
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bildirgesi 

 Selamün Aleyküm  

 İstanbul’daki bu acil toplantıya Avustralya hükümeti ve halkını temsilen 

katılmam için davetleri nedeniyle ev sahiplerimiz olan Türk Hükümeti’ne ve 

İİT’ye teşekkür etmek istiyorum. 

 Avustralya, sağcı bir aşırılıkçı tarafından gerçekleştirilen Christchurch’deki yıkıcı 

terörist saldırıdan etkilenenlerin, Yeni Zelandalıların ve dünya üzerindeki 

Müslüman toplumların acılarını paylaşmaktadır.  

 İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raci'un  

 Avustralya Başbakanı bu terörist saldırıyı anında ve tamamen kınamıştır. 

 Christchurch’de gerçekleşen olay, nefret ideolojisine dayanan iğrenç bir 

saldırıdır.   

 Burada gördüğümüz gibi, bu saldırı hoşgörü ve çeşitliliğin temel değerlerini 

yansıtmamaktadır. 

 Başbakan Morrison’un dediği gibi: Christchurch saldırısı “barışı seven insanlara, 

tüm masum insanlara yapılmış bir saldırıdır ve bu nedenle bu saldırının hedefi 

olan Müslüman kardeşlerimize destek olmak amacıyla birlikte durabiliriz. 

Kendisi “Müslüman Avustralyalılar bizleriz” ve “bir inanca yapılan saldırı, bütün 

inançlara yapılan bir saldırıdır” da demiştir.  

 Saldırının ertesi günü, başsağlığı dileklerini iletmek ve dayanışma göstermek için 

Başbakan ve Dışişleri Bakanı Müslüman toplumla temas kurmuş, Baş Müftü ve 

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi de dahil olmak üzere Müslüman liderlerle bir 

araya gelmiş ve bir camiyi ziyaret etmiştir.   

 Avustralya hükümeti, Müslüman toplum ile olan yakın bağlantılarını ve 

iletişimini devam ettirecektir. 

 Avustralya hükümeti Müslümanları ve İslam’ı karalamayı amaçlayan yorumları 

tamamen kınamaktadır ve bunlara karşı olduğunu her zaman dile getirecektir. 

 Başbakan, bu nefret dolu terörist eylemlerini ve dışlanmış Avustralyalı bir 

Senatör’ün dehşet verici yorumlarını hemen kınamak da dahil olmak üzere, bunu 



haklı çıkarmaya çalışanları kınayan bütün partileri kapsayacak bir tasarıyı diğer 

Meclise’e sunacaktır. Böyle yorumların Avustralya’da yeri yoktur. 

 Avustralya’daki Müslüman toplumumuzu ve insanların ibadetlerini korkmadan 

huzur içinde yerine getirme haklarını her zaman koruyacak ve savunacağız. 

Herkesin ibadet yerlerinde kendilerini güvende hissetme hakları vardır. 

 Saygı, hoşgörü ve inançlar arası diyaloğu teşvik eden her süreci memnuniyetle 

karşılıyoruz. Bu bütün milletlerin başarmaya çabalaması gereken bir şeydir. 

 Milletimizi zenginleştiren ve bizi dünya üzerindeki en uyumlu çok kültürlü 

toplumlardan biri yapan farklılıklarından Avustralya gurur duymaktadır. 

 Avustralya hükümeti, göçmen ve inanç toplumlarımızın, kendilerinin 

Avustralya’da iyi karşılandıklarını ve kendilerinin güvende olduklarını 

hissetmelerini sürdürmeye güçlü bir şekilde kararlıdır. 

 Avustralya hükümeti, dini okulların, ibadet yerlerinin ve dini toplanma yerlerinin 

korunması için toplum güvenliği hibelerini hızlandırmakta ve artırmaktadır. 

 Avustralya Yeni Zelanda’nın yanındadır ve bu trajediye vereceği yanıtta 

yapabileceği her şeyi yapmaktadır, ve bunu Yeni Zelandalı dostlarımız bize 

ihtiyaç duydukları sürece yapacağız.  

 Müslüman toplumlarımız dahil olmak üzere her iki millet dayanışma içindedirler 

ve dünya üzerindeki Müslüman toplumlarla da dayanışma içindeyiz. 

 Şimdi birlik ve kaynaşma zamanıdır. Aşırılıkçılığa karşı birlikte çalışmalıyız ve 

kamuoyundaki bu korkunç olay hakkındaki tartışmaların, inançlar ve kültürler 

arasında aşırılıkçıların yaratmak istediği ayrışmaları teşvik etmemesini temin 

etmeliyiz. 

 Christchurch’deki bu terör eylemi yüreklerimize korku salmak için tasarlanmıştır 

fakat terör ve bağnazlık bizi yıldıramayacak. 

 Teröristlerin amacı bizi bölmek ve vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmektir – 

fakat onların kazanmalarına izin vermeyeceğiz. Birlikte durmalı ve uluslararası 

toplum olarak bugün olduğu gibi, teröre, ırkçılığa, aşırılıkçılığa, ayrımcılığa ve 

şiddete karşı durmalıyız.  

 


