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Basın Açıklaması
Başörtüsü Başvurusunun Reddedilmesi, Laik Anayasanın Müslümanların Haklarını Garanti
Edemeyeceğinin Kanıtıdır
Yargıtay, St Paul Kiwanjani Okulu’nun Müslüman kız öğrencilerine başörtüsü takmalarını
yasaklayan yönergesinin iptali için yapılan başvuruyu reddetti. Böylece Yargıtay, geçen yıl Ocak ayında
okullarda başörtüsü takılmasına izin veren Temyiz Mahkemesi’nin kararını hiçe saydı. Başvuru
dilekçesinde Yargıtay’ın geçen yılki kararının anayasaya aykırı olduğu ve teknik temellere dayalı olarak
alındığı belirtilmişti.
Bu bağlamda aşağıdakileri vurgulamak istiyoruz:
Sözde ilerici 2010 Anayasası, ibadet ve ifade özgürlüğünü garanti eder, ancak onları diğer
özgürlüklere karşı dengeler! Mahkeme, bu tür “teknik” gerekçelere dayanarak Müslümanların haklarını
reddediyor ve okul yönetiminin bu hakları reddetmesine izin veriyor. Bu iktidar altında Müslüman
öğrenciler, ülke çapında dini konularda sorunlarla karşı karşıyalar. Bazı okullar, ibadet yeri bile tahsis
etmiyor, bazıları da Müslüman öğrencileri diğer dinlerin ritüellerine katılmaya zorluyor.
Bu karar, İslam’a ciddi bir saldırıdır. Çünkü başörtüsü tüm Müslüman kadınlar üzerine farzdır. Bu,
Müslümanlara karşı küresel bazda yürütülen geniş çaplı kampanyanın bir parçasıdır. Dünya, Çinli
yetkililerin Uygur Müslümanlarına nasıl taciz ettiğini çok iyi biliyor. Dini ritüelleri uygulamalarını,
camilere gitmelerini, mübarek Ramazan ayında oruç tutmalarını yasaklamak gibi tüm acımasız taktikleri
kullanıyorlar. Bu sadistçe eylemler temel hakların açık ihlalidir.
Laik anayasa, yaratıcının hükümlerine bağlanmaları farz olan Müslümanların haklarını asla garanti
etmez. Dahası söz konusu karar, Batılı laik liberallerin kutsal saydığı özgürlük ve hakların hikâye
olduğunu ortaya koydu. Görünüşe göre bu tür özgürlükler ve sözde insan hakları, Müslümanlar için bir
yanılsamadır. Genelde Müslümanları, özelde âlimleri, zamanlarını ve emeklerini laik anayasa
değişiklikleriyle boşa harcamamaya çağırıyoruz, bunun yerine İslam için çalışmalıdırlar. Zira İslam,
Müslümanların ve tüm insanlığın haklarını koruyacaktır. İslam, Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet
aracılığıyla vatandaşların tüm haklarını güvence altına alacaktır.
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