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Protection

ÖZET

ABSTRACT

Ömür ORHUN*

2004-2008 y›llar› aras›nda Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat›n›n (AG‹T) Müslü-

manlara Karfl› Ayr›mc›l›k ve Hoflgörüsüzlükle Mücadele Özel Temsilcili¤i görevini

fahri olarak üstlenmifl olan, halen de ‹KÖ Genel Sekreterinin bu konularda dan›fl-

manl›¤›n› yapan E.Büyükelçi Ömür Orhun bu çal›flmas›nda, insan haklar›n›n korun-

mas› ba¤lam›nda “‹slamiyetten, Müslümanlardan ve bunlarla ilgili konulardan kor-

ku veya flüphe” olarak tan›mlad›¤› ‹slamofobinin günümüzdeki belirtilerini ele al-

makta ve bu olguyla mücadele yöntemlerini irdelemektedir. Orhun, Bat› Avrupa ve

Kuzey Amerika ülkelerinde yaflayan Müslümanlar›n 11 Eylül sonras› dönemde gi-

derek artan ayr›mc›l›k, hoflgörüsüzlük ve hatta düflmanl›kla karfl›laflt›¤›n› genel ör-

nekler de vererek belirtmekte ve çok kültürlülük ve asimilasyonun ötesinde, top-

lumsal bütünlü¤ü besleyen ve Müslümanlar›n yaflad›klar› toplumlara tümüyle ka-

t›l›m›na olanak tan›yan “gerçek entegrasyon” ça¤r›s›nda bulunmaktad›r. Makale-

nin sonunda hoflgörüyü pekifltirmenin ve ayr›mc›l›kla mücadelenin yollar›na dair

öneriler de ortaya konulmaktad›r.

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 protec-
tion as a fear and distrust  from Islam, Muslims and related subjects and search-
es 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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‹nsan haklar› evrenseldir. ‹nsan haklar›n-
dan yararlanmakta herkes eflittir. Ayr›ca,
insan haklar› tüm insanlar›n hak ve say-
g›nl›k aç›s›ndan eflit ve özgür do¤du¤u
anlay›fl›na da dayan›r. Di¤er taraftan, in-
san 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 in-
san 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 so-
rumluluklar› bulundu¤u flüphe götürmez.

Di¤er taraftan, içinde bulundu¤umuz dönemde karfl›laflt›¤›m›z tedirgin edici gelifl-
meler de de¤iflik kültürler, dinler ve toplumlar aras›nda güven içinde gerçek bir di-
yalog ile etkileflimin uluslararas› toplumun gündeminde öncelikli bir hedef haline
gelmesini zaruri k›lmaktad›r. Halen bu diyalog, güven ve etkileflimin genelde mev-
cut bulunmamas› ise uluslararas› toplumu yapay kültürel ve dinsel fay hatlar› bo-
yunca bölmeyi amaçlayan afl›r› uçlar›n ekme¤ine ya¤ sürmektedir. Bu durum ulus-
lararas› 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¤lu-
nun temel gereksinmelerine daha iyi yan›tlar veya çareler buldu¤una veya bulabi-
lece¤ine inanmak kadar yanl›fl ve yan›lt›c› bir tutum olamaz. Gerçekte tüm kültür-
ler 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 benimse-
nerek uyguland›¤›n› iddia etmek de mümkün de¤ildir. Bu bak›mdan, ortak görevi-
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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¤un-
dan daha derinden anlamalar› gerekir. Zira, globalleflmenin önemli ö¤elerinden bi-
risini 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 gerçeklefltiril-
mesi alan›nda daha etkin bir rol üstlenebilecekleri de aflikard›r. Bu ülkelerin ve top-
lumlar›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 an-
cak 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› uygulamala-

r›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 kit-
le iletiflim araçlar›ndaki yans›malar›n›n bar›fl, istikrar ve demokrasi için tehdit olufl-
turdu¤u da kabul edilmektedir.     

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 müca-
delede iyi uygulamalara iliflkin kriterler belirlenmesinde ve gelifltirilmesinde  ilk
ad›m› da oluflturacakt›r. 

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

içindedir.    

An›msana¤› gibi, 1990’lara demokrasinin, pazar ekonomisinin ve insan hak ve öz-
gürlüklerinin 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 geliflme-
ler 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 oku-
mada 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, ay-
r›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¤i-
nin vazgeçilmez unsurlar› olan hoflgörü ve ayr›m gözetmemenin bafll›ca güvence-
si olarak benimsenmifltir. Ancak, biraz önce de gönderme yapt›¤›m gibi, insan hak-
lar›n›n iyilefltirilmesi ve korunmas›na yönelik tüm çabalara ra¤men, ›rkç›l›k, yaban-
c› düflmanl›¤› ve ayr›mc›l›¤a ba¤l› eylemlerin yan› s›ra bunlardan kaynaklanan hofl-
görüsüzlük de pek çok ülkede ve toplumda varl›¤›n› sürdürmektedir. Irkç› e¤ilim-
lerin  son y›llarda güçlenmesi ise  temel insan haklar› ve özgürlüklerinin uygulan-
mas›n› güçlefltirmektedir. Ayr›mc›l›¤›n kurumsallaflm›fl biçimlerini ortadan kald›r-
ma yönünde kayda de¤er ilerleme sa¤lanmas›na karfl›l›k, Bat› Avrupa ve bir ölçü-
de de Kuzey Amerika ülkeleri  yeni ve t›rmanma gösteren önyarg›, d›fllama ve ›rk-
ç› 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. Bü-
tüncül 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.

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 toplu-
mun bafll›ca görevi, bu gruplar›n  topluma bütünüyle kat›l›m›n› engelleyen s›n›rla-
r›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 önerme-
di¤imin alt›n› çizmek istiyorum. Entegrasyon çift yönlü bir olgudur ve ilgili herke-
sin 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  to-
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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 fle-
kilde ay›rmak  çok kültürlü bir cennet sanr›s› sunabilir; ama gerçek hayatta eflitsiz-
lik, 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 va-
tandafll›¤a dayal› entegrasyon oldu¤una inan›yorum. Baflka bir ifadeyle, incinme-
ye 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 yörele-
rinde ulusal, etnik, dini, yerel ve kültürel aidiyetlere yap›lan vur-
gunun artt›¤›n› gözlemlemekteyiz. Özellikle So¤uk Savafl›n sona

ermesini takip eden y›llarda etnik ve dini kimlikler daha belirgin hale gelmifl bu-
lunmakta ve bu da milliyetçi e¤ilimlerin artmas›na neden olmaktad›r. 

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› du-
ra¤an bir yap›ya sahip olmay›p, ona atfedilebilecek anlamlar içinde bulunulan du-
ruma göre de¤iflebilmekte ve yeniden de¤erlendirilebilmektedir. 

Bu çerçevede hesaba kat›lmas› gereken di¤er bir etmen de giderek artan sosyal ha-
reketliliktir. ‹nsanlar sadece k›rsaldan metropollere de¤il, daha iyi bir yaflam u¤ru-
na bir ülkeden baflka bir ülkeye de göç etmektedirler. Söz konusu hareketlilik, özel-
likle de s›n›r aflan göçler, gidilen ülkenin otokton (yerli) halk›nda yabanc› kültürle-
ri, etnisiteleri ve dinleri temsil edenlerin  say›s›ndaki  art›fl  sebebiyle  geleneksel
aidiyetlerin  ve  kimliklerin  kaybedilece¤i vehmine yol açmaktad›r. De¤iflik köken-
lerden 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 hofl-
görüsüzlük 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 görül-
mektedir. 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›k-
lar›n ço¤unlu¤unu oluflturdu¤u yeni gelenler kendi otantik kimliklerine daha faz-
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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 top-
lumlar, 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 yeni-
den s›n›fland›r›ld›¤› esef verici bir e¤ilimin belirdi¤ini gözlemliyoruz.
Rengini, etnik kökenini, dinini unutmufl olanlar bunlar› yeniden hat›r-
lamaya zorlanmaktad›r. ‹nsanlar inançlar› yüzünden  terör ve korku-

ya maruz kalmaktad›rlar. Koyu renklilerden, Müslüman’dan, Arap’tan, Türk’ten ya
da Pakistanl›’dan sak›n›lmas› ö¤ütlenmektedir.

Bu açmazdan nas›l ç›k›l›r? Kurtulufl yolu bize benzemeyenleri “kendimizden” koru-
maktan geçmektedir. Baflkalar›n› kendimize benzetmeye çal›flmamal›y›z. Tam ter-
sine, 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 istik-
rar ve bar›fl› üzerinde çok önemli etkileri oldu¤unu tarih bize göstermifltir. Öte yan-
dan, uyum ve refah›n artmas›, ancak farkl› halklar›n iletiflimi öncelikli k›ld›¤›, bir-
birlerinin görüfllerini ve ç›karlar›n› ifade etmeye ve dinlemeye zaman ay›rd›¤›, fark-
l›l›klar› kabullenip hoflgörüyle karfl›lad›¤› ve ayn› zamanda iflbirli¤ini güçlendirecek
sa¤lam iliflkiler kurmaya yard›mc› olabilecek ortak noktalar bulmaya çal›flt›¤› za-
man mümkün olmaktad›r.  

Bat› Avrupa ve Kuzey Amerika’daki neredeyse bütün
Müslüman topluluklar kendilerine karfl› hoflgörüsüz-
lükle ayr›mc›l›¤›n ve hatta düflmanl›¤›n giderek art-
t›¤› bir ortamda yaflamaktad›rlar. 11 Eylül sonras›
dönemde daha da belirginleflmeye bafllayan bu or-
tam, 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 fle-
killerde uygunsuz”  olarak  tipleme;  devlet  kurumlar›nda  Müslümanlara  kabul,
hizmet  ve  sayg› eksikli¤i;  Müslüman oldu¤u düflünülen kiflilere ve  Müslüman-
lar›n mal ve mülkleri ile ibadet mahallerine ve mezarl›klar›na yönelik sald›r›lar; kö-
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tü muameleye, tacize ve nihayet fliddete baflvurulmas›  biçiminde kendini göster-
mektedir.

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 hoflgörüsüz-
lük 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. ‹slamo-
fobinin ‹slamiyetin nüfusun ço¤unlu¤u taraf›ndan benimsenmedi¤i ülkelerde gö-
rüldü¤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, ye-
ni ad›yla Avrupa Birli¤i Temel Haklar Ajans› – FRA)
, Avrupa Konseyi, UNESCO, ‹slam Konferans› Ör-
gütü (‹KÖ), AG‹T ve benzer amaçl› di¤er uluslara-
ras› kurulufllar ‹slamofobinin yaratt›¤› olumsuz
ça¤r›fl›mlar›n özellikle genç nesillerin  d›fllanmas›-
na ve kendilerini d›fllamalar›na yol açarak, öz say-
g› ve sosyal entegrasyon aç›s›ndan bariz olumsuz
sonuçlar do¤urabilece¤ini vurgulamaktad›rlar. ‹s-

lamofobinin 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 edil-
mektedir.     

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 an-
lay›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 resme-
dilmekte ve Müslümanlara karfl› mevcut önyarg› ve hoflgörüsüzlü¤ü körüklemek-
tedir. Bu inan›fl›n mensuplar› olan bireyler dinleri, etnik kökenleri veya görünüflle-
ri yüzünden damgalanmaktad›rlar. 

Uluslararas› Helsinki Federasyonunun “AB’deki MüslümanlaraYönelik Hoflgörü-
süzlük ve Ayr›mc›l›k” hakk›ndaki 2004 raporu ile Avrupa Irkç›l›k ve Yabanc› Düfl-
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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› zaman-
da 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 teflebbüslerin-
de olumsuz e¤ilimlere yol aç›lmaktad›r.

2. Müslüman ve H›ristiyan âlemleri aras›nda daha da büyük bir uçurum oluflmak-
tad›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.

Yar›-zamanl› ve onursal bir konumu olan AG‹T
Dönem Baflkan›n›n Müslümanlara Karfl› Hoflgörü-
süzlükle 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 koordi-
ne 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 et-
meye yönelik sa¤lam bir normatif çerçeve mevcuttur. Yap›lmas› gereken bu nor-
matif çerçeveden tam olarak yararlanmak ve uygulamaya geçirmektir.

3. Ayr›mc›l›k ve hoflgörüsüzlükle ilgili hususlar›n siyasal aç›dan istismar edilmesi-
nin 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 gru-
buna yönelik ayr›mc›l›ktan ibaret de¤ildir; ayn› zamanda Bat›l› toplumlar›n iç istik-
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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 olma-
s› 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 ön-
lemeye yönelik çabalar›n birbirini tamamlay›c› nitelikte olmas› gerekir.

6. Di¤er taraftan, flu hususlar›n alt› çizilmeli ve bunlar›n gerçeklefltirilmesine ön-
celik verilmelidir: 

a) Bat›l› ülkelerde yaflayan Müslümanlar›n yaflam kalitesi iyilefltirilmelidir. Bu iyi-
lefltirme 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 gösterilmeme-
li, 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 tes-
lim edilmelidir. Bunlar, politik veya sosyal y›ld›rma olmaks›z›n maddi refah, kültü-
rel  kabul görme ve dini özgürlüktür. Bu anlamda, Müslümanlar› marjinalli¤e zor-
lamak veya asimile etmeye çal›flmak yerine uyum sa¤lamalar›na yönelik ortam ha-
z›rlanmal›d›r. Uyumlaflt›rma entegrasyon için en iyi stratejidir.

Öte yandan, hoflgörü ve ayr›m gözetmeme konusunda tüm sosyal katmanlar›n bi-
linçlendirilmesinin; 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 bulun-
mas›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 uygu-
lanmas›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 bi-
reyler 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 diraye-
tine 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, Müslüman-
lara karfl› hoflgörüsüzlük ve ayr›mc›l›¤›n genellikle flu olgulardan kaynakland›¤› be-
lirtilebilir: 
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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 ve-
ya 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 marjina-
lizasyon hislerinin yerleflmesi ve devlete/düzene karfl› güven kayb›. (Bu durumda
olan insanlar suça ve yasa d›fl› faaliyetlere daha yatk›n olmakta, radikal propagan-
dadan 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 bulunmama-
s›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›m-
c›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. De-
mokrasinin temel ve vazgeçilmez unsurlar›n› bir kez daha hat›rlamam›zda ise ko-
numuz 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› hoflgörüsüz-
lü¤e karfl› harekete geçme ihtiyac›n›n artt›¤›na tan›k olmaktay›z. Pek çok uluslara-
ras› 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 ola-
rak 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›y-
la 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 ay-
r›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, de-
mokrasi ve temel özgürlükler ile insan haklar›n›n korunmas›, hoflgörünün sa¤lan-
mas›yla ayr›m gözetmemenin bafll›ca teminat›d›r.

‹stanbul’da gerçeklefltirilen 2002 ‹KÖ-AB Forumunda da kabul edildi-
¤i gibi,  medeniyetler ve kültürler aras›nda bilgi ve karfl›l›kl› sayg› ek-
sikli¤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 yar-
d›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 önyar-
g›lar›n yeniden su yüzüne ç›kmas›n› engellemek için farkl› kültürler aras›nda hofl-
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görü ve anlay›fl›n güçlendirilmesi gere¤ini bizlere bir kez daha göstermifl bulun-
maktad›r. Terörizm eylemleri politik,  dinsel,  kültürel  veya  di¤er  hiç bir gerek-
çeyle aç›klanamaz  ya da hakl›  bulunamaz.

Öte yandan, tüm taraflar›n bak›fl aç›lar›, de¤erler ve ç›karlar aras›ndaki farklar› tar-
t›flmas› ve daha iyi anlamaya çabalamas› ihtiyac›n›n yan› s›ra, hoflgörünün pekifl-
tirilmesi ve kültürel çeflitlili¤in takdir edilmesi gere¤inin de giderek daha çok bilin-
cine var›lmaktad›r.

Farkl› kültürlerin paylaflt›¤› de¤erleri korumaya ve iyilefltirmeye ve uluslar ve halk-

lar içerisinde ve aras›nda hoflgörüyü, diyalogu ve iflbirli¤ini art›rmaya yönelik gay-

retlerimizde, ‹KÖ-AB Forumunun sonuçlar›n› hat›rlamak faydal› olacakt›r:

• “Kültürler, birbirlerini çeflitlilikleriyle tamamlar ve gelifltirirler. Bu nedenle, kül-

türler ve medeniyetler aras›nda uyum sa¤laman›n gereklili¤ine ve bu uyumun eri-

flilebilirli¤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 si-

yasal organlar›n bu hedeflere ulafl›lmas›na katk›da bulunma konusunda ortak  yü-

kümlülü¤ü bulunmaktad›r. 

• Terörizmin hiç bir gerekçesi olamayaca¤›n› her f›rsatta tekrarlamal›y›z. Ayr›ca te-

rörizmin her flekli ve tezahürüyle mücadele etme ortak sorumlulu¤unu kabul et-

meliyiz.

• 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 ta-

rafl› mevcut çerçeveler kullan›lmaya devam edilmelidir.”

Müslüman âlemiyle H›ristiyan dünyas› veya Bat› ara-

s›nda giderek derinleflen fay hatlar›n› ortadan kald›ra-

rak, 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 Medeni-

yetler ‹ttifak› giriflimi, 2005 Temmuz ay›nda Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri

(BMGS) taraf›ndan yap›lan bir aç›klamayla hayata geçirilmifltir. 
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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 çö-
zümler 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 hofl-
görüye 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 gi-
derilmesi 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 ya-
ratabilmesi ve de¤iflik kültürlerle inanç sistemleri aras›nda diyalog yoluyla bir hofl-
görü ve sayg› ortam›n›n oluflmas›na katk›da bulunabilmesi için uygulama aflama-
s›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› ihlalle-
riyle 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.

‹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 konu-
sunda 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¤erlendi-
rilmesi 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 gerek-
mektedir.
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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›l-
malar› 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 siya-
setçiler 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 konu-
sunda çok olumlu roller üstlenebilecek bir konumdad›r. Sorumluluk sahibi gazete-
cilikten 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 destekle-
melidirler. 

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 ge-
tirmek ve d›fllanm›fll›k, reddedilmifllik ve damgalanm›fll›k hislerini ortadan kald›r-
mak çok daha kolay olacakt›r. 

Avrupa’n›n uyum ve entegrasyon politi-
kalar› alan›nda baflar›l› olamad›¤› bir
gerçektir. Hedef çok kültürlü toplumlar
yaratmak iken, ortaya ‘paralel topluluk-
lar’ diye ifade edebilece¤imiz birbirini
d›fllayan gruplardan oluflan toplumlar
ortaya ç›km›flt›r. Müslümanlar› kültürel
gettolara hapseden bu duruma nas›l ça-
re bulunabilir? Bence bu sorunun ceva-
b› 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› grup-
lar aras›nda karfl›l›kl› anlay›fl›n gelifltiril-
mesiyle 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 ken-
dilerini radikalizmden, fliddetten ve terörizmden uzak tutmal›d›rlar. Böylesi bir ta-
v›r yanl›fl anlafl›lmalar›n ortadan kald›r›lmas›na yard›mc› olacak ve dolay›s›yla fark-
l›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›fl-
ç›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 ta-
hammül 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 Müslüman-
lara karfl› hoflgörüsüzlük ve ayr›mc›l›kla mücadelenin na-

s›l yürütülece¤i hususundaki kafa kar›fl›kl›¤› henüz tamamen ortadan kalkmam›flt›r.

Buna karfl›n, kabul etmek gerekir ki bu sorunun varl›¤› ve çözümlenmesi gerekti¤i
hususunda artan bir bilinçlenme söz konusudur. Ancak tutarl› ve kapsaml› politi-
kalar 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 ba-
z› iyi uygulamalardan bahsetmek isterim. 

a) Hemen hemen tüm Bat›l› ülkelerde ›rkç›l›k ve ayr›mc›l›kla ilgili mevzuat bulun-
makta, fakat ‹slamofobi ile ilgili hükümlere rastlanmamaktad›r. Var olan yasal
mevzuat›n gözden geçirilmesi ve ‹slamofobiyi de ayr› bir nefret suçu olarak tan›m-
layacak biçimde standardizasyona gidilmesi tavsiyeye flayand›r. 

b) Baz› Avrupa ülkeleri Müslümanlara karfl› hoflgörüsüzlük ve ayr›mc›l›kla müca-
dele 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.” gi-
bi isimler alt›nda pek çok özel organlar oluflturmufllard›r. Bu tarz giriflimler de öv-
güye de¤er olmakla birlikte, bu organlar›n ço¤u genel nitelikte olup, ‹slamofobiy-
le özel olarak ilgilenmemektedir. Önemli olan›n etkin uygulama oldu¤unu söyle-
meye 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 din-
ler 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 ge-
çirilmesi 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 belirt-
meliyim. 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 ku-
rallar 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 hu-
kuki 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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