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Müslüman Çocuğa Polis Şiddeti 

 
27 Temmuz 2022 ‘de 17 yaşındaki Hadi Abuatelah, ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Oak 

Lawn ilçesinde üç polisin acımasızca darbına maruz kaldı. Çevredekiler tarafından kaydedilen 
görüntüde, çocuğun yüzüstü yatırıldığı, ellerinin bağlandığı, elektroşok tabancası kullanarak 
etkisiz hale getirildiği, kafasına ve bacaklarına defalarca yumruk atıldığı görüldü. Olayın ardından 
hastaneye kaldırılan Abuatelah’ın burnunda, kafatasında ve leğen kemiğinde kırıklar olduğu 
tespit edildi. Ardından Oak Lawn polis şefi, polis memurlarını savundu ve eylemlerinin eğitimleri 
doğrultusunda olduğunu belirtti. Tutuklama iddialarına bakılmaksızın görgü tanığı ve polis 
kamerası görüntülerinden polisin reşit olmayan birine karşı aşırı güç kullandığı ve görevlerinin 
ötesinde “adalet” uyguladığı görülüyor. 

 
Ülke genelinde polisin, azınlıklara saldırdığı ve ayrımcı uygulamalarda bulunduğu olaylarına 

defalarca şahit olduk. Oak Lawn ve çevresindeki Chicago banliyölerinde büyük bir Müslüman 
nüfus yaşıyor. Yıllar boyunca kolluk kuvvetlerinin birçok ırksal ve dini ayrımcılığına, yasadışı 
gözetim ve taciz olaylarına tanık olduk. Bu tür olaylar meydana geldiğinde daha geniş bir 
toplumsal sorun ele alınmalıdır. Irksal eşitsizlikler, seçici kolluk kuvvetleri ve polis vahşeti, 
Amerikan toplumunun veya insan yapımı sistemlerin dokusunda var. Bu durum artık istatistiksel 
verilere ihtiyaç duymuyor. Her gün görülen ve hissedilen bir durumdur. George Floyd’un ‘nefes 
alamıyorum’ çığlığı, Hadi’nin yüzünün hırpalanması bunun kanıtıdır. 

 
Müslüman topluluğa polis vahşetine karşı sağlam durmasını, polis şiddetine maruz kalan Hadi 

ve diğer mağdurlar için adalet talebinde bulunmasını tavsiye ediyoruz. Polis uygulamalarında 
değişiklik yapılmasını, olaya karışan memurların açığa alınmasını ve kolluk kuvvetlerinin hesap 
vermesini talep ediyoruz. 

 
Son olarak, İslam’ın pozisyonunu dile getirmeliyiz. İslam, kurumsallaşmış ırkçılığın ve haksız 

güç kullanımının olmadığı uyumlu bir toplum inşa edecektir. Sadece İslam, çeşitli insanların 
kalplerini bir araya getirebilir, ırkçılığı veya sınıfçılığı ortadan kaldırabilir. İslam, kolluk 
kuvvetlerinin işkence ve şiddetini yasaklar. Halk ve yetkili makamlar arasında bir empati kültürü 
oluşturmayı amaçlar. İslam, insanların işlerini gütme sorumluluğunu yetkili kişilerin omuzlarına 
yüklemiştir. Bu sorumluluk, bir çobanın sürüsünü gütmesine ve sürüsünü öldüresiye 
dövmemesine benzer. 
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