BASIN AÇIKLAMASI

Danimarka Türk Diyanet Vakfı, tamamı Kilise Bakanlığı tarafından resmi olarak tanınmış 29 üye
dernekten oluşmaktadır. Vakfımız 32 bin aktif üyeye sahip, çoğunluğu Türkiye kökenli olmak üzere
Danimarka da ikamet eden tüm Müslümanlara din hizmeti sunmayı kendisine amaç edinmiş, kâr
amacı gütmeyen bir Sivil Toplum Kuruluşudur.
Danimarka Türk Diyanet Vakfı toplumda barış, huzur, hoşgörü ve güveni esas alarak bu ilkeler
doğrultusunda üyelerini toplum hayatına aktif katılıma daima teşvik etmektedir. Danimarka
toplumunun temel değerlerine ve kurumlarına saygıyı geliştirmeye çalışmakta, her türlü radikal
eğilim ve söylemin karşısında durmaktadır. Vakfımız, söz konusu değerlere ve bu değerlerden
kaynaklanan hak ve özgürlüklere önem vererek her zaman faaliyetlerini Danimarka anayasasının
sağladığı inanç ve din özgürlüğü çerçevesinde sürdürmektedir.
Son zamanlarda Danimarka Türk Diyanet Vakfının bazı haksız suçlamalarla kamuoyunda gündeme
getirilmesini endişe ve üzüntü ile takip etmekteyiz. Kristeligt Dagblad gazetesinde gündeme
getirilen ve Ekstra Bladet ile B.T. gazeteleri tarafından devam ettirilen haksız ithamlarda ‘Büyük bir
Türk dini yayılımından’ bahsedilmektedir. İddia edilen bu ‘yayılımın’ merkezine Danimarka Türk
Diyanet Vakfının yerleştirilmesini ve Türk Devletinin de bu oluşumun lokomotifi olarak ilan
edilmesini yadırgıyoruz. Bu asılsız iddialar, kamuoyunda Vakfımıza yönelik olumsuz bir algı
oluşturma girişimi olarak dikkat çekmektedir.
Toplumun temel ihtiyaçları doğrultusunda zaman zaman Camilerin fiziki koşullarının
iyileştirilmesi, bina tadilatları ve bazı camilerin yeniden inşası söz konusu olabilmektedir.
Hedehusene, Aarhus, Køge ve ‘iki minaresi’ ile ‘Türk yayılımına’ işaret ettiği öne sürülen Roskilde
Camileri buna örnek olarak gösterilebilir. Bu gibi somut ihtiyaçların bambaşka alanlara çekilerek
ilgisiz bir şekilde devlet politikalarına bağlanması ve asılsız iddialar eşliğinde büyük bir komplonun
temel taşları gibi sunuluyor olması iddia sahiplerinin iyi niyetli olmadıklarının bir göstergesidir. 10
yıl önce Danimarka Türk Diyanet Vakfına bağlı 29 cami bulunmakta iken bugün bu sayı hala
29'dur, dolayısıyla son 10 yıl içerisinde cami sayısında bir değişiklik olmamıştır.
Danimarka Türk Diyanet Vakfı başta inşai faaliyetler olmak üzere bütün faaliyetlerini yerel
imkânlar dâhilinde üye bağışları ile finanse etmektedir. Vakfımızın yürüttüğü her türlü faaliyet
Danimarka yasal mevzuatı çerçevesinde ve resmi makamların denetiminde gerçekleştirilmektedir.
Vakfımızın maruz bırakıldığı bu önyargılı ve rencide edici yaklaşımın Danimarka toplumunda
karşılık bulmayacağına ve 40 yılı aşkın bir süredir güven ve dostluğa dayalı olarak devam eden
birlikte yaşama tecrübesinin zedelenmeyeceğine olan inancımız tamdır.
Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.
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