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SAYILARLA İSLAMOFOBİ 
“Avrupa ülkelerinin ezici bir çoğunluğu İslamofobi vakalarını ayrı bir nefret suçu 
sınıfı olarak kaydetmemektedir. Müslüman karşıtı/İslamofobik suçların polis tara-
fından ayrı bir nefret suçu sınıflandırması altında kaydedilmesi bu sorunun gerçek 
boyutunu açığa çıkarma ve bu sorunla mücadele için karşı stratejilerin geliştirilme-
si adına önem arz etmektedir. Avrupa Birliği’nde (AB) ayrımcılığa uğrayan Müslü-
manların yalnızca yüzde 12’si başlarından geçen olayları yetkili makamlara bildir-
mektedir. (FRA) Aşağıdaki kapsamlı olmayan liste Avrupa’da devletler ve STK’lar 
tarafından eksik rapor edilen Müslüman karşıtı nefret suçlarının boyutu hakkında 
ipucu vermektedir. Eksik raporlamanın Müslümanların farkındalığı ve bürokrasinin 
bu meseleleri ele alması üzerinde ciddi etkileri bulunmaktadır.” (EIR 2017) 

Ülkelerde değişiklik gösteren rakamlar farklı bir bilinç ve örgütlenme boyutu-
na işaret etmektedir.

AVUSTURYA
• 2018’de 540 İslamofobik vaka kaydedildi; 

2017’de benzer vakaların sayısı 309 olmuştu ve bu 
rakamla kıyaslandığında Müslüman karşıtı ırkçı eylem-
lerde yaklaşık yüzde 74 artış görüldü.  
(Kaynak: Dokustelle Islamfeindlichkeit und Antimuslimischer Rassismus)

BELÇİKA
• 2018’de 70 İslamofobik vaka kaydedildi.

• Kaydedilen İslamofobik vakalarda kurbanların yüzde 76’sı  
kadın, yüzde 24’ü erkekti.

• İş yerinde ayrımcılık vakalarının yüzde 84’ü İslamofobiyle ilgiliydi.

• İslamofobinin yüzde 29’u sanal ortamda gerçekleşti.  
(Kaynak: CCIB, 2018)

BOSNA
• Müslüman karşıtı 12 saldırı rapor edildi.  

(Kaynak: Dini Özgürlük Komisyonu)
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GERMANY
• 2018 yılında polis istatistiklerine göre  

şu saldırılar gerçekleşti:

• Alman Müslümanlara karşı 678 saldırı
• Camilere 40 saldırı
• Mültecilere 1.775 saldırı
• Sığınma evlerine 173 saldırı
• Yardım çalışanlarına karşı 95 saldırı. 

(Kaynak: Deutscher Bundestag, “Islamfeindlichkeit und Antimuslimische Straftaten”, 
“Proteste gegen und Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte”)

FRANSA
• 2017’de 446 İslamofobik vaka belgelenirken bu sayı  

2018’de 676 oldu (yüzde 52 artış).

• Bu 676 vaka arasında 20’si fiziki saldırı (yüzde 3),  
568’i ayrımcılık (yüzde 84) ve 88’i nefret suçuydu (yüzde 13).  
(Kaynak: Collectif Contre L’islamophobie en France, CCIF)

İTALYA
• Sosyal medyada nefret söylemi konulu bir 

rapora göre nefret içerikli tweetlerde 2017’ye kıyasla 
(Mayıs-Kasım, yüzde 32,45) 2018’de artış 
görüldü (Mart-Mayıs, yüzde 36,93). 
(Kaynak: Vox Diritti raporu)
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NORVEÇ
• 2016’da polise din sebepli 97 resmi şikayette bulu-

nulmuşken 2017’de bu sayıda artış yaşanmış ve aynı tür 
şikayetler için resmi başvuru sayısı 120’ye yükselmiştir. 
Şikayetlerinin kaçının İslam ile ilgili olduğu belirtilmemiştir.  
(Kaynak: Politidirektoratet)

FİNLANDİYA
• 2017’de Finlandiya’da yaşayan yabancı vatandaşlar arasında  

Afganlar en sık etnik veya ulusal kökenden kaynaklı nefret suçuna maruz kalan 
yabancılar oldu.

• Din temelli nefret suçları 2016’ya kıyasla yüzde 58 artış gösterdi. 

• En sık karşılaşılan kurbanlar Müslümanlar oldu.  
(Kaynak: Fin Polis Akademisi, Finnish Police University College)

BULGARİSTAN
• 12 İslamofobik vaka kaydedildi.  

(Kaynak: Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti)
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BİRLEŞİK KRALLIK
• İngiltere ve Galler’deki dini sebeplerle işlenen suç oranı 

2011-2018 arasında yüzde 415 arttı.  
(Kaynak: Grahame Allen, Yago Zayed, Suç İstatistikleri)

• Dini tahrikle işlenen 5 bin 680 suçun yüzde 52’si 
kendisini Müslüman olarak tanımlayan kişilere yönelikti.  
(Kaynak: İçişleri Bakanlığı)

• İktidardaki Muhafazakar Parti seçmenlerinin  
yaklaşık yarısı İslam’ın “İngiliz yaşam tarzı ile” uyumlu 
olmadığına inanıyor  
(Kaynak: Hope not Hate). 

HOLLANDA
• Düzenlenen bir ankette 18 farklı camiden 55 

katılımcının 21’i camilerinin zaman zaman düşmanca 
saldırıların hedefi haline geldiğini bildirdi.

• Bu camiler toplam 47 vakayla uğraşmak durumunda 
kaldı; bunlardan 11’i tehdit, 7’si domuz başının bırakılma-
sı ve 6’sı da camilere çizilen hakaretamiz ifadeler ve sem-
bollerle cami ziyaretçilerine yönelik sözlü saldırganlık oldu.

• 21 katılımcının sadece 4’ü meydana gelen olayla ilgili 
olarak yayın organlarıyla iletişime geçti ve sadece 1’i 
olayı yerel ayrımcılıkla mücadele bürosuna bildirdi.  
(Kaynak: Labyrinth, 2018)

• İhbar edilen ayrımcılık olaylarının yüzde 7’si  
dini ayrımcılıkla ilgiliydi. 

• Polise bildirilen toplam 151 dini ayrımcılık vakasının 
yüzde 91’inin Müslümanlarla ilgili olduğu bildirildi. 
(Kaynak: Discriminatie Cijfers, 2018)
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AVRUPA’DA MÜSLÜMANLARA 
KARŞI ŞİDDET
Şiddet eylemleri ırkçı canavarlaştırma esaslı şiddet ideolojisinin bir sonucudur. 
Müslümanlar giderek yalnızca inançlarından dolayı (şiddet) kurbanı olmaktadır.

AVUSTURYA
• Temel askerlik görevini yerine getirmekte olan on sekiz yaşındaki asker 

Mario S. bir okulun önünde silahla ateş açtı. Arap kökenli bir öğrenci yara-
lanırken polis olayın arkasında ırkçı bir motivasyon aramadı.

BELÇİKA
• Anderlues’ta on dokuz yaşında Müslüman bir kadın saldırıya uğradı ve 

tecavüz girişimine maruz kaldı. Saldırganlar mağdura yönelik ırkçı ve İsla-
mofobik sözler sarf etti.

• Charleroi’de iki Müslüman kadın iki yaşındaki bir bebeğin gözleri önünde 
saldırıya uğradı. Her ikisi de sözlü saldırıya maruz kaldı ve birinin başörtü-
sü çıkartıldı.

BOSNA
• Banja Luka’daki yeniden inşa edilen Ferhadiye Camii’ne birkaç el ateş edildi.

• Uzun bir aradan sonra memleketine dönen Bosnalı Hamed Vrazalica’nın 
Sokolac’taki mülkü kundaklanarak tahrip edildi.

BULGARİSTAN
• Gradnitsa köyü ve Dobriç Müslüman mezarlıkları kirletilerek mezarlara 

saygısızlık edildi.

HIRVATİSTAN
• Zagreb Borongaj’daki Savudrijska Caddesi’nde bilinmeyen bir kişi iki Müs-

lümanın vefat ilan sayfaları üzerine domuz yağı sürdü.

ÇEKYA CUMHURİYETİ
• Jaromir Balda (72) iki kez ağaçları keserek demir yolu hattına düşmesine 

sebep oldu. Fail bu arada cihatçıymış gibi yaparak Çek vatandaşlarına 
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yönelik saldırı planlarının yer aldığı tehdit broşürleri dağıttı. Bu faaliyetler-
le Balda sahte terörist saldırılar gerçekleştirmeyi ve gerçek dışı Müslüman 
sızmalarına (dikkat çekmeyi) amaçlıyordu.

DANİMARKA
• Bir kişiye üç erkek tarafından Müslüman olup olmadığı soruldu, “evet” ceva-

bını verince şahıs saldırıya uğradı, vücudunun çeşitli yerlerine darbe aldı.

ESTONYA
• Tallinn’deki Estonya İslam Merkezi’nin cephesine İslam karşıtı slogan yazıl-

dı. Sloganda “Onu bombala! İslam’ı izole et, onların günahlarını hatırlamı-
yor musunuz? Tanrı’ya güveniriz. Neden?“ ifadeleri yer aldı

FİNLANDİYA
• Vantaa’da Pakistanlı bir göçmen üç beyaz Finli gencin hunharca saldırısı-

na uğradı, 20-30 kez bıçaklandı, balta aracılığıyla defalarca yaralandı ve 
kurbanın kafatasında kırık meydana geldi.

FRANSA
• Fransız polisi Fransız Müslümanlarına yönelik helal gıdaların zehirlenmesi, 

yüzlerce imamın öldürülmesi, Müslüman kadınlara fiziksel saldırı, terör sal-
dırısı ve “radikal” olduğunu düşündükleri camileri itibarsızlaştırmayı planla-
yan Operasyonel Güçlerin Eylemi (AFO) adlı aşırı sağcı terörist örgütün bir-
kaç üyesini tutukladı. Bu kapsamda tutuklanan on kişinin tamamı avcı veya 
atıcılık sporuyla meşgul kişilerdi. Polis ayrıca patlayıcı üretim laboratuvar-
ları gibi farklı yerlerde silah tesisleri buldu. Bazılarının yasal olarak sahiple-
rine ait olduğu 15 tabanca ele geçirildi. Polise göre AFO “İslam’a direnmek” 
üzere terör saldırıları ve eğitimi planlayan 100 üyeden oluşan bir ağdır.

ALMANYA
• Chemnitz şehrinde birkaç gün boyunca “göçmen” ve “mülteci” oldukları 

varsayılan şahıslar şiddete başvuran sokak çeteleri tarafından sokaklarda 
kovalandı.

YUNANİSTAN
• Aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu Afganlı mülteciler 

Midilli Adası’nın kasaba meydanında toplanarak iltica kartlarının verilme-
sindeki gecikmeyi protesto ettiler ancak gece boyunca aşırı sağ grupların 
saldırısına maruz kaldılar. Bu esnada “Hepsini Yakın” gibi ırkçı sloganlar 
duyuldu. Olaylarda 28 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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MACARİSTAN
• Müslüman topluluğu üyeleri çoğunlukla başörtülü Müslüman kadınların 

sözlü hakaret, tokat atma ve tükürme eylemine hedef olduklarını bildirdi. 
Ancak bu olaylar yetkililere rapor edilmedi.

İRLANDA
• Müslüman olduğu açıkça belli olduğu gerekçesiyle bir doktor toplu taşı-

ma aracında defalarca çirkin sözlere ve tacize maruz kaldı.

İTALYA
• Bir İtalyan vatandaşı Senegalli bir Müslüman bir sokak satıcısını ateş ede-

rek öldürdü.

• 3 Şubat’ta Macerata’da Nijeryalı altı göçmen ateşli silahla yaralandı. Terör 
saldırısı neo-faşist gruplara yakınlığıyla bilinen ve seçimlere Kuzey Ligi 
adına katılan eski aday İtalyan Luca Traini tarafından gerçekleştirildi.

• Faslı bir genç kız İslami peçeyle örtündüğü için bir İtalyan erkek tarafından 
metroya itilerek tehdit ve hakaret edildi.

• Din değiştirerek Müslümanlığı kabul eden ve yerel bir caminin bekçisi 
olan bir İtalyan sokakta yürürken rencide edilerek acımasızca dövüldü.

KOSOVA
• Priştine Üniversitesi’nin bir binasına ve şehrin dört bir yanındaki camile-

re grafiti çizildi. Grafitilerde verilen mesajlar şöyleydi: “Dardania’da [şehir 
merkezine yakın bir mahalle] Türk camisi olmayacak”, “Naim Ternava’ya 
[Kosova Başmüftüsü] ve Türk Haşim’e [Kosova Cumhurbaşkanı Haşim 
Taçi] ölüm.”

LETONYA
• Müslüman kadınlara haysiyet ihlali, korkutma, düşmanca ve aşağılayıcı bir 

hava oluşturma gibi amaçlarla halka açık yerlerde sözlü saldırılar gerçek-
leştirildi.

MOLDOVA
• Müslümanlığı kabul eden Tatiana (isimli bir Moldova vatandaşı) halka açık 

yerlerde tekrarlanan sözlü ve fiziksel saldırılara uğradı. Bir kadın süpermar-
kette peçeyle örtündüğü için kendisine bağırdı, bir başkası aynı sebeple 
pazarda Tatiana’yı itti, bir grup genç adam da ona ve çocuğuna sokakta 
ceviz kabukları fırlattı.
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HOLLANDA
• 44 yaşındaki Vincent T. Müslümanlara karşı terör saldırısı hazırlığı yaptığı 

şüphesiyle Zutphen Mahkemesi tarafından kırk ay şartsız hapis cezasına 
çarptırıldı.

KUZEY MAKEDONYA
• Pirlepe Belediyesi [sınırları içindeki] Erekovci köyünün 350 yıllık camisi 

yakıldı.

NORVEÇ
• Müslüman kadınlara Oslo sokaklarında tükürüldü ve kadınlar sözlü tacize 

maruz kaldı.

POLONYA
• Katowice Merkez Tren Garı’nda üç Arap öğrenci ondan fazla erkeğin saldı-

rısına uğradı. Saldırganlar öğrencileri tren raylarına itti ancak (olay yerin-
deki) güvenlik görevlileri müdahalede bulunmadı. 

SIRBİSTAN
• Arnavut kökenli iki genç Sırp kökenli dört erkek tarafından dövüldü. Saldı-

rı sonucunda Arnavutlardan birinin hayatı tehlikeye girdi.

• Belgrad’daki Temyiz Mahkemesi Temmuz 1992’de Bosna Hersek’in 
Skocic köyünde bir caminin yıkılması ve 27 Romen sivilin katledilmesin-
den sorumlu “Sima’nın Çetnik’leri” isimli paramiliter grubun üyelerinin 
beraatını onayladı.

SLOVAKYA
• Bratislava’da bebek arabalı Müslüman bir kadın saldırıya uğradı. Saldırgan 

kadına yumruk atarak küfretti.

SLOVENYA
• Andrej Sisko liderliğinde kurulan paramiliter gruplar Stajerska bölgesinin 

ormanlarında toplanarak idman yaptı. Gruplara karşı ulusal güvenlik teh-
didi suçlamasında bulunuldu. Milliyetçi ve yabancı düşmanı görüşleriyle 
bilinen Andrej Sisko yakın zamanda benzer grupların Slovenya’nın diğer 
bölgelerinde de faaliyette bulunacaklarını açıkladı.
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İSPANYA
• Denia’da iki Faslı erkek neo-faşistlerin saldırısına uğradı.

• Carrus, Hernani, Barcelona ve Valencia’da camilere barbarca saldırılar 
düzenlendi.

BİRLEŞİK KRALLIK
• Ailesi 2010’da Suriye rejiminin zulmünden kaçan 15 yaşındaki öğrenci 

Cemal’e 16 yaşındaki bir ergen tarafından yapılan su işkencesini gösteren 
bir video internette yayımlandı. Söz konusu saldırının videoya kaydedil-
mesinden sadece birkaç hafta önce elinin yaralandığı kaza dahil olmak 
üzere Cemal’in Birleşik Krallık’a geldiğinden beri sürekli istismara uğradığı 
ortaya çıktı.

• 19 Eylül’de Londra’nın Cricklewood bölgesinde üç genç adam çalıntı bir 
aracı kasten Meclis Hüseyin İslam Merkezi’ne gitmekte olan yayaların 
üstüne sürerek üç Müslümanın yaralanmasına yol açtı. Vurkaç saldırısı 
öncesinde yoldan geçen Müslüman yayalar bir dizi sözlü hakarete maruz 
kaldı.

• Leeds’teki Camia Mescid-i Ebu Hüreyre Camii ve Manchester’in Cheetham 
Hill bölgesindeki Felah Mescidi İslami Merkezi kundaklandı.

UKRAYNA
• Bilohirsk/Karasubazar’da bir cami bilinmeyen kişilerin barbarca saldırıları-

na maruz kalırken duvarlara Nazilerle ilişkili yazılar yazıldı.
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SİYASETÇİLERİN  
İSLAMOFOBİK AÇIKLAMALARI 
Çoğunlukla aşırı sağcılardan oluşan üst düzey siyasetçilerin Müslümanlar hak-
kındaki İslamofobik söylemleri Müslümanlara karşı uygulanan ırkçılığı normalleş-
tirmektedir. Bu durum kamusal alanda ırkçı söylemlerle ilgili telaffuz edilebilirlik 
ve genel olarak kabul edilebilirlik eşiğini düşürmekte ve Müslümanların insan ve 
vatandaşlar olarak ayrımcılığa uğramasına meşruiyet kazandırmaktadır.

AVUSTURYA
• Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Sekreteri Karl Nehammer: “Bariz bir 

şekilde zayıflamış ve artık dersi takip edemeyen öğrenciler için oruç tutma 
yasağı çağrısında bulunuyorum.”

BELÇİKA
• NVA lideri Bart de Wever: “Yahudiler çatışmadan kaçınır, Müslümanlar için 

durum böyle değil.”.

BOSNA
• Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik: “Bosna’da ezan okuyan 

imamlar uluyor.” 

BULGARİSTAN
• Savcı Nedyalka Popova: “İstatistiklere göre halen Bulgaristan’ın yüzde 

10-12’si Müslümanlardan oluşuyor ve sayılarının azalacağını düşünmemiz 
için herhangi bir neden yok. Yüzde 30 olduklarında devlet zaten tehlikeye 
girmiş olacaktır. Onlar seçimler sırasında manipüle edilmeleri kolay yekpa-
re bir kitle ve neredeyse askeri bir yapı. Eğer kendilerine gidip oy vermele-
ri söylenirse giderler ve verirler.”

HIRVATİSTAN
• Hırvatistan Parlamento üyesi İvan Pernar ülkedeki feminist örgütleri burka 

kullanmayı bir insan hakkı olarak gören BM kararına sessiz kalmakla suçladı.
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ÇEKYA CUMHURİYETİ
• SPD Partisi’nin Ustecky bölgesi Başkan Yardımcısı Dominik Hanko: “Onlara 

göre biz günahkarız; zındık köpekleriz. Burada ne kadar çoğalırlarsa bize 
kendi gerçeklerini o kadar çok dayatacaklar ta ki kendi memleketlerindeki 
gibi oluncaya kadar. Çekirgelere benziyorlar, bulundukları her yerde etraf-
larındaki her şeyi mahvediyorlar.”

DANİMARKA
• Nordjylland bölge konseyi üyesi ve Danimarka Halk Partisi milletvekili 

adayı Erik Hogh-Sorensen: “Lindholm’da [sığınma talebi reddedilen şa-
hısların gözaltı merkezi] menüde domuz eti olmalı. Her gün. Sabah, öğle, 
akşam. Ve gece atıştırmalık için.”

FİNLANDİYA
• Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö: “Uzun süredir Finlandiya’da yaşayan bir 

Iraklı hakkında gazetede okudum, bunun [kendi kültürünün] sorun ol-
madığını söyledi. ‘Evden işe giderken, mağazaya giderken, herhangi bir 
yere giderken bir Finli gibi davranıyorum tıpkı bu toplumda kültür oyu-
nunun kurallarını takip etmek gibi. Ama eve geldiğimde Iraklı kültürüne 
sahibim’ – gerçekten etkileyici.”

FRANSA
• Cumhuriyetçi (Les Republicains) Parti Başkan Yardımcısı Eric Ciotti: “Fran-

sızlara ait bazı alanlar İslamcıların ellerinde.”

• Fransa eski içişleri bakanı Gerard Collomb istifa konuşmasında “Bugün yan 
yana yaşıyoruz… Korkarım ki yarın karşı karşıya geleceğiz” dedi. Collomb 
üstü kapalı olarak Fransız Müslümanlar ile Fransızları birbirlerine düşman 
olarak tasvir etti.

ALMANYA
• Chemnitz’de farklı ırklara karşı ırkçı saldırıların ardından Almanya İçişleri 

Bakanı Horst Seehofer (CSU) “Göç bütün sorunların anasıdır” dedi.

YUNANİSTAN
• Altın Şafak Partisi milletvekili İlias Kassidiaris: “Bugün Propylaia’da [Atina 

Üniversitesi eski binası] Helensizleştirmeyi ve İslamlaştırmayı teşvik eden 
yeni din dersi kitaplarına karşıyız.”
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MACARİSTAN
• Başbakan Viktor Orban: “Çoğulcu olmak istemediğimizi ve karıştırılmak 

istemediğimizi belirtmeliyiz: kendi rengimizin, geleneklerimizin ve ulusal 
kültürümüzün diğerlerininkilerle karıştırılmasını istemiyoruz. Bunu istemi-
yoruz. Bunu hiç istemiyoruz. Çoğulcu bir toplum olmak istemiyoruz.”

İRLANDA
• Kimlik İrlanda lideri Peter O’Loughlin İslam’ın Avrupa’daki şehirleri “imha 

ettiğini” iddia ederek Kilkenny’de bir cami yapılması gerektiğinde “şeriat 
mahkemeleri”, “tecavüz çeteleri” ve “özel yetiştirilmiş çeteler” riskine karşı 
uyarıda bulundu.

İTALYA
• İçişleri Bakanı Matteo Salvini bugünlerde İslam’ın bir tehlike olduğunu ve 

gelecekte kendi hükümetinin İtalya’daki düzensiz İslam varlığını durdura-
cağını açıkladı.

KOSOVA
• Batılı bir medya kuruluşuna röportaj veren Kosova Başbakanı Ramuş 

Haradinay Temmuz 2018’de Arnavut Müslüman kimliğini reddederek 
Batı’ya olan bağlılığını açık bir şekilde dile getirdi: “Ben Arnavutum. Müs-
lüman değilim.”

LETONYA
• Adalet Bakanlığı siyasi danışmanı bakanlığın halka açık alanlarda yüz ört-

meyi kısıtlama fikrinden vazgeçmediğini belirtti.

MOLDOVA
• Chisinau’da yapılan belediye başkanlığı seçimleri sırasında muhalefet 

adayı Ion Ceban Avrupa yanlısı aday Andrei Nastase’yi haksız yere suçladı. 
Eğer seçimi kazansaydı Nastase’nin Chisinau’yu Birleşik Arap Emirlikleri’ne 
elli yıllığına kiraya vereceğini iddia etti.

HOLLANDA
• Geert Wilders arka planda korku müziği olan kampanya videosu yayımla-

dı. Videoda kırmızı harflerle “İslam Yahudilere, Hristiyanlara, kadınlara ve 
eşcinsellere karşı nefretin savunucusudur” yazılı bir metin görüldü. Video-
nun sonunda kırmızı harflerle “İslam ölümcüldür” yazıyordu ancak kırmızı 
harfler bu kez damlayan kana benziyordu.



EUROPEAN ISLAMOPHOBIA REPORT 2018

setav.org islamophobiaeurope.com  •        @islamophobiaEIR

NORVEÇ
• Gelişim Partisi milletvekili ve eski adalet bakanı Per-Willy Amundsen: “Müslü-

man ülkelerden gelen göçün durdurulması gerektiğini belirtme hakkım var.”

POLONYA
• Kanun ve Adalet Partisi korku tellallığı yapan bir propaganda videosu ya-

yımladı. Videoda rakip Yurttaş Platform Partisi’nin Polonya sınırlarını “Müslü-
man mültecilere” açmaya istekli olduğu belirtilerek bu durumun ülkede çok 
fazla huzursuzluğa yol açacağını vurgulandı. Aynı videoda 2020’de Yurttaş 
Platform’un hayali zaferinden sonra şu şekilde berbat bir Polonya distopyası 
sunuldu: “Müslüman mültecilerin yerleşim bölgeleri… Bir saldırının onuncu 
kurbanı… İnsanlar karanlık indikten sonra evden çıkmaya korkuyor… Cinsel 
saldırılar ve gasp olayları her gün yaşanıyor… Yurttaş Platform bunu yapar-
sa [sınırı mültecilere açarsa] güvende hissedebilecek miyiz?”

ROMANYA
• Senatör Vasile Cristian Lungu: “Avrupa şehirlerinde çok büyük sayılarda 

‘şiddet suçları’ –özellikle tecavüz, suçlar ve soygunlar ve terör saldırıları– 
Müslümanlar tarafından işleniyor.”

SIRBİSTAN
• Cumhurbaşkanı Vucic: “Milosevic büyük bir Sırp lideriydi, niyeti kesinlikle 

en iyisiydi, ama sonuçları kötü oldu.”

• Başbakan Ana Brnabic Srebrenitsa üzerine: “[Korkunç] bir suçtu ama... 
Soykırım bütün nüfusu, kadınları, çocukları öldürdüğünüzde olur ve Sreb-
renitsa öyle değildi.”

SLOVAKYA
• Milletvekili Stanislav Mizik, defalarca Slovakya’nın İslamlaştırılma tehdidi 

altında olduğu “uyarısında” bulundu ve bu duruma kürtaj konusunda-
ki liberal yasaların da yol açabileceğini belirtti. Mizik yasaya muhalefet 
edenlerin “Avrupa’nın kürtajı tanımayan İslamcı işgalcileri koruduklarını ve 
bu işgalcilerin şeriatı yürürlüğe koyduklarında ilk önce yok edeceklerinin 
kötü niyetli STK’ların temsilcileri olacağını” söyledi.

SLOVENYA
• Slovenya Milli Partisi Başkanı Zmago Jelincic Plemeniti mülteciler için 

“Kafa keserler, her cinsiyetten küçük çocuklara tecavüz ederler, sokaklarda 
kan dökerler –ve hatta bunu daha da fazla yapacaklar. Harika. Bazı insan-
lar bunu tercih ediyor gibi görünüyor” dedi.
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İSPANYA
• VOX başkanı Santiago Abascal Müslümanları daha fazla tercih edilen 

göçmen grubu olarak Güney Amerikalılardan ayırarak İslam’ın İspanyol 
gelenekleriyle uyuşmadığını belirtti.

BİRLEŞİK KRALLIK
• Boris Johnson: “Bana burkanın baskıcı olduğunu söylerseniz, o zaman 

sizinleyim/sizinle hemfikirim. Kadınların yüzlerini örtmelerini beklemenin 
garip ve kabadayılık olduğunu söylerseniz, o zaman size kesinlikle katı-
lırım –ve Kur’an’daki uygulamalar açısından hiçbir yazılı hüküm bulama-
dığımı da eklerim. Hatta insanların posta kutuları gibi etrafta dolaşmayı 
seçmeleri saçma diyerek çok daha ileri giderim.”
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AVUSTURYA
• Avusturya hükümeti anaokulundaki çocuklara başörtüsü yasağı getirdi.

• Avusturya hükümeti camileri ve Avusturya İslam Cemiyeti’ni (IGGÖ) kapat-
ma girişiminde bulundu.

• İktidardaki ÖVP genel sekreteri öğrencilerin oruç tutmalarının yasaklan-
masını talep etti.

BULGARİSTAN
• Belediyeler belli dönemlerde Cuma hutbeleri ve ezanlar için para cezası 

kesiyor. Bir Avrupa Parlamentosu üyesi ve VMRO Partisi başkan yardımcısı 
hutbe ve ezanlara yönelik kontrol ve yasaklama için resmi talepte bulundu.

• Eski Zağra belediye meclisi bölgedeki Türkçe-Arapça yer isimlerini Bulgarca 
isimlerle değiştirme faaliyetine yeniden geri dönülmesine karar verdi. Girişi-
min sonucu olarak orijinali Türkçe-Arapça olan 838 yer ismi değiştirildi.

• Bulgaristan Bilimler Akademisi Milli Arkeoloji Enstitüsü arkeologları 
1485’te inşa edilen yerel Kurşun Camii’nde Karlovo Belediyesi ve Kültür 
Bakanlığının emriyle yeni kazılar başlattı. Başmüftülüğe göre bu tarihi ca-
mideki yeni kazılar Müslüman camiasının caminin eski haline getirilmesi 
girişimini durdurmayı amaçlıyordu. Dava devam ederken cami arkeolog-
lar tarafından kazıldı ve belediye tarafından camiyi müzeye dönüştürme 
girişiminde bulunuldu.

ÇEKYA CUMHURİYETİ
• SPD (Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi) peçeyi yasaklayan bir kanun 

teklifi sundu. 

DANİMARKA
• Danimarka hükümeti düşük gelirli ve Müslümanların yoğun olarak yaşa-

dığı bölgelerde hayatı düzenlemek üzere “Getto Paketi” adıyla bilinen yeni 

İSLAMOFOBİNİN 
YASALLAŞTIRILMASI 
Hükümetler ve siyasi partiler Müslümanları dini bir cemaat olarak hedef alan ve 
onlara diğer dini toplulukların üyelerinden farklı şekilde muamele eden yasaları 
talep etmekte ve uygulamaktadır.
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bir dizi yasal düzenleme yaptı. Hükümet bu kanun paketini diğer yasaların 
arasında aşağıdaki girişimlerle uygulamaya sokabilir: suça daha fazla ceza, 
kamu sektöründen daha az para ve çocukların nasıl yetiştirileceğine dair 
kısıtlamalar. 

• Çocuklar için gündüz bakımevi reformu: Yeni yasa Müslüman anne-ba-
baların çocuklarını gönderecekleri gündüz bakımevini serbestçe seçme 
hakkını engellemektedir.

• Burka yasağı: Yasağın ihlali halinde 1.000 Danimarka kronu (134 avro) para 
cezası uygulanacak ve yasağın tekrar ihlali durumunda para cezası artacaktır.

• Yerel belediye başkanıyla tokalaşma: (Aralık 2018’de onaylandı) Eğer şahıs 
Danimarka vatandaşı olmak istiyorsa yerel belediye başkanıyla tokalaşma 
vatandaşlık töreni sırasında mecburidir. Yasa dolaylı olarak Müslümanları 
hedef alma eğilimi taşımaktadır zira Müslümanların bir kısmı karşı cinsle 
tokalaşmayı reddetmektedir.

• Danimarka Halk Partisi okullar ve devlet kuruluşlarında domuz eti de 
servis edilmesini talep etti. Aynı zamanda kamu kurumlarında helal ete 
yasak getirilmesini istedi ancak bu talep Milli Eğitim Bakanı Merete Riisage 
tarafından reddedildi.

FİNLANDİYA
• Helsinki’de bulunan Finlandiya Diakonia Koleji öğrencilerin peçe ve burka 

kullanmalarını yasakladı ancak kampüste başörtüsü kullanımına izin verdi.

FRANSA
• Fransa Meclisinde Cumhuriyetçi Eric Ciotti kamu şirketlerinde çalışanla-

rın ve kamu hizmeti kullanıcılarının vücudun görünür kısımlarında dini 
işaretler taşımalarının yasaklanmasını teklif etti –bugün sadece kamuda 
çalışanlara yasak uygulanmaktadır.

• BM İnsan Hakları Komitesi Fransız yargısını başörtülü bir işçinin çalıştığı 
özel çocuk yuvasından atılmasını kınamadığı için eleştirdi. Komite bu işten 
çıkarılmayı adil bulmadı ve dini ayrımcılık olarak nitelendirdi.

• Bir grup BM uzmanı 2010’da peçeyi yasakladığı için Fransa’yı kınadı.

YUNANİSTAN
• Yeni Sağ Partisi göçle mücadele için bir dizi öneride bulundu:

• Yabancı İslam örgütlerinden gelen fonların yasaklanması

• Kur’an’ın sadece Yunanca çevirisinin  kullanılması

• Halka açık alanlarda dini sembollerin kullanılmasının yasaklanması

• Kamusal alanda ve özel yerlerde dini yükümlülükten kaynaklı her çeşit 
baş örtmenin (özellikle başörtüsü ve tüm çeşitlerinin), yüzü gizleyen tüm 
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giysilerin yasaklanması ve bu yasanın ihlali durumunda yüksek miktarda 
para cezalarının uygulanması

• Her organize İslami yapının amaçları ve faaliyetlerinin yasallığının araştırıl-
ması (örneğin sendikalar, kulüpler, dernekler vb.)

• Ülkenin her yerinde şeriat yasasının yasaklanması (Şeriatın uygulanması, 
kişinin vatandaş olması halinde vatandaşlıktan çıkarılması ve derhal sınır 
dışı edilmesiyle sonuçlanacaktır.)

• Tüm yasa dışı camilerin kapatılması

• Atina’nın ilk resmi camisinin feshi

MACARİSTAN
• Daha İyi Macaristan için Jobbik Hareketi eski üyesi ve Milletvekili Duro 

Dora kamusal alanda burka kullanımının yasaklanmasına ilişkin bir yasa 
tasarısı önerdi.

• Macaristan’ın Temel Yasası (2011 öncesi Anayasa) yedinci kez değiştirildi. 
Değişiklikler yabancı nüfusun ülkede yerleşik olamayacağı ve tüm devlet 
organlarının Macaristan’ın kimliğini ve Hıristiyan kültürünü korumakla 
yükümlü olduğunu içeriyordu.

KOSOVA
•  Çalışma saatleri içinde polis memurlarının namaz kılma hakları sınırlandırıldı.

HOLLANDA
• Reform Partisi SGP okul müfredatının bir parçası olarak dini kurumlara (ca-

miler, kiliseler ve sinagoglar gibi) ziyareti içeren okul gezilerine katılmayı 
reddetme hakkına ilişkin bir dava açtı. Ebeveynler çocukları için muafiyet 
başvurusu yapabilecek ancak okullar muafiyet talebine uymak zorunda 
değildir. SGP’nin ezanı yasaklaması çağrısı, bildirge yayımlanması ve cami 
ziyaretlerini dışlamak suretiyle toplumu genel olarak bölmeye ve özellikle 
de Müslümanları dışlamaya çalıştığı açıktır.

• Yeni yasaya göre bir hayvan kesimin ilk kırk saniyesi içinde acıya duyarsız 
hale gelmezse “uyarılmış göz kapağı refleksi” ve “kornea refleksi” olarak 
adlandırılan önlemlere dayanarak vurulmalıdır.

 KUZEY MAKEDONYA
•  Radovish’teki Krste Petkov Misirkov İlkokulu, okul tesislerinde iftar yeme-

ği düzenlemesine izin verdiği için para cezasına çarptırıldı.
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NORVEÇ
• Parlamento, eğitim kurumlarında ders esnasında ve gündüz bakım mer-

kezlerinde burka ve peçe gibi yüzü kapayan İslami örtüleri ve giysileri 
yasaklayan kanun tasarısını kabul etti.

SLOVAKYA 
• Dini İnanç Özgürlüğü, Kiliselerin ve Dini Toplulukların Statüsü başlıklı ve 

308/1991 sayılı Kanun’da değişiklik: Kanun (a) Slovakya’da kiliselerin ve dini 
toplulukların kayıtlı hale gelmesi için gerekli imza sayısını 20 binden 50 
bine çıkardı, (b) kilise veya dini topluluk üyesi imza sahiplerinin Slovakya 
Cumhuriyeti vatandaşı olmaları şartını getirdi, (c) imza sahiplerinin kişisel 
verileri ibraz etmek suretiye imzalarını tasdik etmeleri şartını getirdi. Bu ka-
yıt şartları ayırımcıdır zira Slovakya’da halihazırda kayda geçirilmiş on sekiz 
kilise ve dini topluluktan sadece dördü söz konusu şartları sağlamaktadır.
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MEDYADA İSLAMOFOBİ
Medya Müslüman karşıtı ırkçılığın yeniden üretilmesi ve normalleştirilmesinde 
önemli bir rol oynamaktadır. 

ARNAVUTLUK
Koha Jone gazetesinde 
yayımlanan bir maka-
lede Arnavutluk Devlet 
Arşivleri eski müdürü 
Gjet Ndonji Arnavut 
Müslümanları “barbarlar” 
ve “Asya enfeksiyonu” 
kapmış sömürgeciler 
olarak tanımladı.

BOSNA
Sırp PRVA TV’si akşam 
haberlerinde “Yeşil 
Koridor” (Balkanlarda 
Müslümanların birleşe-
ceğine yönelik bir Sırp 
Propagandası) hakkında 
Sırp milliyetçi liderlerin 
1990’lardaki soykırımları 
gerekçelendirmek için 
ortaya attıkları iddiaları 
yayımladı.

AVUSTURYA
Sağcı yayın organı  
Wochenblick toplumun 
sözde İslamlaşması üze-
rine bir makale yayım-
ladı. Makalede “Avus-
turya’da rehabilitasyon: 
kadınlar Müslümanların 
namaz vakitlerine uy-
mak zorundalar” ifadesi 
yer aldı.
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HIRVATİSTAN
İnternet haber portalı 
“www.dnevno.hr” Kato-
likler için helal gıdanın 
sözde tehlikesi üzerine 
“Katolikler Dikkat, Bu Siz-
den Gizleniyor: Dükkan-
lar Putlara Kurban Edilen 
Gıdalarla Dolu!” başlıklı 
bir makale yayımladı.

FRANSA
Sol kanat mizah dergisi 
Charlie Hebdo sol Öğrenci 
Birliği UNEF başkanla-
rından Maryam Pouge-
toux’nun bir karikatürü-
nü yayımladı. Kapakta 
“Fransız Üniversitelerine 
Başvuru Süreci (Parcour-
sup) Saçmalık, Beni UNEF 
Lideri Olarak Kabul Ettiler” 
ifadesi görüldü. Karika-
türde Meryem’in yüzü 
maymuna benzetildi.

DANİMARKA
İran kökenli Danimarkalı 
Jaleh Tavakoli’nin kaleme 
aldığı “Bebek Seksi Bile 
Ana Akım İslam’dır” baş-
lıklı blog yazısı sağ kanat 
Jyllands-Posten sitesinde 
yayımlandı.
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İRLANDA
Irish Sun gazetesi “Geçen 
Yıl Londra Köprüsü Sal-
dırısına Katılan Teröristin 
Arkadaşı İrlanda’da En 
Az 150 Aşırı İslamcının 
Yaşadığını İddia Ediyor” 
başlığıyla yayımlandı.

YUNANİSTAN
Aşırı sağcı Eleftheri Ora 
gazetesi birinci sayfa-
sında İslamofobik mesaj 
içerikli “İslam’ın Ekstrem 
Başörtüleri Pire’yi Şok edi-
yor” başlığıyla yayımlandı.

MACARİSTAN
Magyar Idok gazetesi 
sözde İslam tehdidi uya-
rısında bulundu: “İslam 
Camiler İnşa Ederek  
Macaristan’ı İşgal Ediyor
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LETONYA
Online (radikal popülist) 
gazete “pietiek.com” 
sağdaki karikatürün yer 
aldığı bir makale yayım-
ladı. Makalenin başlığı: 
“BM Mülteci Sözleşme-
si. Sol Çok Kültürlülük 
Yanlılarının Kumarları 
Devam Ediyor.”

KOSOVA
Haber portalı Insajde-
ri’de yalan habere dayalı 
bir makale yayımlandı. 
Sözde “radikal” imamlar 
Kosova’yı ziyaret ediyor-
du. Haber başlığı “Radikal 
İmam Kosova’yı Ziyaret 
Edeceğini ve Konuşma 
Yapacağını Açıkladı” 
şeklindeydi.

İTALYA
Sağ kanat Libero gazetesi 14 
Ağustos 2018’de Genova’daki 
köprünün çöküşünü İslamofo-
bik yalan haberlerle ilişkilendir-
di. Buna göre Müslümanlar söz 
konusu çökmenin İtalya’da bü-
yük engellerle karşılaşan cami 
inşaatları için Allah’ın iradesi 
olduğunu düşünüyor: “Müslü-
manlara Göre Çökme Allah’ın 
Bir Uyarısı. ‘Köprü Siz Camiler 
İnşa Etmediğiniz için Çöktü.’”



EUROPEAN ISLAMOPHOBIA REPORT 2018

setav.org islamophobiaeurope.com  •        @islamophobiaEIR

MOLDOVA
Moldova’da yayımlanan 
Jurnalul MD gazetesin-
de Chisinau belediye 
başkanlığı seçimleri adayı 
Andrei Nastase ile ilgili 
sahte içerikli bir haber 
kaleme alındı. Nastase 
haberde Chisianu’yu 
Araplara kiralamakla 
suçlandı.

HOLLANDA
Sağcı gazete De Telegraaf 
“Müslüman bir teröristi” 
tanıma yollarını açıklayan 
bir ön sayfayla yayımlandı.

De Telegraaf’ta Hollanda-
lıları Hollanda’daki Selefi-
lerin tehlikeli olduğuna ve 
toplumla bütünleşmedik-
lerine ikna etmeye çalışan 
bir doktora araştırmasına 
yer verilen makale “Cami 
Ziyaretçisi: 'Hollanda 
Sürekli Gizli Gizli Dolaşan 
Zehirli Bir Yılandır” başlığı 
taşıyordu.
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POLONYA
TV kanalı TVN (liberal) 
Müslüman mülteci-
ler hakkında sahte bir 
belgesel dizisi yayımladı: 
“Geldiğiniz Yere Dönün.”

ROMANYA
Online (liberal/tabloid) EVZ gazetesi 
“Sessiz Cihad. Gizli Bir Soruşturmada 
Müslüman Göçmenler Hakkında 
Endişe Verici Bulgular. Radikal İslam 
ve Avrupalılara Yönelik Nefret” başlıklı 
makale yayımladı.

Online sağ kanat “Ortodoks Info” 
gazetesinde “İSLAM YANLILARI Bü-
yük Şehirlerdeki Reklam Panolarıyla 
Oynuyor. Yetkililer Panoların İndiril-
mesi Duyurusunda Bulunuyor mu?” 
başlıklı bir yazı yayımlandı.
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İSPANYA
Aşırı sağcı Caso Aislado’da 
yayımlanan yazı yalan 
habere dayanıyordu: 
Endülüs okullarında 
Müslümanları rencide 
etmemek için menülerde 
domuz etinin yasaklan-
dığı ve öğrencilerin helal 
gıda yemeye zorlandıkla-
rından söz ediliyordu.

SLOVENYA
Merkez sağ Demokracija 
gazetesinde yayımlanan 
bir makalede göç ve  
İslam’ın Avrupa ile Av-
rupa medeniyeti için bir 
tehdit olduğu işlendi.

SLOVAKYA
Slovak Gizli Servisinin (SIS) 
karşı istihbarat teşkilatı 
başkanının liderliğindeki 
Slovak internet portalı 
“datel.sk” eski başbakan 
Robert Fico’nun Slovak-
ya’daki Müslüman toplum-
la ilgili tutumunu destek-
ledi: “Slovakya’da Birleşik 
Müslüman Topluluklar 
Gerçekten İstenmiyor.”
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BİRLEŞİK 
KRALLIK
Sağ kanat Telegraph 
gazetesi Başbakan Boris 
Johnson’ın kaleme aldığı 
burka konulu bir yazı 
yayımladı.


