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GİRİŞ
Temmuz 2011’de Norveç’te toplam 77 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı ve
silahlı saldırının arka planında İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı fikrinin
olduğunun ortaya çıkması üzerine, Komisyon Başkanlığınca, Avrupa genelinde
yabancı düşmanlığı ve ırkçılık içeren tutumlar, uygulamalar ve mevzuat değişiklikleri
hakkında izleme yapmak üzere ‘Avrupa’da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı’ başlıklı bir
izleme dosyası açılmıştır.
Komisyon, bu kapsamda ilk çalışmasını, Almanya’da neo-Nazilerce 2000 ilâ
2006 yılları arasında ırkçı saikle işlenen seri cinayetler üzerine başlatmış, 21-24 Şubat
2012 tarihlerinde Almanya’da çeşitli temaslarda bulunmuştur. Ayrıca konuya ilişkin
bir rapor hazırlayarak kamuoyuyla paylaşmıştır.*
Yine, cinayetler hakkında 6 Mayıs 2013 tarihinde Münih’te görülen ilk dava
Komisyonca kurulan bir Heyet tarafından izlenmiştir.
Komisyon Başkanlığı Almanya’daki çalışmaya ek olarak, Avrupa’da Türkiye
kökenlilere yönelik ırkçı motifli eylemler hakkında bir izleme yapmaya başlamıştır.
Nitekim 2012 yılına ilişkin elde edilen veriler, istatistik çalışması ve kısa bir analiz
olarak kamuoyuyla paylaşılmıştır.*
Komisyonun konuya ilişkin bir diğer çalışması, Avrupa’nın bazı ülkelerinde
çocuk koruma tedbirleri kapsamında Türkiye kökenli ailelerin çocuklarının idari
kararlarla ve basit gerekçelerle hukuka aykırı olarak ailelerinden alınarak
kültürlerinden uzak ailelere verilmesidir. Her ne kadar bu raporda söz konusu mesele
ele alınmasa da, konunun bir tür yabancı düşmanlığı içerdiği, yabancı çocuklara
yönelik daha kolay kararlar verildiği iddialar arasındadır. Bu raporda olmamakla
birlikle önümüzdeki raporlamalarda konu bu açıdan da değerlendirmeye tabi
tutulabilir.
Irkçı ve yabancı düşmanlığı içeren eylemlere yönelik çalışmanın 2013 yılına ait
verileri ve değerlendirmesi iş bu raporla sunulmaktadır. Ancak bilinmesi gerekir ki,
yapılan çalışma Avrupa’da Türklere yönelik eylemlerin tümünü kesin rakamlarla
açıklamakta yeterli olmayıp, yalnızca Komisyona iletilen veya Komisyonumuzca
tespit edilen eylemleri içermektedir. Oysa eylemlere maruz kalanların korkudan,
ihmalden veya gerek görmemeden dolayı bildirilmedikleri çok daha fazla ırkçı ve
yabancı düşmanlığı saikiyle işlenen eylemin meydana geldiği tahmin edilmektedir.
* Raporlara http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/index.htm adresinden ulaşılabilir.
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2013 yılı boyunca ırkçı ve yabancı düşmanlığı motifli eylemlerin ülkelere ve
eylemin çeşidine göre dağılımı şu şekildedir:

Saldırı

Kundaklama

Tehdit

Diğer

Toplam

ALMANYA

9

11

7

11

38

AVUSTURYA

2

1

3

5

5

3

9

1

3

2

6

BELÇİKA
BULGARİSTAN

5

FRANSA

2

HOLLANDA

1

İNGİLTERE

3

3

İSVİÇRE

1

1

RUSYA

1

1

1

3

UKRAYNA
Toplam

24

15

7

1

1

24

70

DEĞERLENDİRME
2013 yılı içerisinde 10 Avrupa ülkesinde Türklere karşı gerçekleştirildiği tespit
edilen ırkçı ve yabancı düşmanlığı motifli eylem sayısı 70’tir. Eylemlerin yarısından
çoğu Almanya’da gerçekleşmiş olup; Almanya’yı, bu ülkeye kıyasla daha az eylemle,
Bulgaristan, Hollanda, İngiltere ve diğer ülkeler takip etmektedir.
Eylemler, en sık eylem yöntemleri olan “saldırı”, “kundaklama” ve “tehdit
mektubu” olarak kayıt altına alınmıştır. Bunlar dışındaki eylemler “diğer” olarak
kaydedilmiştir. İki veya daha fazla eylem türünü içeren olaylar ise sadece bir eylem
türüne göre kaydedilmiştir.
Saldırı olayları dayak, sözlü olarak küfür ve hakaret, cami, dernek ve işyerlerini
taşlama, camlarını kırma, Müslüman mezarlıklarını tahrip etme, işyerlerini basarak
işyeri sahipleri ile çalışanlarını darp etme, evleri basarak aileleri darp ve tehdit etme ve
benzeri biçimlerde meydana gelmiştir.
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Kundaklama olayları, patlayıcı madde yerleştirme, ev, cami ve işyerlerine
yanıcı madde atma, yangın çıkarma veya yangın girişiminde bulunma gibi olayları
içermektedir.
Tehdit türü eylemler evlerin, derneklerin, camilerin ve işyerlerinin posta
kutusuna dini ve milli değerlere hakaret içeren mesajlar ve mektuplar bırakma, mektup
yoluyla ölümle tehdit, duvarlara tehdit içerikli yazılar yazma, ev ve işyerlerini basarak
kişileri ülkeyi terk etmeleri için tehdit etme gibi biçimlerde meydana gelmiştir.
Diğer olaylarsa mesken, işyeri, cami ve derneklere domuz başı atma, duvarlara
gamalı haç, küfür ve hakaret içerikli yazı ve işaretleri çizme ve benzeri eylemleri
içermektedir.
2013 yılında işlenen ırkçı ve yabancı düşmanlığı saikli eylemler daha ziyade
saldırı olarak gerçekleşmiştir. Kişilere, dini sembollere veya meskenlere yönelik
saldırıların yanı sıra, cami ve derneklerin duvarlarına/camlarına gamalı haç çizmek,
küfür ve hakaret içerikli yazı ve işaretleri yazmak kayıtlara en çok giren eylemler
olmuştur.
Anaokul çocuğundan yaşlı bir çifte, lokanta işletmecisinden tren bekleyen
gence kadar herkesin saldırıların hedefi olarak belirlendikleri görülmektedir. Fiziki
saldırılardan ikisinde iki mağdur hayati derecede yaralanarak yoğun bakıma
kaldırılmıştır. Saldırılar çoğunlukla gruplar tarafından gerçekleştirilse de, ferdi
saldırılara da rastlanmaktadır. Saldırılardan birkaç örnek şu şekilde verilebilir:
- Almanya’da döner büfesi işleten bir Türk genci 21 Eylül 2013 tarihinde
büfesinde bir aşırı sağcı Alman grubun saldırısına uğrayarak feci şekilde
dövülmüştür. Türk genci halen yoğun bakımda uyutulmakta olup, hayati
tehlikesi bulunmaktadır.
- Yine Almanya’da annesiyle kreşe giden dört yaşındaki bir Türk çocuğu yaşlı
bir kadının hem ırkçı sözlerine hem de fiziki saldırısına maruz kalmış ve
kadın tarafından yola fırlatılmıştır. Şans eseri yoldan araba geçmemesi
nedeniyle çocuk olası bir kazadan kurtulmuştur.
- Bulgaristan’da bir Türk aşırı sağcı grup tarafından öldüresiye dövülerek
komaya sokulmuştur. Olay sonrası zanlılar ifadelerinde, Türk gencini
yasadışı göçmen zannettiklerini beyan etmişlerdir.
- İsviçre’nin Huttwil (Bern) bölgesinde bir Türk vatandaşı tarafından işletilen
bir lokale dört neo-Nazi tarafından saldırıda bulunulmuş, lokalin camı
kırılmış, saldırı esnasında lokalin bir çalışanı yaralanmıştır.
- Avusturya’da Salzburg’a bağlı Oberndorf kasabasında bulunan İslam Birliği
Derneği Camiine bir şahıs tarafından sözlü ve fiili bir saldırıda
bulunulmuştur. Şahıs, camide cemaat bulunduğu halde, önce “camiyi iki gün
içerisinde yakacağım”, “buradan defolun”, “Türkleri istemiyoruz” şeklinde
Almanca tehditlerde bulunmuş, ardından cami kapısına saldırarak cam
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kapıyı tamamen kırıp içeri girme teşebbüsünde bulunmuş, cemaatin
engellemesi sonucunda bu kez caminin ön tarafına yönelerek
parmaklıklardan atlayıp içeri girmiş ve bir kişiyi bıçakla hafif yaralamıştır.
Kundaklama olayları cami, ev ve işyerlerine yönelik gerçekleştirilmiştir.
Evlerin bodrum katlarındaki eşyalar yakılmak suretiyle kundaklama girişiminde
bulunulduğu tespit edilmektedir. Nitekim geçmişte ölümle veya yaralanmalarla
sonuçlanan pek çok kundaklama da bu şekilde başlatılmıştır. Diğer yandan camiler de
ciddi biçimde kundaklama girişimlerine maruz kalmıştır. Hatta kimi camilerde birden
fazla kundaklama girişiminin meydana geldiği görülmektedir. Örneğin Bulgaristan’ın
Filibe kentindeki Kazanlık kasabasında bulunan beş asırlık cami defalarca yakılmak
istenmiş ve maddi zarara uğratılmıştır.
Tehdit biçimindeki eylemler özellikle camileri hedef almış ve bunların
neredeyse tümü Almanya’da gerçekleşmiştir. Cami görevlisinden, lokanta
işletmecisine, işadamından milletvekiline kadar toplumun her kademesindeki Türkler
benzer tehdit mektuplarına/mesajlarına maruz kalmışlardır. Aşırı sağcı Almanya
Ulusal Demokratik Partisi’nin (NPD) Federal Seçimler öncesinde aralarında Türk
kökenli adaylarında yer aldığı göçmen kökenli milletvekili adaylarına tek yönlü uçak
bileti ile ‘evine dön’ çağrılı ve tehdit içerikli mektuplar göndermiştir. Bir Türk kökenli
işadamı, kökeninden dolayı aşağılayıcı ve tehdit içerikli bir mektup almıştır. Mektupta
şirketini kapatıp ülkesine dönmesi istenmektedir. Bunun yanı sıra Almanlar dahi
hoşgörülü tavırları nedeniyle hedef olabilmiştir. Almanya’da kurban bayramında
kurban kesimine izin veren Bingen Belediye Başkanına, sözlü olarak, e-posta ve
telefon yoluyla saldırı ve tehditlerde bulunulmuş, özellikle internette İslam karşıtı bir
blog üzerinden yürütülen bir kampanyanın hedefi haline gelmiştir.
Saldırı, tehdit veya kundaklama dışındaki eylem türlerinden biri Brüksel’de
yaşanmıştır. “Nation” adlı aşırı sağcı bir grup bir Türk restoranına yönelik “Jambon
beurre” (Jambon ve tereyağından yapılan bir çeşit sandviç) adını verdikleri ırkçı ve
İslam karşıtı eylemde bulunarak, lokantayı işgal etmiş ve slogan atarak lokantayı terk
etmişlerdir. Eyleme ilişkin video görüntülerine şu adresten ulaşılabilir:
http://www.lacapitale.be/866203/article/regions/bruxelles/actualite/2013-1125/bruxelles-un-groupe-d-extremistes-identitaires-organise-des-invasions-de-s
Hakaret ve tehditlerde karşılaşılan yazı ve sloganlar ise şu şekildedir:
“Yahudilerin sonları ne oldu diye bir sorun. Ve merak etmeyin sizin dükkanlarınızı da
gece gündüz gözetliyoruz”, “İslamiyet nefrettir, barış değildir.”, “Pis Müslümanlar”,
“Pis Araplar evinize gidin”, “Türkler defolun” vb.
Eylemlerin hangi yaş grubundaki kişiler tarafından yapıldığına bakıldığında, her
ne kadar bütün eylemlerin failleri tespit edilememiş olsa da, eylemleri
gerçekleştirenlerin çoğunlukla 25 yaş altı şahıslar olduğu görülmektedir. Dolayısıyla
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duyguların dışa vurumunun daha yoğun olarak yaşandığı ve yönlendirmeye müsait
yaşlardaki gençlerin bir anlamda “seçilmiş” veya suça “itilmiş” oldukları
görülmektedir.
Eylemlerde hedef alınan yerlere dair veriler şu şekildedir:
Cami ........................:30
Kişi ..........................:20
Ev ............................:10
İşyeri .......................:6
Dernek/Lokal ..........:4
Araba.......................:3
Diğer .......................:3
Irkçı ve yabancı düşmanlığı içeren eylemlerden en çok zararı camiler
görmüştür. Eylemlerin yarıya yakını camilere yönelik gerçekleştirilmiştir. Cami
duvarına hakaret yazıları, camlarını kırma, kundaklama girişimi, maddi zarar verme,
tehdit mesajları gönderme, ibadet edenlere saldırı camilerin maruz kaldığı eylemler
arasındadır. Camiler, duvarlarına yazılan hakaret içerikli yazılar ve gönderilen tehdit
mektupları gözönüne alındığında, İslam’ın bir sembolü oldukları için saldırılara maruz
kalmaktadırlar. Camilere yönelik saldırılar kimi zaman tehdit kimi zaman da tamamen
ortadan kaldırma amacıyla gerçekleştirilmektedir. Örneğin Bulgaristan’da tarihi
camilere yönelik eylemler sürekli olarak tekrarlanmakta ancak bir türlü gerekli
tedbirler alınmamaktadır.
Eylemleri araştırmak ve incelemekle sorumlu emniyet birimlerinin vakaları ele
alışında veya mağdurlara yaklaşımında ırkçı tutum sergiledikleri yönünde iddialar
devam etmektedir. Şikayetleri dikkate almama, tekrar eden olaylara rağmen önlem
almama veya olaya alaycı yaklaşma türünden şikayetler bulunmaktadır. Ayrıca polisin
yabancılara yönelik orantısız ve aşırı güç kullandığı da ileri sürülmektedir.
Olayların gerçekleştiği bölgelerdeki yerel siyasetçiler ile üst düzey kamu
görevlilerinin olaylar hakkında aldıkları tavır genel olarak olumludur. Olay sonrası
beyanatları ve yaptıkları ziyaretler memnuniyet vericidir. Ne var ki, aşırı sağcı siyasi
partiler ırkçı ve yabancı düşmanı fikirlerin ve eylemlerin odağı olmayı sürdürmektedir.
Nitekim Nazi fikrini savunduğu bilenen Alman Ulusal Nasyonal Partisinin Türk
kökenli yerel siyasetçilere ve Federal Parlamento milletvekili adaylarına yönelik
tehditleri bulunmaktadır.
Diğer yandan ırkçı eylemlere karşı yerel halk ile yabancı kökenlilerin ortak
hareket etmeleri memnuniyetle izlenmiştir. Avusturya’da 12 Ocak 2013 tarihinde Türk
ve Avusturyalılardan oluşan kalabalık bir grup, dinlerarası yürüyüş organizasyonu
çerçevesinde camiden kiliseye doğru bir yürüyüş gerçekleştirmiş, şehrin farklı
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noktalarındaki İslam derneklerinde etkinlikler düzenlemiştir. Yine, Almanya’nın
Odendorf kasabasında bir Türk aileye ait dükkana karşı gerçekleştirilen kundaklama
girişiminden sonra kasaba sakinleri aileye destek vererek saldırıyı kınayan bir gösteri
düzenlemişlerdir.
Avrupa genelinde ırkçı eylemler yukarıda verilenlerle sınırlı kalmamaktadır.
Örneğin Hollanda’da polis karakolunda gözaltındayken 3 Temmuz 2011 tarihinde
vefat eden İhsan Gürz adlı Türk’ün karakola götürülürken ve nezarethanedeyken
polisin orantısız güç kullanması sonucu öldüğü iddia edilmişti. Polisin aşırı güç
kullanımına ilişkin soruşturma, Gürz’ün kafasının arkasına iki yumruk ve yan tarafına
bir yumruk atıldığının tespit edilmesine rağmen, Hollanda Adli Tıp Enstitüsünce
ölümün “kalp yetmezliğinden” ötürü gerçekleştiği ve polisin güç kullanımının Gürz’ü
kontrol altında tutabilmek ve tevkif edebilmek için gerekli olduğu gerekçesiyle
savcılık tarafından takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştır. Ancak aile tarafından üst
mahkemeye itiraz edilmesi sonucunda soruşturma dosyası yeniden açılmıştır.
Irkçı eylemlerin cezalandırılması konusunda son yılların en önemli olayı
Almanya’da görülmekte olan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünce
Türklere karşı işlenmiş olan cinayetler hakkındaki davalardır. Münih’te görülen
davaların ilk duruşması skandalla başlamış, duruşmaya Türk gazeteleri alınmamış;
ancak Alman Anayasa Mahkemesine yapılan şikayet başvurusu üzerine Mahkemenin
şikayeti haklı bulmasının ardından davayı gören Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi
duruşma gününü ertelemiş ve salon düzeninde yeniliğe gitmek zorunda kalmıştır.
Bunun yanısıra davalar da, davanın tutuklu birkaç kişiyle sınırlı bırakılmak istendiği
yönünde izlenimler bulunmaktadır. Nitekim duruşmalar sırasında müdahil avukatlarca
emniyet mensubu tanıklara yönelik sorulan, cinayet soruşturmalarında ırkçılık
olgusunun neden dikkate alınmadığına yönelik sorulara savcı tarafından şiddetle
muhalefet edilerek davanın amacının soruşturmadaki eksikleri değerlendirmek
olmadığı ısrarla ifade edilmektedir. Oysa yıllara yayılan cinayetlerde ırkçılık
unsurunun ihmal edilmiş olması cinayetlerin süregelmesinin temel nedenlerinden biri
olmuştur.
Dikkat çekici son bir örnek olay Hollanda’da yaşanmıştır: Basına 26 Aralık
2013 tarihinde yansıyan bir haberde, Hollanda’da yaşayan Ezra Coşkun isimli Türk
geçirdiği trafik kazası nedeniyle beyin hasarına uğramış ve beyinsel işlevi dört
yaşındaki çocuğun düzeyine gerilemiştir. Kaza nedeniyle mağdurun ailesi mahkemeye
başvurarak tazminat istemiş; tazminat konusunda görüşüne başvurulan Hollanda
Beyinsel Hasarları Hesaplama Merkezi, Ezra Coşkun’a 430 bin avro tazminat
ödenmesini tavsiye etmiştir. Ancak kazaya neden olan kişinin bağlı olduğu sigorta
şirketi miktarı fazla bularak, Ezra Coşkun’un okul durumunu ve tüm aile bireylerinin
eğitim durumunu incelemiş ve ‘kazaya maruz kalmasaydı nasıl bir kariyeri olurdu’
şeklinde bir plan ortaya çıkarmıştır. Kaza öncesi Hollandaca bilgisi nedeniyle düşük
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düzeyli bir okula devam eden Coşkun’un “kuaför olmak istediğini” öğrenen sigorta
şirketinin, bu varsayımdan yola çıkarak hazırladığı ödeme planına göre, “erken yaşta
evlenip, en geç 26 yaşında anne olacak olan Coşkun, 36 yaşına kadar çocuk bakacak,
36 yaşından sonra da ancak ‘part-time’ olarak çalışabilecekti.” Sigorta şirketi bu
nedenle, 430 bin euro yerine 70 bin euroluk tazminatın yeterli olacağını savunmuştur.
Sigorta şirketinin bu varsayımı, mahkeme tarafından “kültürel kökenler nedeniyle”
ortalama bir Türk kadınının “26 yaşında çalışma hayatından çekildiğine” işaret
edilerek “haklı” bulunmuş ve 430 bin euro yerine 70 bin euro tazminat verilmesini
hükme bağlamıştır. Karar Hollanda kamuoyunda da “ayrımcılık” olarak
değerlendirilmiş, Hollanda Türkler İçin Danışma Kurulu tarafından da, tam bir
ayrımcılık olduğu ifade edilerek “Dahil olduğu grubun ‘ortak özelliği’ denilerek bir
kişi
hakkında
böyle
bir
karar
alınamaz”
denilmiştir
(Bkz.
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/12/131226_hollanda_ayrimcilik.shtml).

Sonuç olarak, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı saikiyle gerçekleştirilen eylemler
bazı ülkelerde düşük bazılarında ise yüksek seviyelerde devam edegelmektedir.
Görülmektedir ki, yabancılara yönelik nefreti ve bunun sonucu olan eylemleri ortadan
kaldıracak projeler hayata geçirilememekte, kurumlar halen yeterli duyarlılığa
erişememektedirler.
Yabancı düşmanlığı ve ırkçı düşüncenin devam etmekte olduğunu, aşırı sağcı
siyasi partilerin oy oranlarının yüksek seviyelerde olması, liberal partilerin dahi
yabancı karşıtı söylemleri, iş piyasasında ayrımcılık, Hollanda’daki örnekte olduğu
gibi yargılamalarda bile ‘kültürel nedenlerle’ ayrımcılık yapılması, eğitim-öğretimde
yabancı kökenlilere önyargıyla bakılması gibi hususlarda da açıkça görebilmekteyiz.
Ortaya çıkan diğer mesele ise yabancı düşmanlığı ve ırkçılık fikrinin İslam
karşıtlığına dönüşmüş olmasıdır. Eylemlerden de anlaşıldığı üzere, konut, işyeri ve
camilere yapılan saldırılarda İslamiyet’e hakaretler ön plana çıkmaktadır. Kişiler dahi
ırki nedenden ziyade Müslüman oldukları için saldırıya uğramaya başlamışlardır.
İslam dini düşman olarak hedef tahtasına konulmuş, hoşgörü ve tahammül akıl ve
vicdanlardan silinmeye başlamıştır. Öyle ki yüzyıllardır Müslümanlarla yaşayan
toplumlar da dahi camilere, din görevlilerine ve Müslüman mezarlıklarına yönelik
saldırılar yapılmaktadır.
Sonuçta, ortaya çıkan tüm bu manzaranın Avrupa ülkeleri için ürpertici olması
beklenmektedir. Kaybolmak bilmeyen, aksine evrim geçiren yabancı düşmanlığı ve
ırkçılık düşüncesinin üzerine topyekun gidilmeden bu nefretin bitirilmesi mümkün
görünmemektedir. Komisyonumuz önceki yıllarda olduğu gibi yabancı düşmanlığı ve
ırkçı saikli eylemleri izlemeye ve raporlamaya devam edecektir.

EK: OLAYLARIN ÜLKELERE GÖRE AYRINTILI BİLGİSİ
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EK: OLAYLARIN ÜLKELERE GÖRE AYRINTILI BİLGİSİ
Tarih

1.

2.

3.

4.

5.

Ülke

02.01.2013 Almanya

04.01.2013 Almanya

07.01.2013 Almanya

Eylem
Türü

Olay

2 Ocak 2013 günü 3 Türk, 17 yabancı, 2 Alman ailenin yaşadığı apartmanın
bodrum katındaki eski eşyaların bulunduğu bölümde yangın çıkmıştır.
Apartmanın girişinde kilit bulunmamaktadır. Kundaklama ihtimali
mevcuttur. Olayda 10 civarında kişi dumandan etkilenmiştir. Türk vatandaşı
E. A. dumanı fark ederek itfaiye ve polise haber vermiş, bina sakinlerini
Kundaklama
uyarmıştır. Bodrumda bir kaç ay önce küçük çapta bir yangın daha çıktığı
öğrenilmiştir. Aynı gün yakın bir mahalde aşırı sağcıların gösteri
yaptıklarına dair duyumlar bulunmaktadır. E. A. ve ailesinin tehlike altında
olmadıkları ispatlanamadığından, kendilerine koruma sağlandığı
bildirilmektedir.

Alman basınında, E. A.'nın 2 Ocak 2013 tarihinde yaşadığı apartmanda
çıkan yangında bir faciayı önlediğine dair haberler yayınlanmıştır. Söz
Kundaklama konusu haberlerin hemen ardından, E. A. ve ailesinin yaşadığı apartman
dairesinin balkonundaki havlu ateşe verilmiştir.

2 ve 4 Ocak 2013 tarihlerinde vuku bulan kundaklama olaylarının ardından
bu kez, apartmanın dışındaki garajda bulunan aileye ait aracın lastikleri
Kundaklama bıçakla kesilmiş ve yedek lastikler ateşe verilmiştir. Yangın büyümeden
söndürülmüştür.

05.01.2013 Bulgaristan Diğer

Varna’daki Aziziye Camii’nin duvarlarına kimliği belirsiz kişilerce gece vakti,
sprey boya ile ‘Türkler titreyin’, ‘Levski yaşıyor’ cümlelerinin yazıldığı, ayrıca
haç çizildiği, konuyla ilgili olarak Varna polisinin soruşturma başlattığı
belirtilmektedir.
Kamera kayıtlarından olayın 12 - 13 yaşlarında 3 çocuk tarafından
gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Ayrıca olaydan 1 saat sonra, bir polis devriye
aracının yazıyı içeren duvarın önünden geçtiği ancak herhangi bir girişimde
bulunmadığı belirtmiştir.

12.01.2013 Avusturya Saldırı

Salzburg İslam Federasyonu’nun Hallein’de bulunan camiine 12 Ocak 2013
Cumartesi gecesi bir saldırı düzenlenmiştir. Camiye ait güvenlik kamerası
kayıtlarından, yaşları 15-17 arasında olduğu tahmin edilen 5 kişilik bir grup
gencin, caminin kapısını zorladığı, daha sonra saldırganlardan ikisinin camı
kırarak içeri girdikleri, Kur’an ve diğer kitapları sokağa attıkları tespit
edilmiştir. Söz konusu kayıtlar dernek tarafından polise teslim edilmiştir.
Olay gününün sabahında Türk ve Avusturyalılardan oluşan 120 kişilik bir
grup, dinlerarası yürüyüş organizasyonu çerçevesinde camiden kiliseye
doğru bir yürüyüş gerçekleştirmiş, şehrin farklı noktalarındaki İslam
derneklerinde etkinlikler düzenlemiştir. Dernek yetkilileri, camiye yönelik
saldırının söz konusu organizasyonla aynı güne rastlamasının daha üzücü
olduğunu ifade etmişlerdir.
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6.

7.

8.

9.

05.01.2013 Bulgaristan Saldırı

08.01.2013 Almanya

19.01.2013 İsviçre

30.01.2013 Almanya

10. 06.02.2013 Almanya

Diğer

2, 4 ve 7 Ocak 2013 tarihlerinde, E. A.'nın Bonn'daki evinde vuku bulan
olayların ardından araçla Siegburg'da mesleki eğitim yaptığı yaşlılar
yurduna gitmekte iken karşı yönden gelen bir araç tarafından öne
kesilmiştir. Aksu otomobilinden inmemiş ve şahıstan kimlik belgesi
göstermesini istemiştir Şahıs, sigorta kimliğine benzer bir belgeyi göstermiş
ve kendisinde haber beklemesini söylemiştir.

Saldırı

19 Ocak 2013 Cumartesi akşamı Huttwil (Bern) bölgesinde bir Türk
vatandaşı tarafından işletilen “Hutto Kebab” isimli bir lokale 4 neo-Nazi
tarafından saldırıda bulunulmuş, bir sandalye ile lokalin camı kırılmış,
saldırı esnasında lokalin bir çalışanı parmağından yaralanmıştır. Bern,
Zürih ve Freiburg kantonlarından gelen bu 4 kişi polis tarafından
yakalanmış, ancak daha sonra serbest bırakılmıştır. Polis Sözcüsü
soruşturmaların sürdüğünü açıklamıştır.

Diğer

30 Ocak 2013 gecesi Alsdorf'taki Ülkü Ocağı'nın camına gamalı haç
çizilmiş, duvara Hitler'in iktidara geçiş tarihi olan "30 Ocak" ve "bizim
vatanımız" şeklinde yazılar yazılmıştır. Konuyla Aachen Kriminal Polisi
ilgilenmektedir.

Saldırı

Aşırı sağcı 22 yaşındaki bir kişi, Trier şehrine bağlı Wittlich’deki bir
lokantada yabancı düşmanı ve aşırı sağcı sloganlar atmış, daha sonra da
1974 Mardin Midyat doğumlu M. B.’ye saldırmış ve B.’nin saldırı
neticesinde kolunun kırılmıştır.

11. 02.03.2013 Avusturya Diğer

12. 04.03.2013 Ukrayna

13. 14.03.2013 Almanya

5 Ocak sabah erken saatlerde, alkollü oldukları anlaşılan 22-23 yaşlarındaki
iki saldırgan, Filibe'deki tarihi Muradiye (Cuma) Camisine saldırarak
camlarını kırmışlardır. Saldırganlar tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakılmışlardır.

2 Mart 2013 Cumartesi gecesi Tirol-Jenbach'ta bulunan Milli Görüş Derneği
binasının dış duvarına sprey boyayla "Türkler Defolun" şeklinde hakaret
içerikli bir ifade yazılmıştır.

Diğer

Kırım Özerk Cumhuriyetinin başkenti Akmescit’te bulunan Kebir Camiinin
duvarlarına kimliği belirsiz şahıslar tarafından siyah boya ile küfürler
yazıldığı anılan Cami bekçisi tarafından 4 Mart günü sabah saatlerinde
tespit edilmiştir.

Tehdit
Mektubu

DİTİB Kassel Merkez Camiine kimliği belirsiz kişilerce İslam dinine yönelik
hakaretler içeren bir not gönderilmiştir. Sözkonusu notun ilk sayfasında
Almanca büyük harflerle "Samisdat: 20.09.2012: İslam özgürlüğümüzü ve
demokrasimizi tehdit ediyor! İslam buraya ait değil" ifadesi yer almaktadır.
Ayrıca "İslam =Alt sınıf insanlar, pislik kültürü", "Berlin’de Sosyal parazitler",
"Mölln, Solingen = yalan", "İslam-din faşizmi", "İslam’ı yasaklamak- camileri
kapatmak", "10 Milyon Türk’ü sınır dışı etmek", "DİTİB-faşist pislik grubu"
gibi yazılar yer almaktadır.
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14. 07.03.2013 Almanya

Diğer

15. 16.03.2013 Bulgaristan Saldırı

Nürnberg'e yakın Altdorf kasabasında aynı apartmanda yaşayan üç Türk
ailesinin yaşadıkları apartmanın girişindeki duvara zaman zaman
gazetelerden kesilmiş haber ve Müslümanları aşağılayıcı ifadeler olan
resimler asılmıştır. Polis ancak ısrarlı aramalar karşısında gelmiştir. Eylemi
yapanın aynı apartmanda oturan bir şahsın gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.

Filibe'ye bağlı Karlıova'da bulunan tarihi Yalı Camii, 2013 yılı Mart ayı
içerisinde üst üste 3 kez saldırıya uğramış ve caminin camları kırılmıştır.
Ayrıca, cami duvarlarına ırkçı yazılar yazılmış, cami imamı tehdit edilmiş ve
hakarete uğramıştır. Emniyet yetkilileri olay yerine geç intikal etmiş, camide
kamera sistemi olmadığı için saldırganların tespit edilemediğini ileri
sürmüştür. Söz konusu cami, 2010 yılı Nisan ayında da şüpheli bir yangına
maruz kalmıştı.

S. T. adlı vatandaşımız dört yaşındaki oğlu ve çocuk arabasında bulunan
ikiz bebekleri ile yanlarında bulunan bir arkadaşıyla birlikte oğlunu kreşe
götürmek üzere yürürlerken, arkalarından gelen yaşlı bir Alman kadın
yabancı düşmanı ifadelerde bulunmuş, kreşe çok yaklaştıkları için dört
yaşındaki oğlu annesinden kreşe koşmak için izin istemiş, çocuk koşarak
söz konusu Alman kadının önünden geçerken kadın çocuğu yakalamış ve
önce havaya kaldırıp daha sonra yola fırlatmış, yoldan bir araba
geçmemesi olası bir kazayı önlemiş, S. T. derhal polise giderek şikayette
bulunmuş, polisin tarif üzerine evvelce başkalarınca da şikayet konusu
yapılmış olan saldırganı derhal teşhis etmiş ve saldırgan hakkında
yakalama emri çıkarılmıştır.
Çocuk psikolojik olarak olayın etkisini üzerinden henüz atamamıştır ve bu
sebeple psikolojik uzman yardımı almaktadır.

16. 29.03.2013 Almanya

Saldırı

17. 30.03.2013 Almanya

30 Mart 2013 günü 21:30-21:45 sularında Türk vatandaşları ve Türk
kökenlilerin yaşadığı 12 daireli apartmanda yangın çıkmıştır. Olayda
Kosova vatandaşı bir kadın ile bir Alman hayatını kaybetmiştir. Resmi
kayıtlara göre apartmanda 34 kişi yaşamaktadır. Bunlardan 14'ü Türk asıllı,
5'i Türk vatandaşıdır. Yangında hafif yaralanan 13 kişiden 8'i Türk veya
Türk kökenlidir. Yaralılar ertesi gün hastaneden taburcu olmuşlardır. Köln
Kundaklama
Polisi ve Savcılık yangının çıkış nedenlerini bütün ihtimaller dikkate alınmak
suretiyle incelenmekte olduğunu açıklamışlardır. Yangın sırasında girişteki
bir bebek arabası ateş almıştır. Savcılık 3 Nisan 2013 tarihinde yaptığı
açıklamada, yangının elektrik arızasından kaynaklanma olasılığının
bulunmadığını, olay yerinde yanmayı kolaylaştırıcı madde bulunmadığını,
araştırmanın sürmekte olduğunu bildirmiştir.

18. 17.04.2013 Almanya

Hürth kasabasında, aralarında bir Türk ailenin de bulunduğu 40 kişinin
yaşadığı toplam 14 dairelik apartmanda, öğleden sonra Iraklı bir aileye ait
Kundaklama bebek arabasının yanması sonucunda beş kişi dumandan etkilenerek
hastaneye kaldırılmış ve kısa bir süre sonra taburcu edilmişlerdir. Polis
soruşturmasında kundaklama ihtimali de değerlendirilmektedir.
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19. 20.04.2013 Almanya

Diğer

Ludweiler'da (Völklingen/Saarland) bulunan DİTİB Kocatepe Camii'nin
bahçesine ve anılan Camide görev yapan din görevlisinin lojmanının
kapısına 20 Nisan 2013 tarihinde gamalı haç işareti çizilmiştir.

Bir Türk avukat bayan, bir kargo şirketinde satıcı tarafından terslenerek
"nereden geldiysen oraya git" şeklinde yabancı düşmanlığı içerikli söyleme
maruz kaldığını, şikayetçi olarak olay yerine çağırdığı polisle yaşadığı
tartışma sonucu polislerden birinin "kaba kuvvet kullanarak kendisini duvara
iteleyerek "Türk o...” dediğini ve elbisesinin kan içinde kaldığını ifede
etmiştir. Avukat, kimliğini ibraz ettikten sonra polisin kendisini bıraktığını,
polis hakkında yaralama, rencide etme ve özgürlüğünün kısıtlanması
suçlarından suç duyurusunda bulunduğunu da açıklamıştır.

20. 29.04.2013 Almanya

Diğer

21. 23.04.2013 Almanya

Köln Holweide semtinde ikamet eden vatandaşımız V. Ö. 23.04.2013
gecesi evine geldiğinde bina içinde yanık kokusu olduğunu duymuş, daire
kapısının önünde yanmış yastık ve bez parçalarını görmüş ve ayaklarıyla
Kundaklama
ateşi söndürmüştür.
Zanlı olarak, sürekli kendilerini taciz eden komşusu polis tarafından
alıkonulmuş ve zanlının evi mühürlenmiştir.

22. 13.05.2013 Almanya

Tehdit
Mektubu

Türk İşadamı O. A. imzasız aşağılayıcı bir mektup almıştır. Mektupta Türk
kökenli olduğu için aşağılanmakta, imzasız mektupta, Türk işadamından
dükkanını kapatması ve ülkesine dönmesi istenmektedir.

Saldırı

Fransa'nın Auvergne bölgesindeki Puy-de-Dôme vilayetindeki Thiers
şehrinde yerleşik ''DİTİB Thiers Türk Birliği Derneği''ne (Association Thiers
Union Turque) 14 Şubat gece yarısından sonra yapılan bir saldırıda,
bilinmeyen kişilerce derneğin camları kırılmış, kapılarına kesici bir aletle
zarar verilmiş, posta kutusu tahrip edilmiş ve lokalin kalorifer odasının
vanaları benzin dökülmüş bez parçalarıyla yakılmaya çalışılmıştır.

Diğer

Türk vatandaşı S. Y.'ye ait kahvehanenin önünde bulunan iskemleye 8-9
Mayıs 2013 gecesi Nasyonal Millet Partisi NVP imzasıyla "Geri geldik,
zaten hiç ölmemiştik. Temiz Alman ırkına karşı terbiyesiz davranmanız
canımıza yetti. Yahudilerin sonları ne oldu diye bir sorun. Ve merak etmeyin
sizin dükkanlarınızı da gece gündüz gözetliyoruz" ibareleri yazılmıştır.

23. 14.02.2013 Fransa

24. 08.05.2013 Almanya
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25. 09.05.2013 Almanya

Saldırı

Bamberg'de yaşayan M. E. ve eşi H. E. çiftinin evlerinin önünde misafirlerini
uğurlarken, 28 ve 30 yaşlarındaki iki Alman'ın saldırısına uğramışlardır.
Saldırganların önce 'Pis Türkler, Almanya’dan gidin' ifadeleriyle sözlü
tacizde bulunmuşlar, çiftin 'gidin buradan' diye yanıt vermelerinin ardından
çıkan kavgada M.E.'nin omuz kemiği kırılmış, eşi H. E.' evvelce geçirdiği
ameliyat yarasının açılması sebebiyle iç kanama tehlikesi geçirmiştir. Olay
anında yanlarında bulunan hamile kızları A. E. düşük tehlikesi geçirmiş,
damatları M. S.'nin vücudunda ezikler meydana gelmiştir.
Zanlıların yakalanıp adli mercilere teslim edilmesinin ardından savcılık,
yabancı düşmanlığı motifi de içermesi sebebiyle saldırganların
tutuklanmasını talep etmiş ancak, hakim bu talebi reddetmiştir.

26. 16.05.2013 Almanya

Tehdit
Mektubu

Münster DİTİB Merkez Camii'nin kapısına Almanca İslam karşıtı bir bildiri
konulmuştur. Bildiride "Mısır'daki kilise havaya uçurulmuştur. Kardeşlerim
ölmüştür. İslamiyet nefrettir, barış değildir." denmektedir.

27. 16.05.2013 Almanya

Tehdit
Mektubu

Aşağı Saksonya Eyaleti'nin Langenhagen şehrinde bulunan DİTİB camisine
16 Mayıs 2013 tarihinde posta yoluyla ulaşan bir zarf içinde İslam'a ve Hz.
Muhammed'e hakaret içeren iki resim gönderilmiştir.

28. 17.05.2013 Almanya

Tehdit
Mektubu

Hz. Muhammed'e hakaret içeren, yukarıda anılan mektubun bir benzeri
aynı resimlerle bu kere Hannover'deki Hacı Bayram Veli Camisine posta ile
gönderilmiştir.

29. 20.05.2013 İngiltere

Saldırı

Bir Türk vatandaşı, komşusunun uyusturucu sattığını ve kendisinin Türk ve
Müslüman olmasıyla ilgili sözlü saldırılara uğradığını, 5 yıldır şikayet
etmesine rağmen polisin duruma duyarsız kaldığını belirtmektedir.

30. 23.05.2013 Almanya

Saldırı

Lengerich Abdülhamithan Camii Derneği'ne 14 Mayıs 2013 tarihinde kimliği
belirsiz kişiler tarafından bir saldırı gerçekleştirilmiş ve caminin camları
kırılmıştır.

31. 19.05.2013 Almanya

Diğer

DİTİB Bullay Türk İslam Kültür Derneği'nin inşaatı devam etmekte olan
Camii'nin pencere ve kapısına yabancı düşmanı ve ırkçı ifadelere yer veren
yaklaşık 100 kadar çıkartma yapıştırılmıştır.

32. 27.05.2013 Almanya

Swisstal şehrinde yaşayan bir Türk ailenin evlerinin altındaki dükkanı 26
Mayıs gecesi saat 01.00 sularında molotof kokteyli atılmıştır. Patlama
sesiyle uyanan aile dükkanın girişinde alevleri görür görmez itfaiyeyi
aramışlar ve kendi çabalarıyla yangını söndürmüşlerdir.
Kundaklama
Olay üzerine kriminal polis çok geniş bir araştırma başlatmıştır. Odendorf
kasabasında ırkçı bir tehdit ya da olayın bugüne kadar yaşanmadığını
beyan edilmekte olup, kent sakinleri de aileye destek vererek saldırıyı
kınayan bir gösteri düzenlemişlerdir.

12

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

33. 24.05.2013 Belçika

Diğer

Gent şehrinde bulunan Tevhid Camii'nin kapısına, 24 Mayıs 2013 sabahı
kesik bir domuz kafası ile İslam'a hakaret içerikli bir pankart bırakılmıştır.

34. 17.05.2013 Almanya

Saldırı

17 Mayıs 2013 gecesi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce, Bönen kentinde
bulunan Mevlana Cami binası önündeki ve çevresindeki çiçeklerin kırılmış
ve yerlerinden sökülmüştür.

35. 09.06.2013 Fransa

Saldırı

T. K. adlı kadın vatandaşımız evinin önünde eşiyle birlikte otomobiline
bindiği sırada, 17 yaşlarında bir genç elini otomobilin içine uzatarak, “Pis
Araplar evinize gidin” demiş ve vatandaşımızın başörtüsünü çekmeye
çalışmıştır. Polis vatandaşımızın şikayetini almakta isteksiz davranmış,
Türk ve Arap dernekleri ile medyanın olaya karışmasının ardından
vatandaşlarımız Polis merkezine şikayette bulunabilmişlerdir.
M. E. adlı vatandaşımızın evine Alman polisince zorla girildiğini, polis
tarafından ağır şekilde darp edildiğini ve vücudunda çok sayıda yara
meydana geldiğini ifade etmiştir. Vatandaşımız polisin kardeşinin vergi
borcu nedeniyle evini bastığını, mukavemette bulunmadığı halde kendisini
darp ettiğini ifade etmiştir.

36. 03.06.2013 Almanya

Diğer

37. 01.07.2013 Almanya

Mönchengladbach kentinde A. G. adlı vatandaşımızın sahibi olduğu fırında
1 Temmuz 2013 günü sabaha karşı yangın çıkmıştır, herhangi bir can
kaybının olmadığı olayda fırın maddi hasar meydana gelmiştir.
Kundaklama
Mönchengladbach Emniyet Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda
yangında hızlandırıcı bazı maddeler tespit edilmesi sonucu failleri ortaya
çıkarmak için özel bir soruşturma komisyonu kurulmuştur.

38. 05.07.2013 Almanya

Saldırı

Alman bir arkadaşıyla birlikte Bamberg'den Bad Neustadt an der Saale
şehrine gezmeye giden A. C., tren istasyonuna vardığında üç Alman
gencinin kendisine tuhaf şekilde baktıklarını ve takip ettiklerini fark etmiştir.
Tanımadığı bu gençler kendisine sataşmış ve yumruk atmışlardır. Bu
gençlerden kaçan A. C., şehirde bir süre geçirdikten sonra Bamberg'e
dönmek üzere tekrar tren istasyonuna geldiğinde, içlerinde daha önce
kendine sataşan gençlerin de bulunduğu 15 kişilik bir grup genç kendisine
doğru gelmiş ve aralarından üç-dört tanesi adı geçene saldırarak
dövmüşlerdir. Saldırı sonucu A. C.'nin burnunda ve göz bölgesinde
yaralanma oluşmuştur.
T-shirtlerini çıkaran saldırganların sırtlarında gamalı haç ve SS işaretleri
mevcut olduğu görülmüştür. Saldırmayarak olayı izleyen diğer gençlerden
biri cep telefonuyla dayak olayını kaydetmiş ve görüntüleri yayınlayacağını
yüksek sesle söylemiştir.
Saldırganların neo-Nazi sembollerini açıkça teşhir etmelerine rağmen polis
açıklamasında olayda yabancı düşmanlığı motifi bulunmadığı yönünde bir
ifade kullanmıştır.

39. 20.08.2013 Almanya

Diğer

Aşağı Saksonya Eyaleti'nin Brake şehrinde bulunan DİTİB'e bağlı Eyyüp
Sultan Camii'nin duvarına 20 Ağustos 2013 tarihinde "Drecks Moslems"
(Pis Müslümanlar) yazılmıştır.
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40. 08.09.2013 Avusturya Saldırı

8 Eylül 2013 Pazar akşamı saat 20:30-21:30 arasında Salzburg'a bağlı
Oberndorf kasabasında bulunan İslam Birliği Derneği Camiine kimliği
belirsiz bir şahıs tarafından sözlü ve fiili bir saldırıda bulunulmuştur.
8 Eylül 2013 Pazar akşamı saat 20:30-21:30 arasında Avusturya uyruklu bir
şahıs, camide cemaat bulunduğu halde, önce "camiyi 2 gün içerisinde
yakacağım", "buradan defolun", "Türkleri istemiyoruz" şeklinde Almanca
tehditlerde bulunmuş, ardından cami kapısına saldırarak cam kapıyı
tamamen kırıp içeri girme teşebbüsünde bulunmuş, cemaatin engellemesi
sonucunda bu kez caminin ön tarafına yönelerek parmaklıklardan atlayıp
içeri girmiş ve bir kişiyi bıçakla hafif yaralamıştır. Saldırganın cemaat
tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edilmiş, ancak polisin ihmali
ve göz yumması sonucu saldırgan olay yerinden kaçmıştır. Olayın hemen
başında haber verilmesine rağmen polis olay mahalline geç intikal etmiş ve
polisin cami etrafını güvenlik çemberine alması sonucu cemaat cami
içerisinde mahsur kalmıştır.

41. 06.04.2013 Hollanda

Kundaklama

Saldırganların Enkhuizen'daki Alaaddin Camii'ne Molotov kokteyli atarak
çıkardıkları yangın büyük zarara yol açmıştır.

42. 15.04.2013 Hollanda

Diğer

HDV Merkez Camii'nin girişine üzerinde "Muhammed öldü, Tanrı'nın oğlu
İsa yaşıyor" yazan bir pankart yerleştirilmiştir.

43. 10.08.2013 Hollanda

Saldırı

HDV Ertuğrul Camii pencerelerine yumurta atılmıştır.

44. 18.08.2013 Hollanda

Kundaklama HDV Merkez Camii'nin girişinde yangın çıkartılmıştır.

RTL Televizyonunda 22 Kasım 2013'te gösterilen ve "LaCapitale.be" adlı
internet sitesinde 25 Kasım'da yayınlanan, "Nation" adlı aşırı sağcı bir
grubun Brüksel'deki bir Türk restoranına yönelik "Jambon beurre" (Jambon
ve tereyağından yapılan bir çeşit sandviç) adını verdikleri ırkçı ve islam
karşıtı eylemde bulunmuşlardır. Eylemin video görüntülerine aşağıdaki
linkten ulaşılabilir..

45. 03.09.2013 Belçika

Diğer

http://www.lacapitale.be/866203/article/regions/bruxelles/actualite/2013-1125/bruxelles-un-groupe-d-extremistes-identitaires-organise-des-invasionsde-s
Video görüntülerinde, yüzüne domuz maskesi takan birkaç kişinin "İstanbul
Snack" adlı bir Türk restoranını işgal ettikleri ve çalışanların tepkisiyle
karşılaşan grubun solganlar atarak restoranı terkettiği görülmektedir.
Videoda, grup adına kameralara yapılan açıklamada, Türk ve Faslıların
yoğun olarak yaşadığı semtlerin "Türk Mahallesi" veya "Arap mahallesi" gibi
adlarla anılmasına bir tepki olarak, şehirdeki tüm mahallelerin "Belçika
mahallesi" olduğunun vurgulandığı ve grubun "On est chez nous" (kendi
evimizdeyiz) ve "Jambon-beurre" şeklinde slogan attıkları görülmektedir.
HDV Mevlana Camii'ne molotof kokteyli atılmış, çıkan yangın caminin

46. 30.08.2013 Hollanda

Kundaklama çatısına zarar vermiştir. Daha sonraki günlerde yağan yağmur çatının

çökmesine neden olmuştur.

14

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

47. 15.09.2013 Hollanda

Diğer

48. 08.09.2013 Bulgaristan Diğer

HDV Mevlana Camii'nin ön camlarına ve çerçevelerine gamalı haç çizilmiş
ve "ACAB" (All Cops Are Bastards) yazılmıştır.
Varna’daki Aziziye Camii’nin duvarına kimliği belirsiz kişiler tarafından
Bulgarca “Dışarı”, “14/88” ifadelerinin yazıldığı ve gamalı haç işareti
çizilmiştir.

49. 28.09.2013 Almanya

Saldırı

Bernburg tren istasyonundaki kendisine ait Ali Baba Döner Büfesini akşam
vakti kapatırken 9 kişilik aşırı sağcı Alman grubun sözlü tacizine uğrayan
lokanta sahibi A. E., tartışmanın büyümesi üzerine aşırı sağcıların
öldüresiye dövmesi ve kafasına vurdukları bira şişeleri nedeniyle ağır
biçimde yaralanmıştır. A. E. halen Halle (Saale) şehrinde Hastanede yoğun
bakımda uyutulmakta olup, hayati tehlikesi bulunmaktadır.

50. 16.09.2013 Almanya

Tehdit
Mektubu

Aşırı sağcı Almanya Ulusal Demokratik Partisi'nin (NPD) Federal Seçimler
öncesinde aralarında Türk kökenli adaylardan Özcan Mutlu ve Azize
Tank'ın da yer aldığı göçmen kökenli milletvekili adaylarına tek yönlü uçak
bileti ile ‘evine dön’ çağrılı ve tehdit içerikli bir mektup göndermiştir.

Saldırı

Berlin Eyalet Meclisi Sol Parti (Die Linke) Milletvekili ve Federal Meclis
Milletvekili adayı Hakan Taş’ın evine 21 Eylül 2013 Cumartesi sabahı ırkçı
bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda adı geçenin apartman dairesinin
kapısına “SS”, “yabancılar dışarı” ve “yakında öleceksin” şeklinde yazılmış,
posta kutusuna da yine “SS” ve “dışarı” yazılmıştır.

51. 21.09.2013 Almanya

52. 25.09.2013 Bulgaristan Diğer

53. 26.09.2013 Almanya

Saldırı

54. 05.10.2013 Bulgaristan Saldırı

55. 16.10.2013 Almanya

Diğer

12-14 Aralık 2012 tarihlerinde Burgaz’da gerçekleştirilen “Sahil Güvenlik
Teşkilatları Liderleri 13. Yıllık Toplantısı” vesilesiyle katılımcı 6 ülkeyi
temsilen Burgaz Parkı’na birer ağaç dikilmiş ve temsil ettikleri ülkeyi belirten
plaketler konulmuştur. Ancak bir süre sonra ülkemize ait plaketin yerinden
sökülmüş olduğu belirlenmiştir.
Waghausel'de bir Türk ailenin evine evsahibi N. T. sabah saatlerinde evde
yalnızken, maskeli bir yabancı yüzüne biber gazı sıkarak eve girmiş, şahıs
mağdurun çantasını ve cüzdanını çalmış ve evi ateşe vermiştir.
Kazanlık ilçesindeki (Eski Zağra) camiye 5 Ekim 2013 Cumartesi gecesi
kimliği belirsiz iki genç tarafından camları kırılmak suretiyle saldırıda
bulunulmuştur. Kültür anıtı ilan edilmiş bulunan Kazanlık Camisi yaklaşık
beş asırlık olup, ilçede ayakta kalabilen tek camidir. Cami 2006 yılında da
molotof kokteyli atılarak yakılmak istenmiş, ayrıca geçtiğimiz yıllarda
duvarlarına gamalı haç çizilmek ve camları kırılmak suretiyle çok sayıda
saldırıya maruz kalmıştır.

Bingen Belediye Başkanı Thomas Feser'in (CDU) Bingen-Sponsheim’da
bulunan bir kasabada Müslümanların kurban bayramında 3 gün boyunca
kurban kesmesine izin vermesi nedeniyle İslam karşıtı kişiler tarafından
saldırıya uğramıştır. Belediye Başkanına yönelik olarak sözlü, e-posta ve
telefon yoluyla saldırılarda bulunulmuş, özellikle internette İslam karşıtı bir
blog üzerinden yürütülen bir kampanyanın hedefi olmuştur.
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Kazanlık ilçesindeki (Eski Zağra) camiye kimliği belirsiz bir şahıs tarafından
56. 20.10.2013 Bulgaristan Kundaklama saldırıda bulunulmuş ve cami yakılmaya çalışılmıştır. Camide kırılan birkaç
cam dışında maddi hasar oluşmamıştır.

57. 07.11.2013 Almanya

Diğer

Görev bölgemizdeki DİTİB Krefeld Mimar Sinan Camisi'nde 7 Kasım 2013
sabahı, Türk ve Alman bayraklarının bulunduğu direklerden Türk bayrağının
indirilerek, yerine gamalı haç şeklindeki bayrağın çekildiği anılan cami
yetkilileri tarafından bildirilmiştir. Söz konusu bayrak Alman polisinin
gözetimde indirilmiş olup, bu konuda tahkikat başlatıldığı öğrenilmiştir.
Alman emniyet makamlarından söz konusu olaya ve soruşturmanın
safahatına ilişkin yazılı bilgi talep edilmiş olup, konu izlenmektedir.

58. 09.11.2013 Bulgaristan Saldırı

9 Kasım akşamı bir grup aşırı sağcı, bir Türk'ü döverek komaya sokmuştur.
Saldırganlar ilk ifadelerinde, mağduru yasadışı göçmen zannettiklerini ifade
etmiştir.

59. 12.11.2013 Rusya

Saldırı

İş çıkışı evine gitmekte iken metro çıkışında aşırı milliyetçi oldukları sanılan
16-18 yaşlarındaki gençlerden oluşan bir grubun saldırısına uğrayan M. A.,
saldırı sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış, ayrıca nöroloji
bölümünde ameliyat edilmiştir. Mağdurun sağlık durumunun ciddi olduğu
bildirilmiştir.

60. 08.11.2013 Fransa

Diğer

Türk Kültür Derneği tarafından yapımına 2011 yılında başlanılan ancak
henüz ibadete açılmamış olan camii inşaatının arazisine kimliği belirsiz
kişiler tarafından domuz başı atılmıştır.

61. 09.11.2013 Almanya

Tehdit
Mektubu

Eski Hamburg Eyalet Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Nebahat
Güçlü'ye posta yoluyla ırkçı içerikli tehdit, alay ve rencide edici ifadeler
içeren bir mektup gönderilmiştir.

62. 21.11.2013 Almanya

Kundaklama kundaklama girişiminde bulunularak, iki ayrı yerden yangın çıkarılmaya

63. 22.11.2013 Belçika

Diğer

Gent'te bulunan Belçika Diyanet Vakfı'na bağlı Sledderlo Yunus Emre
Camii duvarlarına kimliği belirsiz kişilerce ırkçı sloganlar yazılmış ve gamalı
haç ve domuz kafası figürleri çizilmiştir.

64. 22.11.2013 Belçika

Diğer

Gent'te bulunan Belçika Diyanet Vakfı'na bağlı Sledderlo Yunus Emre
Camii, Winterslag Fatih Camii duvarlarına kimliği belirsiz kişilerce ırkçı
sloganlar yazılmış ve gamalı haç ve domuz kafası figürleri çizilmiştir.

65. 22.11.2013 Belçika

Diğer

Gent'te bulunan Belçika Diyanet Vakfı'na bağlı Kolderbos Yıldırım Beyazıt
Camii'nin duvarlarına kimliği belirsiz kişilerce ırkçı sloganlar yazılmış ve
gamalı haç ve domuz kafası figürleri çizilmiştir.

Stuttgart-Zuffenhausen semtinde 9 Türk ailenin yaşadığı binaya

çalışılmıştır. Yangın polisin de müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştür.
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Saldırı

A. isimli Türk vatandaşı aşırı sağcı kişiler tarafından aracının camları
kırılarak ve lastikleri kesilerek saldırıya uğramıştır. Mağdur, gruptan M. C.
adlı kişinin Türklere karşı facebook üzerinden çirkin bir şekilde saldırdığını
aktarmaktadır. M.C.'nin camileri bombalayacağını, Türklere ve
Müslümanlara karşı saldırıda bulunacağını ifade ettiği iddia edilmektedir.

67. 16.11.2013 Bulgaristan Saldırı

Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu'nun aracına, park halindeyken
kimyasal bir madde olduğu tahmin edilen bir sıvıyla saldırı
gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonucunda arabanın ön, arka bagaj kısmı ve
benzin deposu yanındaki kaporta boyası tahrip olmuş, araçta maddi hasar
meydana gelmiştir.

68. 21.12.2013 İngiltere

Saldırı

Londra'da kafe işleten Türk vatandaşı K. K., kafeye gelen ve Afganistan'dan
yeni geldiğini, orada askerlik yaptığını, İskoç askeri olduğunu söyleyen bir
kişinin, Müslüman olup olmadığını sorduğunu, Müslüman olduğunu
öğrenince kendisine saldırdığını, köprücük kemiğinin ve elmacık kemiğinin
kırıldığını, olay sonrası gelen polislerin çok ilgisiz olduklarını, “kaç yumruk
attı” gibi sorular sorup Türkiye’deki tatillerinden bahsettiklerini, alaycı
davrandıklarını dile getirmiştir. K. K. ayrıca, Türk oldukları için saldırıya
uğrayan çok kişi olduğunu ama polis korkusundan sessiz durmayı tercih
ettiklerini ifade ederek, Norwich’den gelen bir Türk arkadaşının kafesinden
çıkıp evine giderken gençler tarafından yolunun kesildiğini ve nereli
olduğunun sorduğunu, Türk deyince çenesini kırdıklarını ve arkadaşının iki
ay hastanede komada kaldığını ifade etmiştir.

69. 24.12.2013 Almanya

Kundaklama

Berlin’in Wedding semtinde, 20’den fazla Türk ailenin yaşadığı bir
apartmanın bodrum katında yangın çıktı.

70. 31.12.2013 Almanya

Yukarıda belirtilen apartmanda bu defa 31 Aralık günü saat 17.00-18.00
arasında yine bodrum katında yangın çıkarken, aynı gün saat 22.00-22.30
arasında birinci katta bir dairenin önünde ikinci bir yangın daha meydana
Kundaklama geldi. Bu yangında bir Türk ailesine ait bir bebek arabası ateşe verildi. Aynı
apartmanın 7. katında 1 Ocak 2014'de sabah saatlerinde yine bir yangın
meydana geldi. Dumandan etkilenen 4 kişilik Türk ailesi hastaneye
kaldırıldı.

66. 26.11.2013 İngiltere
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