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İSLAMOFOBİ İLE MÜCADELE GÜNÜ
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Yeni Zelandanın Christchurch kentinde meydana gelen terör
saldırısının yaşandığı 15 Mart gününü İslamofobi ile Mücadele Günü ilan etmiştir. 15 Mart
2019 tarihinde, Yeni Zelandanın Christchurch kentindeki El Nur Camii ve Linwood İslam
Merkezine yönelik terör saldırılarında aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 51
kişi hayatını kaybetmiştir.
Terörist Brenton Tarrant 15 Mart günü Cuma namazında El Nur Camiine girerek otomatik
silahlar ile terör saldırısı düzenlemiş, ardından 5 km ötedeki Lindwooddaki İslam
Merkezine ikinci saldırısını gerçekleştirmişti. Teröristin özellikle Norveçli terörist Andres
Breivikin fikirlerinden ve yöntemlerinden etkilendiği ve bu canice saldırının özenle
planlandığı ifade edilmektedir.
Brenton terör saldırılarında kullandığı silahlara ve cephaneye "İşte göç belgeniz" gibi
yazılar ve 1683 Viyana Savaşı'na, 1571 İnebahtı Muharebesi'ne atıfta bulunan sloganlar
yazmış[1], saldırısının videosunu internet ortamında canlı yayınlarken, arabasından
Bosnalı Müslümanlara yönelik soykırımdan suçlu bulunan Radovan Karadžić'e adanmış bir
şarkı duyulmuştu. Teröristin saldırısını gerçekleştirmeden önce, internet forumları vasıtası
ile çeşitli ırkçı gruplar ile iletişim halinde olduğu da kaydedilmiştir.
Araştırmacılar

özellikle

gençlerin

internet

forumları

ve

komplo

teorileri

yoluyla

radikalleştiğini, sosyal medyada birbirlerini takip ettiklerini ve uluslararası bir hareket
olarak büyümeye devam ettiklerini ifade etmektedirler. Ancak Avrupa'daki aşırı sağ siyasi
partilerin söylemlerinin ve faaliyetlerinin de İslamofobi, ırkçılık ve nefret söylemini
beslediği bilinmektedir.
Oslo Üniversitesi Aşırılık Araştırma Merkezi direktörü Tore Bjørgo, terörist Brentonın
saldırıyı düzenlemeden önce internette yayınladığı manifestosunda ifade edilen fikirlerin,
fanatik sınırların ötesinde oldukça yaygın bir şekilde paylaşıldığını ve bunun artık sadece
aşırı sağda değil, ana akımda da yer almaya başladığını ifade etmektedir.[2]
Bu noktada, hükümetlerin ve sosyal medya platformlarının İslamofobi ve ırkçılığı ortadan
kaldırmaya yönelik bir işbirliği için küresel bir kampanya yürütmesi önem arz etmektedir.
İslamofobi ile mücadele günü vesilesi ile Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Büyükelçi
Bozkır nefret söyleminin, damgalanmanın, klişelerin ve ötekileştirmenin yükselişte
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olduğuna dikkat çekmiş, her türlü şiddet ideolojisini yenmeyi içeren küresel bir strateji
gerektirdiğini vurgulamıştır.[3] Bozkırın ifade ettiği üzere, Küresel sorunlar küresel
çözümler

gerektirmektedir.

COVID-19

bize

ülkelerin

bu

zorlukları

kendi

başlarına

çözemeyeceğini her zamankinden daha net göstermiştir.[4] Türkiye Cumhuriyeti
İslamofobi ile mücadeleye yönelik çabaları desteklemektedir. Bu amaçla Türkiyenin
girişimleriyle İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Avrupa Müslümanları Temas Grubu
oluşturulmuştur.[5] İİT üyesi ülkelerin BM nezdindeki Daimi Temsilciliklerinin girişimleriyle,
İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda uluslararası farkındalık yaratılması amacıyla 17
Mart 2021 tarihinde düzenlenen çevrimiçi etkinliğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
video mesajı ile katılmıştır.
Bu ayın başında Papa Francis Hristiyanlar ile dayanışma için Iraka gitmiş, Musul-Ninovada
DEAŞın yıktığı kiliseleri gündeme getirmişti. Ancak bölgede pek çok caminin yıkılmış
olduğu ve Müslümanların da DEAŞın terör faaliyetlerinden dolayı zarar gördüğü dile
getirilmemektedir. İslamofobi ile mücadele için terör, ırkçılık ve nefret söylemi ile - hangi
kaynaktan

olduğu

farketmeksizin

ጀ

mücadele

etmek

ve

Müslümanların

uğradığı

mağduriyetin dile getirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan 15 Martın İslamofobi ile Mücadele
Günü ilan edilmesi ve İİT kapsamında faaliyetler önem arz etmektedir.
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