini kabul etmektedirler. Bunlar›n sadece sözde kalmay›p uygulamaya da geçirilmesi temenni olunur.
f) Son olarak, gerçek ve kal›c› entegrasyonun nas›l sa¤lanaca¤› hakk›ndaki yo¤un
tart›ﬂman›n bizatihi yap›l›yor olmas›n›n dahi sa¤l›kl› bir ilk ad›m oldu¤unu belirtmeliyim. Samimi arzum, at›lacak yeni ad›mlar›n daha k›s›tlay›c› politikalara de¤il;
gerçek, yap›sal ve yurttaﬂl›k bilincine dayal› bir entegrasyona yönelik olmas›d›r.

Sonuç
En baﬂta yapmam›z gereken, var olan veya kimilerinin Müslüman toplumlar ile di¤erleri aras›na koymak istedi¤i engelleri aﬂmakt›r. Irkç›l›k ve ‹slamofobinin yanl›ﬂ
taraf›nda durmaktan kaç›nmal›y›z. Ac›mas›zca sarf edilen kelimelerin ve sayg›s›z
hareketlerin önyarg›yla örülmüﬂ engeller yaratt›¤›n›n bilincinde olmal›y›z.
Öte yandan, Birleﬂmiﬂ Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan’›n da ifade etti¤i
gibi, “hoﬂgörüsüzlü¤ü unutmal›y›z”. Hoﬂgörüsüzlük ve ayr›mc›l›kla mücadelede
kimse yans›z olamaz ve olmamal›d›r.
Son olarak, hoﬂgörüsüzlük ve ayr›mc›l›kla mücadelede önceden kabul edilmiﬂ kurallar ve kararlara riayet etmenin önemini kabul etmeliyiz. Duyars›zl›k kültürüne
karﬂ›, uyum kültürü oluﬂturmal›y›z.
Hoﬂgörüsüzlük ve ayr›mc›l›kla mücadeleyi salt sözcüklerle de¤il, ayn› zamanda hukuki eylemler, entegrasyon kampanyalar›, uyum ve “öteki”ne sayg›yla ve do¤ru
araçlar› kullanarak yapmal›y›z. Bu u¤urda ilham kayna¤›m›z nefretin karanl›¤› de¤il, bilginin ›ﬂ›¤› olmal›d›r. Baﬂka bir ifadeyle, nefret ve düﬂmanl›¤a dair ezberledi¤imiz her ﬂeyi unutmal›y›z.
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