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MEDYADA İSLAMOFOBİ
Medya Müslüman karşıtı ırkçılığın yeniden üretilmesi ve normalleştirilmesinde 
önemli bir rol oynamaktadır. 

ARNAVUTLUK
Ora News’te tanınmış İsla-
mofob Kastriot Myftaraj, 
Christchurch terör saldırısını 
yorumlarken dolaylı olarak 
Arnavutluk’ta da benzer bir 
eylemde bulunulmasını önerdi. 
İlgili TV programından bir gör-
selin analizinde Arnavut ulusal 
kahramanı Scanderbeg kılıcıyla 
bir minareye işaret ediyordu.

BOSNA 
HERSEK
Novosti RS gazetesi “Bosna 
Hersek’e Yüzlerce Cihatçı 
Geliyor” başlığıyla yalan 
bir habere imza attı.

AVUSTURYA
Die Presse’de yazdığı yorumda Christian Ultsch, Christchurch terör saldırısını 
şu şekilde değerlendirdi: “Yeni Zelanda’daki faşist kanlı eylemden ‘İslam’a 
karşı yapısal nefret’ üzerine abartılı sonuçlar çıkaran herkes yanılmaktadır.”
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HIRVATİSTAN
Hırvat teolog, profesör, iletişimci 
ve Globus gazetesinde gazeteci 
Ivica Sola, İslam’ın “(dişileşmiş Av-
rupa’ya karşı) acımasızlık derece-
sinde eril olduğu ve ‘kadın’ Avru-
pa’ya sinsice yanaşmak için yapılan 
ortak bir hareket” olarak nitelediği 
yazılar kaleme aldı.

FİNLANDİYA
Ocak’ta Iltalehti TV’de 
bir yorumcu, Oulu cinsel 
saldırı davalarının göçün 
sonucu olduğunu iddia 
ederek “Çok fazla mülteci 
kabul ettik” dedi.

ÇEKYA
Reflex’te yayımlanan bir haberde “Müslümanlar Çek Yargısını Zapt Ediyor; 
Okullarımızda Başörtülü Müslüman Kadınlar Olacak” başlığı kullanıldı.
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ALMANYA
Bild gazetesi artık domuz 
eti sunmak istemeyen bir 
gündüz bakımevini konu 
edindiği haberinde “Gün-
düz Bakımevi Domuz Etini 
Menüden Çıkardı” başlı-
ğını kullandı. Söz konusu 
manşet basılı gazetenin 
ön sayfasında ve internet 
sayfasında yer aldı.

FRANSA
Polemikleriyle tanınan Eric 
Zemmour sağcı haber kanalı 
LCI’da 28 Eylül 2019’da yayım-
lanan bir konuşmasında şunları 
söyledi: “Sokaktaki başörtülü 
kadınlar, ihramlı erkekler aslında 
propagandadır; sokağın İslam-
laştırılması… Onlar işgalci bir 
ordunun üniformalarını giyiyor-
lar ki bu üniformalar yenilenlere 
boyun eğmelerini hatırlatıyor. Eski 
‘göç, bütünleşme, sindirme’ ifade-
lerinin yerini artık ‘istila, sömürge-
leşme, işgal’ aldı.”

YUNANİSTAN
Aşırı sağcı Eleftheros Kosmos (Hür 
Dünya) gazetesi ön sayfasında “İslam 
Atina’yı İşgal Etti. Noel’de Terör Saldırısı 
Korkusu” başlıklı bir habere yer verdi.
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KARADAĞ
İn4s.net isimli web por-
talı “BM Srebrenitsa’da 
Soykırım Olmadığını 
Söylüyor” şeklinde bir 
başlık attı.

protect the “native” people of Hungary.38 As leader of the far-right Evangelical Christian 

network, Hit Gyülekezete, Németh takes as his mission the protection of Christian Europe and, 

in particular, the preservation of Hungarian values.  

 

 

 

 

 

 

Figure 4: The headline of pro-government news portal, Origo, follows the governmental propaganda pattern: 
“Hungarian Fake Muslim Rights Advocates Terrorizing the (Political) Right.” The article repeats the usual 
conspiracy theory about the Hungarian Islam Advocacy Association (MIJE) teaming up with the lawyers of George 
Soros to settle migrants in Hungary39.  

In another case, the headline of Magyar Nemzet quotes Deputy Prime Minister Zsolt Semjén 

saying, “Hungary will not let churches turn into shopping malls and mosques.” The statement 

was one of many expressed at the 2nd International Conference on Christian Persecution, held 

in November, implying that Islam poses a clear and present danger to Christianity in Hungary 

and, furthermore, globally.40 There are a number of other examples of media outlets that have 

orchestrated the government’s Islamophobic stance, such as when Pesti srácok interviewed 

Miklós Maróth, the new president of the Eötvös Loránd Research Network (ELKH) that was 

formed after the Hungarian Academy of Sciences lost its battle over its network of research 

institutions to the government. In the interview, Maróth states that Islam is violent and amoral.41 

This was not the first time Maróth made Islamophobic statements. Among others, earlier he had 

                                                 
38 Sándor Németh, “The European Union and Hungary”, Hit.hu, 22 September 2018, 
https://www.hit.hu/hirek/european-union-and-hungary, (Access date: 30 April 2019). 
39 Origo, “Magyarországi muszlim áljogvédők a jobboldaliakat terrorizálják”, Origo, 30 April 2019, 
https://www.origo.hu/itthon/20190430-magyarorszagi-muszlim-aljogvedok-a-jobboldali-velemenyformaloakt-
vegzaljak.html, (Access date: 1 March 2020). 
40 “Semjén Zsolt: Magyarországon nem lesz egyetlen templomból sem bevásárlóközpont, sem mecset”, Magyar 
Nemzet, 26 November 2019, https://magyarnemzet.hu/belfd/semjen-zsolt-magyarorszagon-nem-lesz-egyetlen-
templombol-sem-bevasarlokozpont-sem-mecset-7533299/, (Access date: 16 January 2020). 
41 Kata Jurák, “Maróth Miklós professzor: A multikulti hatása alatt álló fiatalok álomvilágban élnek és nagyon 
hiszékenyek”, Petsi srácok, 28 December 2019, https://pestisracok.hu/maroth-miklos-professzor-a-multikulti-
hatasa-alatt-allo-fiatalok-alomvilagban-elnek-es-nagyon-hiszekenyek-ps-interju, (Access date: 15 January 2020). 

MACARİSTAN
Origo haber portalında 
Macar İslam Savunma 
Birliği’nin (MIJE) insan 
hakları örgütleri, Hel-
sinki Komitesi ve Macar 
Sivil Özgürlükler Birliği 
ile birlikte Macaristan’a 
göçmen yerleştirdiği 
yönünde bir komplo 
teorisi yayımladı
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HOLLANDA
AIVD yeni kurulan İslami Cor-
nelius Haga okulu üzerine 
yayımladığı raporunda okulun 
Selefizm ile bağlantılı olduğu-
nun yalan olduğunu belirtince 
kapsamlı tartışmalara yol açtı ve 
yılın geri kalan kısmında med-
ya bu konuyu işledi. Başbakan 
Mark Rutte “Ben olsam çocukla-
rımı bu okula göndermezdim” 
açıklaması yaptı.

ROMANYA
Romen hentbol takımları arasındaki bir maç sonrasında Pagina de Media web 
sitesinde “Küçük bir Hristiyan takımı olan AHC Olimpia Braila, Kur’an’dan para 
emen dev Müslüman şirketi HC Dunarea Braila ile oynadı” ifadesine yer veril-
di. Maçı bir haçlı karşılaşmasına benzeten yayında “Zafer, yetkililer tarafından 
bir şeyhe satılan ve sponsoru Kur’an olan takımın rakibi, Hristiyan Tanrı liderli-
ğindeki takım tarafından kazanıldı” denildi.

NORVEÇ
Eylül’de İnsan Hakları Hiz-
meti “Erna ve Arkadaşları 
Aşırıcıların Yeni Büyük bir 
Cami ve Gençler için Din 
Değiştirme Merkezi Planını 
Durduracak mı?” başlıklı bir 
makale yayımladı.
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SIRBİSTAN
Informer gazetesinde 
Bosna’nın sözde Müs-
lüman işgaline maruz 
kaldığı haberleştirildi. Ha-
ber başlığı “1990’lar gibi. 
Amerikalılar Bosna Her-
sek’e Cihatçıları Getirdi ve 
‘Aliya’nın Senaryosunu’ 
Hazırladı: Terörizm Uzma-
nı Müslüman İstilasının 
Ardında Neyin Yattığını 
İfşa Ediyor” şeklindeydi.

İSPANYA
El Pais gazetesinde yayımlanan 
bir görüş yazısında Müslüman 
kadınların hakları sorgulandı. 
Yorumda “Bir bez parçasının 
önemi. Bizi başörtüsünün za-
rarsız olduğuna inandırmak is-
teyenler, tam olarak kadınların 
haysiyetinin her şeyden önce 
geldiğini, gerekirse tüm ilahi 
metinlerin üzerinde olduğunu 
anlamayanlardır” denildi.

SLOVENYA
Nova 24TV yayımladığı bir makalede 
bir ilkokulda helal gıda bulunması 
ihtimalini kınamış, çocukların eşit ol-
mayan şartlarda muamele gördüğü-
nü iddia etmiş ve okulun Müslüman 
çocukları için domuz eti bulunma-
yan yiyecek seçenekleri sunduğunu 
kaydetmiştir.


