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Basın Bildirisi 
 

Ayrımcılık Gündelik Hayatın Bir Parçası Haline Geldi 
 
1 Temmuz 2009’da hamile ve bir çocuk annesi olan Marwa El-Sherbini, bir 
mahkeme salonunda 16 bıçak darbesiyle ailesi ve hakimlerin gözleri 
önünde katledilmişti. FAIR derneği Genel Müdürü Taner Aksoy, 2014 
yılından bu yana Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü olarak anılan 
El-Sherbi’nin ölüm yıldönümü münasebetiyle bir basın açıklaması yaptı. 
“Marwa’nın ölümünün üzerinden sekiz yıl geçti. Müslüman karşıtı ırkçılık 
gittikçe daha büyük bir sorun haline geliyor ve toplumsal barışı tehdit 
ediyor.“ diyen Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü: 
 
“2017 yılının henüz yarısını geride bırakırken resmî kayıtlara göre 30 cami 
saldırısı vuku buldu. Bunun yanı sıra Müslümanlara yönelik 200’den fazla saldırı 
düzenlendi ve 30’dan fazla İslam karşıtı gösteri yapıldı. Kayıtlara yansımayan 
saldırıların sayısının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Buna karşın 
faillerin tespit edilmelerindeki başarısızlık ve olayların aydınlatılamıyor olması 
kaygı veriyor. 
 
Müslümanlar gündelik hayatın tüm alanlarında ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Bu 
durum en fazla başörtülü kadınları etkiliyor. Dinî vecibelerin görünür bir biçimde 
yerine getirilmesi veya farklı algılanan bir isim, kişinin iş hayatında, ev ararken 
veya okulda ayrımcılığa uğraması için sebep teşkil edebiliyor. 
 
Bir takım yeni atılımlar başörtülü kadınların mesleki istikballerini de hedef 
almaktan geri durmuyor. Baden-Württemberg eyaletinde kararlaştırılan bir 
yasaya göre eyalet genelinde bayan hâkimlerin başörtüsü takmaları yasaklandı. 
Hessen Eyaleti Yüksek İdare Mahkemesi de benzer bir karara imza attı. Müslüman 
kadınların başörtüsü nedeniyle hâkimlik mesleği için ehliyetsiz görülmeleri ve 
tarafsızlıklarından şüphe edilmesi, mağdurlara hakaret etmekten farksız. Böylesi 
yasakları savunanların başka bağlamda cinsiyet adaletine vurgu yapmaları, 
Müslüman kadınların doğrudan hedef alınıp ayrımcılığa maruz bırakılmalarını 
göz önünde tutunca çelişkili görünüyor. 
 
Bu anma gününün İslam düşmanı gelişmelere karşı daha kararlı bir mücadele 
yürütülmesine vesile olmasını umuyoruz ve Müslümanların uğradıkları ayrımcılık 
vakalarının ve saldırıların kapsamlı bir biçimde araştırılıp aydınlatılmalarını talep 
ediyoruz.“ 
 


