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Müslümanlarda dahil herkes için din hürriyeti 

 

2 Haziran 2020 tarihinde Danimarka halk meclisinde çok önemli ve insan hak ve 
özgürlüklerini ilgilendiren, tarihe not düşülecek ibretlik bir görüşme yapıldı. 

Danimarka İslam Toplumu (DIT) ve Danimarka Müslümanlar Birliği (DMU) olarak, 
mecliste aşırı ırkçı partilerin İslam toplumlarına (camilere) müsade verilmemesi ve 
akabinde kapatılmasına varacak kadar ileri giden bir görüşme yapıldı. Bu 
görüşmeyi malesef büyük bir teessüf ve kaygı ile canlı yayında izledik. İki ırkçı parti 
arasında çekişmeye varan bu görüşme, demokrasiye, insan temel hak ve 
özgürlüğüne, din özgürlügüne inanan sayın milletvekillerinin ret oyu 
kullanmasıyla, yasa teklifi kabul edilmeyerek ezici bir çoğunlukla reddedildi. 
Sağduyunun galibiyetine Danimarka halkı ve Danimarka’da yaşayanlar şahitlik 
ettiler. 

Malesef 1 ay önce yine aynı mecliste müslüman okullar kapatılsın tartışması yer 
almıştı... 

Yarım asırdır Danimarka’da bu toplumun bir parçası olarak yaşayan, topluma 
büyük katkıları olan müslümanlar olarak son zamanlarda yaşanan bu olaylara bir 
anlam verememekteyiz. Bazı partilerin sadece İslamofobi, İslam düşmanlığı, 
İslam’a ve Kur’an’a hakaret etmeleri, Danimarka’da Camilere, müslüman okullara, 
müslüman kurumlara, kuruluşlara ve müslümanlara saldırıları yoğunlaştırdı (adeta 
meşrulaştırıldı). İnsan hakları, özgürlükleri ve demokrasiye, çoğulcu ve demokratik 
bir topluma inanan siyasetçilerimizin bu marjinal partilere İslam’a ve Kur’an’a 
hakaretlerini tolere etmemeleri gerektiğini düşünüyoruz. 

Hristiyanlık ve yahudilik nasılki dünyada ki gerçek ise, İslam’da dünyanın ve 
Danimarka’nın bir gerçeğidir. Nasıl Hristiyan ve yahudi toplulukları, dinlerine 
hakaret edilmeden bu toplumda var ve ibadetlerini özgürce yapabiliyor ise, biz 
mülümanların da bu toplumun bir parçası olarak aynı şekilde özgürce ibadetlerini 
yapabilmesi gerekmektedir. 

Danimarka İslam Toplumu ve Danimarka Müslümanlar Birliği olarak, biz bu 
toplumun bir parçasıyız, asimile olmadan, toplumun her katmanında, topluma 
katkı sağlayarak, bu topluma faydalı olmak ve de geleceğin Danimarka’sını hep 
birlikte inşa etmek için gayret etmekteyiz. Özgürlükler ülkesi olarak bilinen 
Danimarka’nın, bilindiği gibi kalmasını arzu ediyoruz. 

Bizim yolumuz peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v) şu sözüdür 
“İnsanların en hayırlısı insanlara faydası olandır”. Bu düşünce ile bu toplumun her 
türlü hayrı için gayret etmek bizim yegane görevimizdir. 
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