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SİYASETÇİLERİN  
İSLAMOFOBİK DEMEÇLERİ 
Çoğu aşırı sağcı üst düzey siyasetçilerin kullandıkları İslamofobik dil, söz konusu 
Müslümanların tasviri olunca canavarlaştırma ve ırkçılığı normalleştirmektedir. 
Bu durum kamusal alanda Müslüman karşıtı ırkçılığın kabul ve telaffuz edilebilme 
eşiğini düşürerek Müslümanların insan ve vatandaş olarak uğradıkları ayrımcılığı 
meşrulaştırmaktadır.

AVUSTURYA
• Yayımladığı basın bildirisinde “Kadınlardan kaçan, insan sevmeyen algı 

dünyalarında kızlarımızı ve kadınlarımızı korunmasız birer av hayvanı gibi 
gören Müslüman cinsel suçlular” ifadelerini kullanan Avusturya Özgürlük 
Partisi (FPÖ) Viyana Başkanı Dominik Nepp’e göre çoğunluğunu Müslü-
man öğrencilerin oluşturduğu Viyana’daki okullara şeriat gelebilir.

• Başbakan Sebastian Kurz “Siyasetçilerin acilen siyasal İslam’a ve onun 
antisemitizm gibi aşırılıklarına karşı özgür toplumumuzu koruma altına 
almaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı. (Kaynak: Kleine Zeitung)

• Bir hafta içinde dört kadının öldürülmesinin ardından Avusturya tele-
vizyonlarının en önemli haftalık politika tartışmasında Avusturya Halk 
Partisi (ÖVP) üyesi Devlet Bakanı Karoline Edtstadler, Avusturya’da ataerkil 
yapının bulunmadığını ve mevcut olanın “ithal ataerkillik” (Müslüman 
göçmenler vasıtasıyla) olduğunu ileri sürdü. 

BELÇİKA
• Koekelberg İl Belediye Meclisi üyesi Lucas Ducarme “Koekelberg’in Mo-

lenbeek (Müslüman göçmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı) olmasını 
istemiyorum” dedi. (Kaynak: La Capitale)

BOSNA HERSEK
• Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarović, Bosna-Hersek’in “çok 

istikrarsız” olduğu “bazı açılardan İran ve terör örgütleri ile bağlantılı kişi-
lerce ele geçirildiğini” söyleyerek “Ülkeyi artık İslamcı militanlar yönetiyor” 
ifadelerini kullandı. (Kaynak: Le Monde)
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BULGARİSTAN
• Savunma Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve İç Makedonya Devrimci Örgütü 

(IMRO) lideri Krassimir Karakaçanov “Bulgaristan’da Romanlar son derece 
küstahlaştı… Son bir veya iki yıldır İslam’ı kabul etmeye başladıkları bir 
gerçek” şeklinde konuştu. (Kaynak: Deutsche Welle)

• Avrupa Parlamentosu üyesi ve IMRO Başkan Yardımcısı Angel Dzhambaz-
ki “Her zaman Roman gecekondularının yıkılması gerektiği konusunda 
ısrarcıyız ve onları yıkacağız. Çünkü bu gecekondular birer çıban. Çünkü 
bu gecekondular İslami radikalizmin zehirli yaban otlarının yetiştiği birer 
toprak” dedi. (Kaynak: Angel Dzhambazki’nin bloğu)

HIRVATİSTAN
• Sağcı Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) adayı olarak 2014 cumhurbaşka-

nı seçimlerini kazanan Hırvatistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kolinda 
Grabar-Kitaroviç Temmuz 2019’da Soykırımı Anma programı çerçevesinde 
İsrail’e ziyarette bulundu. En etkili İsrail gazetelerinden The Jerusalem Post, 
Hırvat devlet başkanının İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile buluşma-
sı sırasında “Bosna Hersek çok istikrarsız bir ülke ve İslam militanlarının 
kontrolü altında, bazı açılardan İran ve teröristlerle bağlantılı kişilerce ele 
geçirilmiş” dediğini iddia etti. Hırvatistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı 
The Jerusalem Post’un iddiasını reddetti. (Kaynak: Jutarnji.hr)

• Sağ Parti cumhurbaşkanı adayı Anto Djapic Bosna’daki Müslümanları 
Hırvat bölgesinin Müslümanlaştırılması için Sırplarla iş birliği yapmakla 
suçladı. (Kaynak: Dnevno.hr)

ÇEKYA
• Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SDP) milletvekili Karla Maříková 

“İstilacı ve yabancı bitki ve hayvan türlerini Avrupa Birliği’ne ithal etmek 
yasaktır. Müslüman göçmenler de keza Avrupa’nın yerli olmayan sakin-
leridir. Diğer istilacı türlerle aynı şekilde beklenmedik bir yayılmayı ve 
yavaş yavaş Avrupa’nın yerli sakinlerinin yerini almayı temsil ediyorlar. Bu 
nedenle AB’ye girmeleri yasaklanmalıdır” dedi. (Kaynak: iRozhas)

DANİMARKA
• Danimarkalıların yüzde 28’inin Müslümanların sınır dışı edilmelerini iste-

diklerini ortaya koyan bir kamuoyu araştırmasına göndermede bulunan 
eski bütünleşme bakanı ve Venstre milletvekili Inger Støjberg “Araştırma 
bunu ortaya koydu çünkü muhtemelen benim hissettiğimi hisseden 
pek çok insan var. Yani burada en çılgın terör eylemlerinden sözde onura 
yönelik şiddet eylemlerine, konuşma özgürlüğünün ve dinin eleştirilmesi 
hakkının kısıtlanmasından, eşitsizliğe; iş yerinde, okulda ya da yüzme ha-
vuzunda özel muamele talebine kadar her şeyde İslam lafı duymaktan çok 
sıkıldım” şeklinde konuştu. (Kaynak: B.T.)
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ESTONYA
• Aşırı Sağ Parti başkanının eşi Helle-Moonika Helme “Onlar Müslüman, bi-

zim için tehlikeli olan bir kültürden geliyorlar. Halihazırda kötü emellerini 
gerçekleştiriyorlar” dedi. (Kaynak: Eesti Päevaleht)

• Avrupa Parlamentosu ve EKRE üyesi Jaak Madison, Paris’teki Notre Dame 
Kilisesi yangınının bir kaza olabileceğini fakat Müslümanlar tarafından da 
çıkarılmış olabileceğini iddia etti. Madison pek çok Müslümanın yangın 
nedeniyle mutlu olduğunu da sözlerine ekledi. (Kaynak: Facebook)

FİNLANDİYA
• Milli Koalisyon Genel Başkanı Petteri Orpo “Fin toplumuna uyum sağla-

ma isteği ve iradesine sahip olmak zorundayız. Sırf farklı insanlar buraya 
geldiler diye kendi toplumumuzu değiştirmemiz gerekmez. Farklılıklara 
ve insanların aidiyetlerine hoşgörülü olmak zorundayız. Ama Finlandiya’da 
Fin yasalarına göre yaşıyoruz” dedi. (Kaynak: Verkkouutiset)

FRANSA
• İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Fransız Ulusal Meclisinde Paris Emni-

yet Müdürlüğüne yapılan saldırı ile ilgili konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı 
Emanuel Macron’dan sonra söz alan bakan Fransızlara “radikalleşmenin 
her türlü işaretini, yani sakal, özellikle Ramazan ayında abartılı dini ibadet, 
gösterişli ibadet, karşı cinsi öpmemek ve kadınlarla birlikte çalışmamak 
gibi işaretleri” polise bildirmeleri çağrısında bulundu. Castaner birkaç gün 
sonra Fransız Senatosunda saydıklarının “radikal İslam’a, siyasal İslam’a ve 
terörizme doğru bir radikalleşmenin teşhis edilmesine yardım edebilecek 
işaretler olduğunu” söyledi. (Kaynak: BFM TV)

ALMANYA
• Berlin finanstan sorumlu eski senatörü, Sosyal Demokrat Parti üyesi ve 

İslamofobik kitapların yazarı Thilo Sarrazin “Almanya’da ve Avrupa ül-
kelerinde almamız gereken önlemlere ilaveten önümüzdeki on yıllarda 
Müslüman ülkelerden göçmenlerin gelişine mümkün olduğunca ya da 
tamamen engel olacak şekilde çok kesin bir karar vermek zorundayız” 
dedi. (Kaynak: YouTube)

YUNANİSTAN
• Elliniki Lyssi (Helenik Çözüm) lideri Kyriakos Velopoulos Meclis konuş-

masında şunları söyledi: “[İslam] bir din değil, politik-dini bir ideoloji-
dir. İslam bir yargı sistemidir çünkü müftü aynı zamanda bir hakimdir. 
Sonuç olarak bir siyasi-yargı sistemidir. İslam, Batı toplumlarının meşru 
kültür ve ahlakı ile bağdaşmaz. Eğer siz [yani hükümet] Giorgos, Nikos, 
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Stavros’a [yani Yunanlılara] duyduğunuz sevgi yerine İbrahim ve Ha-
san’a duyduğunuz sevgiden [yani Müslüman göçmenler] dolayı gözleri-
nizi kapatabileceğinizi düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Beyler, İslam eş 
cinseller hakkında ne söylüyor bilmiyor musunuz? Gözlerinizi mi kapat-
tınız? Bilmiyor musunuz? Onları öldürüyorlar. Bunu bilmiyor musunuz? 
İslam’ın kadınlar hakkında ne söylediğini bilmiyor musunuz? Kadınların 
burka giymeyi ve sünnet edilmeyi kabul etmeleri gerektiğini... Bunu da 
mı bilmiyorsunuz?” (Kaynak: Kathimerini)

MACARİSTAN
• Başbakan Viktor Orban Avrupa seçimleri kampanya konuşmasında “Hris-

tiyan medeniyetimiz, önümüzdeki Avrupa Meclisi seçimlerinde tehlikede-
dir” dedi. (Kaynak: Hungary Today)

İRLANDA
• Sosyal medyada Ağustos 2019’da ortaya çıkan bir videoda İrlanda Yolsuz-

lukla Mücadele üyesi Gemma O’Doherty başörtülerin “yakılması gerektiği-
ni” kaydetti. (Kaynak: Twitter)

İTALYA
• İçişleri Bakanı Matteo Salvini “İsveç gibi olmak istemiyoruz, bütünleş-

me bu değil! AVROARABİSTAN’a HAYIR. Oriana, Cennetten halimize 
bir bak. İSVEÇ SALDIRI ALTINDA. AVROARABİSTAN’ı DURDURUN!” 
dedi. (Kaynak: Twitter)

MALTA
• Sürdürülebilir bir politika yapımı için Gelecek Nesillerin Gardiyanı isimli 

hükümet komisyonu başkanı Maurice Mizzi “Katolik bir ülkede yaşıyoruz 
ve öldüğümde Katolik bir ülkede ölmek istiyorum. Şu anda pek çok Müs-
lüman geliyor –hepsinin dokuz çocuğu var, bizimse iki ve eninde sonunda 
[ülkeyi] ele geçirecekler.” (Kaynak: Times of Malta)

KARADAĞ
• Demokratik Cephe milletvekili Andrija Mandic, Müslümanlar milletvekille-

rinin “Din veya İnanç Özgürlüğü Yasa tasarısı” için oylamaya katılmamasını 
“tavsiye etti”. Aksi halde bunun korkunç sonuçlarına maruz kalacaklarını 
belirtti. Mandic şöyle devam etti: “Karadağ’da başka her yerden daha çok 
gizlenmiş silah bulunmaktadır; bu silahlar ilk kan damladığında gömül-
dükleri yerden çıkarılacaktır. Yasal sistemde adalet aramayacağız, bize 
adaletsizlik yapanların kapılarını çalarak adalet arayacağız. Anlamanız 
gereken mesaj budur.” (Kaynak: n1info.com)
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HOLLANDA
• Başbakan Mark Rutte Müslümanlara ait Cornelius Haga okuluyla ilgili süre-

giden tartışmalar sırasında “çocuklarını oraya göndermeyeceğini” belirtti. 
(Kaynak: Het Parool)

KUZEY MAKEDONYA
• Solcu Levica Partisi üyesi Dimitar Apasiev “Dünyada başörtüsünü yasakla-

mayan solcu bir hükümet yok! Sağcı bir feminist ataerkil, ahlakına karşı bir 
zafer olarak başörtüsünü öfkeyle çıkarıp atar ve bir daha takmaz. Sadece 
bizim Sorospi STK’cı ‘feministlerimiz’ kadınların bu dini cazibesini savunur.” 
(Kaynak: Republika Online)

NORVEÇ
• İlerleme Partisi Başkanı Siv Jensen, Norveç’in “gizli kapaklı İslamlaştırılma-

sı” konulu bir başyazı kaleme aldı. (Kaynak: VG, Verdens Gang)

POLONYA
• Kanun ve Adalet Partisi’nden meclis üyesi Dominik Tarczyński “Polonya’nın 

Müslümanlar, Budistler veya başkaları tarafından ele geçirilmesini iste-
miyoruz… Ve hiç kimse bizi çok sayıda Müslümanı, Budisti ve inançsızı 
kabul etmeye zorlayamayacak. Benim için çok kültürlü bir toplum değerli 
değildir, bir erdem değildir” ifadelerini kullandı. (Kaynak: Aljazeera)

ROMANYA
• 2019’da Avrupa Parlamentosuna seçilen Romanya eski Devlet Başkanı Tra-

ian Basescu, Avrupa sınırlarının bir “Müslüman istilası”ndan korunmasına 
katılmak istediğini ve göçmenlerin Avrupa’ya uluslararası sular dahil yasa 
dışı yollardan girişlerini durdurmak için Avrupa Birliği’nin çalışması gerek-
tiğini kaydetti. (Kaynak: Digi 24)

• Iaşi Belediye Başkanı Mihai Chirica Kongolu, Somalili, Suriyeli ve diğer 
uluslardan kişilere karşı ırkçı ifadeler kullanarak “bu milletlerin sadece 
ağaçtan düştüklerini” söyledi. (Kaynak: Digi 24)

SIRBİSTAN
• Sırbistan Başbakanı Ana Brnabić, Kosovalı Arnavutların siyasi temsilcileri-

nin “ormandan geldiklerini” ifade etti. (Kaynak: Başbakanın basın açıklaması)

SLOVAKYA
• Eski başbakan ve Smer-SD genel başkanı “İslam’ın Slovakya’da yeri yok!” 

dedi. (Kaynak: Nový čas)
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• “Burada kapsamlı bir Müslüman topluluğu istemiyorum. İstemiyorum. 
Tamam. Bırakın herkes ne istediğini söylesin. Yaşamlarımızın doğasını 
değiştiren kaynaşmış toplumları var. Slovak Cumhuriyeti’nin karakterinin 
değiştirilmesine müsaade edemeyiz. Burası bir Hristiyan ülkesi. Fakat Tanrı 
aşkına yaslandığımız bazı değerlerimizi koruyalım zira bizi bir arada tutan 
bu temel gerçeği sorgulamaya başlayacağız yani bu ülke özellikle kötü bir 
yol izleyecek.” (Kaynak: .týždeň)

İSPANYA
• Vox Partisi lideri ve Temsilciler Kongresi üyesi Santiago Abascal “İslamcılar 

Notre Dame yangınını kutlayarak Avrupa’yı ve Batı toplumunu mahvet-
mek istiyor. Çok geç olmadan bunu dikkate alın” dedi. (Kaynak: HuffPost)

İSVİÇRE
• SVP Ulusal Konsey Üyesi Erich von Siebenthal “Ordumuzda Müslüman 

din işleri teşkilatı istemiyoruz” girişimi lehine yaptığı konuşmada İslam’ın 
amacının “dünya egemenliği” olduğunu iddia etti. (Kaynak: İsviçre Parlamentosu 
Resmi Bülteni)

İNGİLTERE
• Muhafazakar Parti üyeleri tarafından soysal medyada yapılan yorumlarda 

tespit edilen 110 İslamofobi vakasının yer aldığı bir dosya ITV’de yayım-
landı. Muhafazakar Parti ile iltisaklı olduklarını ileri sürenlerin yaptıkları 
yorumlardan bazıları şu şekildeydi:

* “Bu inancın ülkemizi ele geçirmesine izin vererek çocuklarımızın bek-
lentilerini boşa çıkarıyoruz.”

* “Birleşik Krallık’ta bizi bu istiladan kurtaracak kadar güçlü bir politika-
cımız yok.”

* “İşgal etmek istedikleri her yerde kargaşaya yol açıyorlar.” (Kaynak: ITV)


