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Finsbury Park sonrasında, Sakin Kalmak ve Uyanık Olmak Son Derece Önemlidir
Birleşik Krallık dünyadaki en güvenli ülkelerden biridir. Bununla birlikte, camilerin ve cemaatlerinin
kişisel ve organizasyonel güvenini arttırabilecek bazı basit adımlar mevcuttur. Bu adımlar camilerde
çalışan elemanların, camilerin güvenliğini sağlamak için gönüllü olanların ve cemaat üyelerinin
mekansal farkındalıklarını desteklemek için farklılık yaratabilir.
Acil durumlarda 999’dan Polisi aramanızın çok önemli olduğunu ve kendi kişisel güvenliğinizin de
büyük önem arzettiğini unutmayın. Çanta ve diğer eşyaları almak için beklemeyin ve acil durumun
yaşandığı yeri terk edin. Aynı zamanda, Polisi aradığınızda, hem söz konusu yerle ilgili hem de olayın
kendisiyle ilgili mümkün olduğunca çok bilgi verdiğinizden emin olun. Olayı videoya çekmeyi ve olayı
belgelemeyi de tercih edebilirsiniz, ki olay Müslümanlık karşıtı bir doğaya sahip olabilir, ancak bu
sadece tehditin kendisinden güvenli bir mesafede olduğunuzu düşündüğünüz hallerde yapılmalıdır.
Tehlikenin yakınlarındaysanız ve fail sizin video kaydı yaptığınızı gördüğü takdirde daha fazla
kışkırtılacaksa, video kaydı yapmaya başlamayın.
Bir terörist saldırısı durumunda yapmanız gereken üç eylem vardır. Bunlara aşağıdakiler dahildir:
- Eğer mümkünse KOŞARAK KAÇIN,
- Eğer bu mümkün değilse SAKLANIN
- Polisi arayın ve etraftakileri oradan uzakta durmaları için UYARIN
Önemli olan polisi bilgilendirirken tehdidin geldiği yerden uzaklaşıp güvenliğe ulaşmaya çalışmanızdır.
Unutmayın, kendi güvenliğiniz son derece önemlidir. Eğer öncelikle kendi güvenliğinizi sağlamaya
çalışmazsanız, başkalarına yardımcı olduğunuzu düşünseniz bile, diğerlerinin güvenliğini de tehlikeye
atıyor olabilirsiniz.

1.0 Çevrenizle İlgili Mekansal Farkındalığınızı Muhafaza Edin
➢ Camiye girip çıkarken bunu etraftakilerin farkında olarak ve giriş ve çıkışların mümkün
olduğunca erişilebilir olmasını temin ederek yapın. Camilerin giriş ve çıkış noktalarında bir
araya toplanmak ve büyük kalabalıklar oluşturmaktan sakınılmalıdır. Camiler, bu gibi
noktalarda oluşan büyük kalabalıkların, kendi güvenlikleri açısından yollarına devam
etmelerini mümkünse temin etmelidir.
➢ Giriş ve çıkış noktalarında bir araya toplanmak caminin güvenliği için riski arttırarak bir zafiyet
yaratmakta ve birisinin camiyi ve cemaatini hedef almaya çalışması durumunda insanların
etkilenmeleri olasılığını da arttırmaktadır. Bu nedenle, ibadet saatlerinden sonra ibadet
edenlerin giriş ve çıkış noktalarında durmadan yollarına devam etmelerini sağlamak camilerin
ve cemaatlerinin güvenliğini sağlamanın önemli bir parçasını teşkil eder.
➢ Cami umuma açık bir alandır ve camiyi kullananların hem kendilerinin hem de, mümkünse,
başkalarının güvenliği için burayı sahiplenmelerini ve sorumluluk almalarını gerektirir. Eğer
caminin kendi alanları içinde ve çevresinde şüpheli davranan insanlar olursa, açık ve dostane
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bir duruş sergileyerek, onlara nereye gittiklerini sormayı düşünebilirsiniz. Bunu yaparken,
başkaları tarafından duyulabileceğiniz ve ihtiyaç halinde oradan rahatlıkla uzaklaşabileceğiniz
bir mesafeyi her an muhafaza edin.
➢ Etrafınız ve çevrenizle ilgili farkındalığınızı muhafaza etmeniz çok önem arz etmektedir. Bu
terk edilmiş torba ve bavulların cami çalışanlarına rapor edilmesi anlamına da gelir. Camiye
yakın mesafede park edilmiş ve şüphe uyandıran araçların da farkında olabilirsiniz. Eğer bu gibi
araçlar ve sürücüleriyle ilgili şüpheli davranışlardan endişe duyarsanız, bunların plaka
numaralarını cami çalışanlarına vermek üzere not edebilirsiniz. Unutmayın! Tedbirli olmak
kayıtsız olmaktan iyidir.
➢ İçinde bulunduğunuz binanın çıkış noktalarının farkında olduğunuzdan emin olmalısınız. Bu
gibi noktaların farkında olabilmek cami gibi yerlerde biraz zaman alır ve bunu yapmak bina ile
ilgili doğru yön hissine sahip olmanızı da mümkün kılar. Binayı ve çıkış noktalarını bilmek acil
durumlarda değerli bir zaman kazanımı sağlar ve binadan en hızlı şekilde çıkarak kendinizi
korumanız için ek güven tesis eder.

2.0 Topluma Karşı Genel Risklerin En Aza İndirilmesi
➢ Yerel polis birimlerinden saha tehdit değerlendirmelerinin yapılması talep edilebilir. Eğer
geçtiğimiz 3 yıl içinde müslümanlığa karşı nefrete maruz kalmışlarsa, camiler bunu talep
etmelidir. Yine de, eğer daha önce böyle bir değerlendirme yapılmadıysa, bütün camilerin polis
tarafından bir tehdit değerlendirme çalışması talep etmelerini kuvvetle öneririz. Bu
değerlendirme çalışmalarından elde edilen bilgiler cami cemaatinin daha iyi korunmasını
desteklemeye yardım edecektir.
➢ Hükümet’in Nefret Suçu Eylem planının bir parçası olarak, nefret suçuna maruz kalmış ya da
nefret suçuna maruz kalma zafiyeti olan ibadet yerlerinde koruyucu güvenlik tedbirleri
alınması için Hükümet fon tedarik etmektedir. Daha fazla bilgi BURADA bulunabilir. Bu destek,
eğer cami binası ya da çalışanları daha önce müslümanlığa karşı nefret olaylarına maruz
kalmışsa, camilerin güvenliklerini arttırabileceği anlamına gelir.
➢ Camilerin bir ‘Dinamik Giriş Kapatma’ prosedürü geliştirmeyi düşünmeleri gerekir. Bu eğer,
birisinin silahla girmeye çalışması gibi, gerçek ya da halihazırda mevcut bir tehlike söz
konusuysa, fiziksel tedbirler sayesinde, bir sahaya ya da binaya girişe engel olunabilmesi
anlamına gelir. Bir ‘Dinamik Giriş Kapatma’ prosedürü binanın diğer bölümlerine girişi
kısıtlayacak ve riskin belirli bir alanda tutulmasını sağlayacaktır. Daha fazla bilgi BURADA
bulunabilir.
➢ Kim olursa olsun, şüpheli davranan şahısların girişlerine izin vermeme hakkına sahipsiniz. Eğer
emin değilseniz, nazik ve kararlı davranın ama saldırganca değil. Söz konusu şahsın nereye
gittiğini ve randevusu olup olmadığını sorun. Belirli bir kişiyi mi arıyorlar? Soru sorarak, camiye
zarar vermek gayesiyle girmeye çalışan herhangi bir kişinin camiye girmekten vazgeçmesini
sağlamak mümkün olabilir.
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3.0 Posta, Paket ve KDTV Kameralarının Kontrolü – Camiler
➢ Gelen posta ve paketler kontrol edilmeli ve eğer şüphe uyandırırlarsa bölge boşaltılıp paketten
güvenli bir mesafede durulmalıdır. İnsanlar hiçbir zaman şüpheli addedilen paketleri
ellememeli ve 999’dan polis aranmalıdır.
➢ Müslümanlık karşıtı ya da tehditkar özelliği olduğu addedilen malzemeler atılmamalıdır.
Bunlar tutulmalı ve fotoğrafları çekilmelidir. Bunlar, irtibata geçtiğinizde, Tell MAMA’ya
(www.tellmamauk.org) gönderilebilir. Tell MAMA aynı zamanda mektup ve diğer yazılı
malzemelerin rapor edilmesini ve polise teslim edilmesini organize edebilir ve böylelikle
deliller yasaların infaz edilmesi gayesiyle belgelenebilir. Bu gibi malzemeleri 101’i arayarak
rapor etmeyi de tercih edebilirsiniz.
➢ KDTV kameralarının kontrol edildiğinden ve doğru çalışıyor olduğundan emin olun. Aynı
zamanda bunların tarih ve saat kayıt damgalarının doğru olduğundan emin olmak da önemlidir
çünkü eğer bu malzeme delil olarak kullanılacak olursa, bu bilgilerin olayın olduğu zamanla
karşılıklı uyum sağlamaları gerekir.
➢ Mümkün olduğunca, zarf açarken mektup açacakları kullanılmalıdır. Camilere kötü niyetli
malzeme göndermek için kullanılan zarflar muhafaza edilmelidir çünkü bunlar faile ait DNA
malzemesi içerebilir ve bu bilgi Polisin soruşturmasına yardımcı olabilir. Kötü niyetli
malzemeler hiçbir zaman atılmamalıdır.

Bu doküman camiler, camilerin çalışanları ve cemaatlerinin uygulayabileceği bazı temel güvenlik
prosedürleri için bir rehber olması gayesiyle hazırlanmıştır Bu dokümandaki prosedürler tam
kapsamlı bir rehber teşkil etmemektedir ve camiler bir risk değerlendirmesinin yapılması için yerel
Polis birimleriyle çalışmalıdır. Yerel kolluk kuvvetleriyle irtibatın sağlanması ve sürdürülmesi kadar
önemli başka bir şey yoktur.
Birleşik Krallık dünyadaki en güvenli ülkelerden biridir. Müslüman toplumlarındaki halkın ‘Sakin
kalmalarını ve Yaşamlarını Sürdürmelerini’ ve geçtiğimiz 6-12 ay içinde diğer pek çoklarının
yaptığını yapmalarını kuvvetle öneriyoruz ki bu diğer toplumlarla omuz omuza durmak, kampanya
yapmak ve birlikte diğer toplumlara destek olmaktan ibarettir. Herkes için eşitlik ve saygınlık
sağlayan ilkeler temeline dayalı bir toplum inşa edebilmemiz ancak yerel sakinler, komşular,
arkadaşlar ve meslektaşlar olarak birbirimizi destekleyerek mümkün olabilir. En azından, hepimizin
böyle bir toplum inşa etmek ve onu korumak için çabalamamız gerekir.

