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GİRİŞ
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının 
bulundukları ülkelerde yaşam standartlarının geliştirilmesini ve temel hak ve 
özgürlüklerden azami şekilde faydalanmalarını teminen çalışmalar yürütmektedir. Bu 
görevin bir gereği olarak vatandaşlarımızın artan İslam düşmanlığı ve ırkçılık nedeniyle 
özellikle Batı ülkelerinde maruz kaldıkları güvenlik tehdidine karşı uluslararası iletişim ve 
işbirliği mekanizmalarını harekete geçirmek için Başkanlığımızca her yıl “Yurt Dışındaki 
Türk Vatandaşlarını Hedef Alan Saldırılar” raporu hazırlanmaktadır.

Türk vatandaşlarının din, dil, köken veya milliyetleri nedeniyle maruz kaldıkları nefret 
suçları, medya taramaları, dış temsilcilikler ve vatandaşlarımızın bildirimleri üzerinden 
Başkanlığımızca kayıt altına alınarak suçun temel motivasyonu, türü, hedefi, işlendiği 
ülke gibi kriterler üzerinden istatistikler ortaya konmaktadır.

Ancak oluşturulan bu verilerin nihai olarak İslam düşmanlığı ve ırkçılık temelli terör 
eylemlerinin sona ermesine katkı sağlayabilmesi, ancak ulusal ve uluslararası düzeyde 
tüm paydaşların rakamlardan çok, işaret ettikleri nefretin büyüklüğünü idrak etmeleriyle  
mümkündür.

Bugün marketlerde, futbol sahalarında, iş başvurularında, sağlık kuruluşlarında, çocuk 
kanallarından, siyasi parti kampanyalarına, daha da vahimi ülke liderlerinin demeçlerine 
kadar her alanda kendine yer bulan genelde İslam düşmanı, özelde ise Türkiye ve Türk 
düşmanı ırkçı söylemin artık şiddeti ve kötülüğü sıradanlaştırdığı, Le Pen gibi siyasilerin 
tüm insanlığın ortak kazanımı olan İnsan Hakları Sözleşmelerinin askıya alınmasını bile 
teklif edebildiği bir akıl tutulmasına yol açtığı görülmelidir.

Öte yandan, bu terör ve şiddet ortamının mağdurları sadece Türk ve Müslüman toplum 
değildir. Almanya’nın Hildesheim kentinde 21 yaşında bir gencin evine “dindar insanlara” 
saldırı planladığı gerekçesiyle baskın düzenlendiğinde, Köln şehrinde 14 yaşındaki 
bir öğrencinin cami ve sinagoglara patlayıcı madde ile saldırı hazırlığında olduğu, 
bomba yapımında kullanılan bir dizi kimyasal maddeyi depoladığı, havai fişeklerle 
denemeler yaptığı ortaya çıktığında bu şiddet ve nefretin bütün bir nesli nasıl kurbanlara 
dönüştürdüğü daha iyi anlaşılmaktadır.
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İster aşırı sağcı terör örgütlerinden ister PKK terör örgütünden gelsin, şiddet ve nefreti 
himaye edercesine görmezden gelip vakaların bağlantısını kurmak yerine, dozu ne 
kadar yükselirse yükselsin katliamları, kundaklamaları, yaralamaları “yalnız kurt”lara mâl 
etmek, terörle sistemli bir mücadeleyi imkânsız kılmaktadır.

Oysa devletlerin kendi gençlerinin geleceği için terörle mücadeleyi işbirliği içinde ve en 
öncelikli olacak şekilde ele alması, tarihsel bir görev ve sorumluluktur. Zira nefretin dili 
hedefinde kim olursa olsun bir kez normalleştiğinde, artık yönelmeyeceği hiçbir farklılık 
kalmaz.
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YURT DIŞINDAKİ TÜRK 
VATANDAŞLARINI 2020 YILINDA 
HEDEF ALAN SALDIRILARA GENEL BİR 
BAKIŞ
Genel itibariyle 2020 yılında yurt dışındaki Türk ve Müslüman toplumu ya da bireysel 
olarak Türk vatandaşlarını, Türklere ait ibadethane, okul, dernek, işletme ve araçlar ile 
Türkiye’nin dış temsilciliklerini hedef alan nefret suçlarında, 2019 yılına oranla hem sayısal 
olarak hem de şiddetin derecesi bakımından ciddi bir artış söz konusudur.

Yurt dışında yaşayan Türkleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen nefret suçlarında 
2019 yılında medya taramaları ile elde edilen ya da dış temsilcilikler ve vatandaşlarımız 
tarafından bildirilen 253 vaka kayıtlara yansımışken 2020 yılında kayıt altına alınan vaka 
sayısı %53,7 artışla 389 olmuştur. Elbette bu sayı, medyaya yansıyan ve Başkanlığımıza 
bildirilen vakaları içermekte olup anketler gerçek vaka sayısının sadece 1/5’inin 
bildirildiğini ortaya koymaktadır.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kayıtlarına göre, Amerika, Avrupa ve 
Avustralya kıtalarında, 2020 yılında 28 farklı ülkede Türk vatandaşlarını doğrudan ya da 
dolaylı olarak etkileyen 389 nefret suçunda ilk sıra, önceki sene olduğu gibi 205 saldırıyla 
Almanya’nındır. Kayıtlara göre en çok nefret suçu işlenen ülkelerde ilk 3’te Almanya’dan 
sonra, 40 vakayla Fransa ve 37 vakayla Avusturya yer almaktadır.
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ÜLKE SALDIRI SAYISI

ALMANYA 205

FRANSA 40

AVUSTURYA 37

HOLLANDA 15

İSVİÇRE 15

BELÇİKA 12

İSVEÇ 11

YUNANİSTAN 8

ABD 6

DANİMARKA 6

BİRLEŞİK KRALLIK 4

BULGARİSTAN 4

KANADA 4

ARJANTİN 2

AVUSTRALYA 2

BOSNA HERSEK 2

ÇEKYA 2

GÜNEY KIBRIS RUM Y. 2

KUZEY MAKEDONYA 2

NORVEÇ 2

ESTONYA 1

GÜRCİSTAN 1

İRLANDA 1

İTALYA 1

KARADAĞ 1

LİTVANYA 1

SIRBİSTAN 1

YENİ ZELANDA 1

TOPLAM 389

2020 Yılında Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarını Hedef Alan Nefret Saikli 
Saldırıların Ülkelere Göre Sayısı
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2020 Yılında Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarını Hedef Alan 
Nefret Saikli Saldırıların Ülkelere Göre Oransal Dağılımı 

Türk vatandaşlarına yönelik nefret suçlarında hem ırkçı hem İslam düşmanı saiklere 
sahip aşırı sağcı terör, birincil kaynağı oluşturmakla birlikte, PKK terör örgütü ve son 
dönemde Ermeni ırkçıların saldırıları da önemli bir sıçrama göstermiştir. Öte yandan PKK 
terör örgütüyle bağı Türk toplumunun malumu olan bir teröristin tesadüfen yakalanması 
ve ifadesinde DEAŞ sempatizanı olduğunu söylemesi nedeniyle kayıtlara bu şekilde 
yansıtılmış 6 kundaklama vakası da yine Türkleri hedef almıştır. Söz konusu bu vakalar 
rapor içindeki “Yakın Plan” bölümünde aktarılmaktadır. Dış temsilciliklerimize yönelik 
eylemlerde göze çarpan bir diğer unsur da DHKP-C terör örgütünün bir alt yapılanması 
olan Halk Cephesi’dir.
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Bu doğrultuda 2020 yılında yurt dışındaki Türkleri hedef alan nefret saikli saldırıların 
motivasyonuna bakıldığında şu şekilde bir dağılım ortaya çıkmaktadır:

Nefret suçları, işlendiği ülke ve motivasyona göre dağılımının yanında, hedefleri ve 
saldırı türlerine göre değerlendirildiğinde ise özellikle kişi dokunulmazlığı ve yaşam 
hakkı açısından karanlık bir tablo ortaya çıkmaktadır. Yurt dışındaki Türklere yönelik 
işlenen nefret suçlarına bağlı olarak 2019 yılında en az 20 kişi yaralanıp 6 kişi de hayatını 
kaybederken 2020 yılındaki saldırılarda ise 3’ü bıçaklanmak suretiyle en az 36 kişi 
yaralanmış, 4’ü Hanau katliamında olmak üzere 5 kişi de hayatını kaybetmiştir.

Kundaklama vakalarında ise yurt dışında 2019 yılında Türklere ait 4 cami, 2 konut, 9 araç, 
1 spor kulübünü hedef alan 14 saldırı (bazı vakalarda saldırganlar tek olayda birden 
fazla hedefe zarar verebilmektedir) kayıtlara yansırken 2020 yılı yılında kaydedilen 25 
kundaklama vakasında ise 13 işletme, 5 cami, 5 konut, 1 okul, 1 dernek ve 11 araç zarar 
görmüştür.

Nefret söylemlerinde dikkat çeken husus ise geleneksel ve sosyal medyada genel olarak 
Türkleri ve Müslümanları hedef gösteren haber ve mesajlar ile bireysel hedeflere yönelen 
tehdit ve hakaret içeren mektup ve tacizlerin yanında, özellikle Cuma namazlarından 
önce camilere gelen asılsız bomba ihbarlarıdır. 2020 yılında da, 2019 yılında olduğu gibi, 
12 asılsız bomba ihbarı ile camilerimizdeki ibadet kesintiye uğratılmış, köpekli polisler 
boşaltılan camilerde namaz öncesi detaylı aramalar yapmışlardır.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarını 2020 yılında doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen 
tüm bu nefret saikli saldırılar ile diğer alt türlerine ilişkin gerçekleşme sayıları bir sonraki 
sayfada yer alan tabloda sunulmaktadır.

Motivasyon Kaynağı Saldırı Sayısı

İslam Düşmanlığı 192

Irkçılık 162

PKK Terörü 14

Ermeni Irkçılığı 13

DEAŞ 6

Halk Cephesi 2

TOPLAM 389
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SALDIRI TÜRÜ SAYI

NEFRET SÖYLEMİ/TEHDİT1 225

ŞAHSA SALDIRI2 37

KUNDAKLAMA3 25

DİĞER FİZİKSEL SALDIRILAR4

    CAMİYE SALDIRI 45

    MÜLKE SALDIRI 18

    ARACA SALDIRI 12

    DERNEĞE SALDIRI 12

    İŞLETMEYE SALDIRI 7

    DIŞ TEMSİLCİLİĞE SALDIRI 3

    MEZARLIĞA SALDIRI 3

    OKULA SALDIRI 2

    TOPLAM 389

1 Yurt dışındaki Türk camilerine yönelik 12 asılsız bomba ihbarı bu kategoriye dahildir. Bu kategori altında medya ve sosyal 
medyada yer alan nefret içerikli mesajlar, kişi ve kuruluşlara gönderilen tehdit ve nefret mektupları, maddi zarara yol 
açmayan domuz parçaları, pislik vb. bırakma gibi eylemler yer almaktadır.

2 Bu kategoride şahsa saldırı vaka sayısı olarak belirtilmiştir. Bu vakalarda daha önce ifade edildiği gibi, en az 36 kişi 
yaralanmış (3 bıçaklama), 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Bazı vakalarda yaralıların kökenine ilişkin detay bulunmamaktadır. 
Bu bakımdan Türk kökenli yaralı sayısının 36’dan daha fazla olması muhtemeldir.

3 Kundaklama vakalarında daha önce belirtildiği gibi 13 işletme, 5 cami, 5 konut, 1 okul, 1 dernek ve 11 araç hedef alınmıştır. 
Bir saldırıda birden fazla hedef zarar görebilmektedir.

4 Diğer fiziksel saldırı başlığı altında taş veya boya atılarak ya da vandalizm sonucu maddi zarara yol açan saldırılar 
hedeflerine göre sınıflandırılmıştır.

2020 Yılında Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarını Hedef Alan 
Saldırıların Türlere Göre Dağılımı
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Motivasyon Kaynağı Saldırı Sayısı

İslam Düşmanlığı 104

Irkçılık 88

PKK Terörü 7

DEAŞ 6

TOPLAM 205

Almanya’da 2020 Yılında Türk Vatandaşlarını Hedef Alan 
Saldırıların Motivasyona Göre Dağılımı

Saldırıların yaklaşık %53’ünün gerçekleştiği Almanya özelinde bir değerlendirme 
yapıldığında ise motivasyon bakımından en çok nefret suçu İslam düşmanlığına bağlı 
olarak gerçekleştirilmiştir. Dini temelli bu saldırıların sayısı 104’tür. Diğer saldırıların 
dağılımı şu şekilde gerçekleşmiştir:

Almanya’da 2020 yılında Türkleri hedef alan ya da etkileyen 205 saldırıdan fiziki saldırı 
niteliğinde olan; 

• Şahıslara yönelik 21 saldırı (4 vefat, en az 19 yaralanma), 

• 17 kundaklama (10 işletme, 5 konut, 10 araç, 2 cami, 1 dernek), 

• boya, taş ve vandalizmle maddi hasara yol açan 

 o     22 cami saldırısı, 

 o     9 araca saldırı, 

 o     8 mülke saldırı, 

 o     4 dernek ve spor kulübüne saldırı, 

 o     3 işletmeye saldırı, 

 o     1 anaokuluna saldırı, 

 o     1 mezarlık saldırısı,

• fiziksel olmayan nefret suçu niteliğinde 119 tehdit ve nefret söylemi vakası   
(12 asılsız bomba ihbarı dahil) 

kayıt altına alınmıştır.
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Saldırıların en yoğun olduğu ikinci ülke Fransa açısından ise Türklerin doğrudan ya da 
dolaylı olarak etkilendiği saldırıların motivasyona göre dağılımı şu şekilde gerçekleşmiştir:

Fransa’da 2020 yılında şahısları hedef alan 3 saldırıda 3’ü Ermeni ırkçılar tarafından olmak 
üzere 6 Türk yaralanırken 1 cami de kundaklanmaya çalışılmıştır. Camilere yönelik biri 
havai fişekle cemaati hedef alan 4 fiziksel saldırı, 3 dernek saldırısı, 1 okula saldırı, aynı 
Türk işletmesine 2 saldırı, 1 konuta saldırı, 1 araca saldırı, fiziksel olmayan nefret söylemi 
ve tehdit niteliğinde ise 24 vaka kayıtlara yansımıştır.

Türklere yönelik saldırılarda kayıtlara göre 3. sıradaki Avusturya’da ise saldırıların 
motivasyona göre dağılımı şu şekilde olmuştur:

Motivasyon Kaynağı Saldırı Sayısı

Irkçılık 19

İslam Düşmanlığı 18

Ermeni Irkçılığı 2

PKK Terörü 1

TOPLAM 40

Motivasyon Kaynağı Saldırı Sayısı

Irkçılık 20

İslam Düşmanlığı 14

PKK Terörü 3

TOPLAM 37
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Avusturya’daki saldırılarda başörtüsü nedeniyle sözlü ve fiziksel tacize uğramış 1 
vatandaşımıza ek olarak, 5 camiye saldırı, 1 mülke saldırı, dış temsilciliğimize bıçaklı 
saldırı girişimi; fiziksel saldırı niteliğinde olmayan nefret söylemi ve tehditlerde ise 8’i 
cami ve dernekleri, 3’ü şahıs ve Türk ve Müslümanların yaşadığı sosyal konutu, 18’i de 
genel itibariyle Türk ve Müslüman toplumu hedef alan 29 vaka kaydedilmiştir.

Bir sonraki bölümde 2020 yılı içinde 28 ülkede Türk vatandaşlarını doğrudan ya da 
dolaylı olarak hedef alan aşırı sağcı nefret suçları, kronolojik sırada ve detaylarıyla 
aktarılmaktadır. Bu vakalar verilirken kronolojik sıraya uygun olarak Hanau Terör Saldırısı, 
NSU Cinayetleri ve Dava Süreci ve Waldkraiburg Bombacısı başlıklı 3 ayrı Yakın Plan 
dosyasıyla bu sembol vakalara ilişkin detay bilgi sunulacaktır. Aşırı sağ terör vakalarının 
ardından, sırasıyla PKK terör örgütü ve Ermeni ırkçıların yurt dışındaki Türkleri hedef alan 
saldırıları ayrı birer bölüm olarak raporun sonunda yer almaktadır.

Bütün bu nefret suçu vakaları göz önüne alındığında, özellikle bomba ihbarları ve diğer 
tehditlerde açıkça imzası bulunan aşırı sağcı terör yapılarına ve PKK terör örgütü gibi suç 
odaklarına hukuk devletinin gerektirdiği şekilde müdahalede bulunmamanın, yeterli ve 
etkili soruşturma ve mücadele yöntemlerine başvurmamanın sadece Türk ve Müslüman 
toplumun değil, bütün Batı dünyasının güvenlik ve huzurunu tehlikeye attığı açıkça 
görülmektedir.

Tekrar vurgulamak gerekir ki; Batı toplumlarında giderek güçlenen ve kurumsal olarak 
da yerleşmeye başlayan ırkçılıkla mücadele etmek yerine, popülizme teslim olmuş 
siyasilerin ve tiraj peşindeki medya organlarının etkisiyle nefret ve şiddeti kanıksamış 
nesillerin yetişmesi, tüm dünya için acil müdahaleyi gerektiren en büyük tehdittir.
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DIŞINDAKİ TÜRK 

VATANDAŞLARINI 
HEDEF ALAN 
SALDIRILAR
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 01.01.2020 ALMANYA Misburg
Kur’an-ı Kerim Yakıldı
İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatlarına ait Misburg Selimiye Camii yakınlarında 
Almanca bir Kur’an-ı Kerim nüshası yakıldı. Hannover Misburg Selimiye Camii yakınında 
oturan ve cami yöneticileri ile geçmişte tartışmalar yaşamış olan 55 yaşındaki saldırgan, 
daha önce de camiye gelenlerin görebileceği şekilde İslam karşıtı bazı yazı ve resimleri 
oturduğu apartmanın camlarına asmıştı.

 02.01.2020 ABD New York 
Görme Engelli Kişiye Irkçı Saldırı
ABD’nin New York kentinde görme engelli bir Türk, yanlışlıkla bastonunu çarptığı kişi 
tarafından darp edildi.

 03.01.2020 ALMANYA Duisburg  
TV Kanalı Sahibinin Evine Saldırı
Duisburg şehrinde Türkçe yayın yapan televizyon kanalının sahibinin evine kimliği belirsiz 
kişilerce girilerek koltuklar kesildi, evin çeşitli yerlerine pislik bırakıldı. Kanal sahibi son 
dönemde kanalında yabancı düşmanlığı saikli olaylar, ayrımcı muameleler ve NSU 
cinayetlerini eleştiren haberler yapıldığı için söz konusu saldırının gerçekleştirildiğini 
düşündüğünü ifade etti.
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 03.01.2020 ALMANYA Münchberg 
Cami Lojmanına Saldırı 
Münchberg DİTİB Mimar Sinan Camiinin etkinlik ilan tahtasının da bulunduğu din görevlisi 
lojman girişi, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

03.01.2020 ALMANYA Münchberg
Anadolu Ajansı
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 03.01.2020 ÇEKYA Brno
Çekya’daki Camiye İslam Düşmanlığı
Brno Camiinin duvarına bölgedeki Müslümanlara yönelik “Çekya’da İslam’ı yaymaya 
devam ederseniz hepinizi öldüreceğiz.” yazıldı. Camiye yönelik daha önce de birçok 
saldırı düzenlenmiş, 2016 yılında girişe domuz kafası bırakılmış ve aynı yıl cami önünde 
İslam karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

 05.01.2020 HOLLANDA Amsterdam
Liseye Kundaklama Girişimi
Amsterdam’da İslam Eğitim Vakfına (AİEV) bağlı Cornelius Haga Lisesinin camı kırılılarak 
kundaklama girişiminde bulunuldu. 

 05.01.2020 İSVİÇRE Basel
Yanlış Kesimhaneye Irkçı Saldırı
Basel/Buckten’deki İsviçrelilere ait bir kesimhane, Uluslararası Demokratlar Birliği 
(UID) İsviçre Başkanı’na ait olduğu gerekçesiyle kundaklandı. Olay İsviçreli radikal sol 
oluşumların internet haber sitesinde bir bildiriyle üstlenildi.

 

 08.01.2020 ALMANYA Northeim 
Müslüman Mezarlığına Saldırı
Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinin Northeim beldesindeki bir mezarlıkta, 
Müslümanlara ait 13 mezar tahrip edildi. Bazı mezar taşları devrildi, mezar süslemeleri ve 
bitkiler parçalanıp isimlerin yazılı olduğu taşlar kırıldı. 2018 yılında da mezarlara yönelik 
saldırı olmuş ve mezar taşlarına kırmızı sprey boyayla gamalı haç çizilmişti.
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05.01.2020 HOLLANDA Amsterdam
Anadolu Ajansı
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 08.01.2020 ALMANYA Marl
Kuaföre Nefret Mektubu
Marl şehrinde sahibi Türk olan kuaför dükkanının giriş kapısına el yazısı ile yazılmış 
zarflı bir mektup bırakıldı. Sonunda ve zarf üstündeki gönderen bölümünde “N.P.D ve 
A.F.D.’ nin sağ kanadı” yazan söz konusu mektupta, 11 Ocak tarihinden itibaren konvoy 
araçlarının taşlanacağı ve camii duvarlarına dışkı ve bütirik asit sürüleceği belirtilerek 
Türk ve Müslüman toplumuna yönelik hakaret ve tehdit içerikli ifadelere yer verildi. 

 09.01.2020 BELÇİKA Anvers
Otobüs Şoföründen İslam Düşmanı Saldırı
Latife P.’ye bindiği otobüsün Flaman kadın şoförü “Başörtünü açsaydın duyardın” dedikten 
sonra durakta inerek saldırdı. Genç kadın hastaneye giderek darp raporu aldı.

 09.01.2020 ALMANYA Offenburg
Türk Ailelere Çarpı İşareti
Almanya’nın Offenburg kentine bağlı Schutterwald kasabasında Türk ailelerin oturduğu 
evlere boyalı saldırı düzenlendi. Seksen Türk ailenin yaşadığı kasabada, altı Türk ailenin 
bahçe kapısı duvarına kırmızı boyayla “X” işareti yapıldı. 

 10.01.2020 ALMANYA Finnentrop
Maskeli Saldırganlar Camiyi Taşladı
Almanya’da bir grup saldırgan Finnentrop kentinde bulunan IGMG Finnentrop Cami ve 
Eğitim Merkezine taşlı saldırıda bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, maskeli 4 
kişiden biri saldırı anında çevreyi gözetlerken diğer üçü de 22 saniye içerisinde 27 büyük 
taş fırlattıkları caminin pencerelerini kırarak duvarlara hasar verdiler.

 11.01.2020 KANADA Montreal  
İslam Düşmanı Resimler
Montreal’deki Türk din hizmetleri görevlisinin görev yaptığı Yunus Camiinin de içinde 
bulunduğu Montreal Türk Kültür Merkezinin giriş kapısına sabaha karşı Hz. Muhammed’i 
aşağılayıcı nitelikte bir resim yapıştırıldı. 
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 13.01.2020 BELÇİKA  
Gümrük Memurundan İslam Düşmanlığı  
Belçika’da bir gümrük memuru sosyal medyada İslam’a ve Müslümanlara yönelik nefret 
dolu paylaşımlarda bulundu. Şikayetler üzerine görevden uzaklaştırıldı. 

 14.01.2020 NORVEÇ Oslo  
Türk Genci Öldürüldü
Norveç’in Oslo şehrinde engelli öğretmenliği yapan 21 yaşındaki Halil K. isimli genç, 
otoparkta uğradığı ırkçı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Halil K.’yı silahla öldüren 
failler Halil K.’nın arkadaşını ise bıçakla yaraladı. Norveç’te doğup büyüyen ve öğretmenlik 
yapan Halil K.’ya okuldan sonra arkadaşıyla gittiği restoranın çıkışında bir grup arkadan 
yaklaşıp otoparkta tabancayla başına ateş etti. Halil K.’nın yanındaki arkadaşı ise grup 
tarafından bıçakla yaralandı.

 14.01.2020 DANİMARKA Næstved 
Mağazada Irkçı Taciz
Danimarka’nın Næstved şehrinde 20 yıldır yaşayan Mehmet K. şehirdeki AVM’de bulunan 
mağazaya parfüm almak için girdi. Reyonlar arasında parfüm bakan K.’nın yanına yaklaşan 
mağaza şefi, ‘Hırsıza benziyorsunuz, derhal mağazayı terk edin’ dedi.

 14.01.2020 ALMANYA Nürnberg
Camiye Demir Sopayla Saldırı
Almanya’nın Nürnberg kentinde bulunan DİTİB’e bağlı Eyüp Sultan Merkez Camiine 
elinde demir bir sopayla gelen şahıs “Siz Amerikan uşağısınız. Burası İblislerin yeri, siz 
şeytansınız, burada namaz kılıyorsunuz.“ diyerek etrafa saldırdı.

 17.01.2020 BOSNA-HERSEK Bosanska Dubica
Tarihi Camiye Saldırı
Bosanska Dubica şehrinde 17. yüzyılda inşa edilen ve Bosna’daki savaşta yıkıldıktan 
sonra 2003 yılında yenilenerek tekrar ibadete açılan tarihi Çarşı Camiine yönelik saldırıda 
caminin camları kırılarak duvarlarına zarar verildi.
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 19.01.2020 İTALYA Verona 
İtalya’da Hitler Bereli Taraftarlar
İtalya’da Bologna-Hellas Verona maçı için Bologna’da bulunan Verona taraftarları 
arasında bir grup, üzerinde Nazi lideri Hitler’in çizimi bulunan bir bereyle stadyuma 
girmeye çalıştı. Irkçı taraftarlar, ‘Hitler’li bereleri nedeniyle durduruldu ve haklarında 
‘Terör ve organize suçlar’dan sorumlu polis birimi tarafından yasal işlem başlatıldı. 
Bologna Emniyet Müdürlüğünce, 22-50 yaşları arasındaki yedisi erkek, biri kadın sekiz 
Verona taraftarını iki yıl boyunca stadyumlardan men etme kararı alındı.

 26.01.2020 İSVEÇ Göteborg  
Hastane Mescidine Saldırı
İsveç’in Göteborg kentinde Mölndal Hastanesinde bulunan mescit, 7 ay içinde ikinci kez 
ırkçı saldırıya maruz kaldı. Mescide giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler 
Kur’an-ı Kerim’lerin sayfalarını yırtarak İslam’a ve Hz. Muhammed’e yönelik nefret içerikli 
yazılar yazdılar. 

 27.01.2020 İSVİÇRE Bern  
Türk Restoranına Irkçı Tacizler
Bern şehir merkezinde kundaklama girişiminde bulunulan Türk restoranına yönelik 
kimliği belirsiz kişilerce bir dizi taciz içerikli eylem gerçekleştirildi. Restorana ait çöp 
konteynerine zarar verildi. Restoranın posta kutusunun üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren ifadeler yazılarak izleyen günlerde bilinmeyen 
bir numaradan hakaret içeren telefon edildi. Aynı restorana 16.02.2020 tarihinde de 
kundaklama girişiminde bulunuldu.

 30.01.2020 BULGARİSTAN Şumnu                     
Mezarlığa Saldırı
Şumnu’daki Müslüman mezarlığının taşları kırıldı, olayla ilgili 15 yaşındaki 2 şüpheli göz 
altına alındı.
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26.01.2020 İSVEÇ Göteborg
Anadolu Ajansı
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 31.01.2020 BELÇİKA Brüksel  
Avrupa Parlamentosunda Türk Bayrağına Saygısızlık
Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun “Yunan Adalarında İnsani Durum” başlıklı 
oturumunda, Yunanistan’ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin eski üyesi bağımsız AP 
milletvekili Ioannis Lagos, ‘Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize 
akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna 
bir son vermeliyiz.” diyerek Türk bayrağını yırttı. AP oturum başkanı tarafından uyarılan 
milletvekili Lagos’a Türkiye resmi makamlarınca ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı 
tarafından da tepki gösterildi.

 01.02.2020 ALMANYA Gelsenkirchen  
Türk Çift Darp Edildi
Türk çift “Kara kafalı yabancılar, ülkelerine gitsin!” ifadelerini kullanan yaklaşık 8 kişiden 
oluşan bir grup alkollü saldırgan tarafından darp edildi. Saldırganların saçından tutup 
yere fırlattığı mağdur Tülin Ç. hastanede tedavi altına alındı.

 02.02.2020 İSVİÇRE Zürich 
Başörtüsü Nedeniyle Saldırı
Bir alışveriş merkezinde, İsviçreli 60-65 yaşlarında bir kadın, başörtülü olması nedeniyle 
Emel Ç.’nin başına vurdu. Emel Ç. olay yerine intikal eden polisin, “evinize gidin iki tane 
ağrı kesici için, şikayetçi olursanız bu size pahalıya patlar” dediğini ifade etti.

 04.02.2020 ALMANYA Bochum  
Türk Ailenin Evi Kundaklandı
Bochum şehrinde bir Türk aileye ait ev kundaklandı. Alevleri son anda fark eden baba, 
ailesini uyandırarak evi terk etmelerini sağladı. Olayda can kaybı yaşanmazken binada 
büyük maddi hasar meydana geldi. Evin önündeki koltukların ateşe verilmesiyle başlayan 
kundaklama olayında, park halindeki araç da kullanılamaz hale geldi.

 05.02.2020 ALMANYA Köln
Derneğe Neonazi Sembolleri Çizildi  
Almanya’nın Köln şehrinde Alevi Birlikleri Federasyonuna ait binaya, bazı okullara ve 
otomobillere Neonazi sembolleri çizildi.
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 11.02.2020 ALMANYA Essen
Camilere Organize Bomba Tehdidi 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Essen-Stelle Camii bomba ihbarı üzerine 
tahliye edildi. Gelen elektronik postada Kampfgruppe 18 (Savaş grubu 18) imzasıyla 
“Camilerinizi havaya uçuracağız!” tehdidi yer alıyordu. 

 11.02.2020 ALMANYA Hagen 
Camilere Organize Bomba Tehdidi
Essen Camiiyle aynı şekilde DİTİB’e bağlı Hagen-Haspe Camii de bomba ihbarı üzerine 
tahliye edildi. Bu camiye gelen elektronik postada da Kampfgruppe 18 (Savaş grubu 18) 
imzasıyla “Camilerinizi havaya uçuracağız!” tehdidi yer alıyordu.

11.02.2020 ALMANYA Hagen
Anadolu Ajansı
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 11.02.2020 ALMANYA Unna
Camilere Organize Bomba Tehdidi
DİTİB’e bağlı Unna Camii de bomba ihbarı üzerine tahliye edildi. Elektronik posta yolu 
ile gelen “Camilerinizi havaya uçuracağız!” tehdidi Kampfgruppe 18 (Savaş grubu 18) 
imzasıyla bu camiyi de hedef aldı.

 12.02.2020 ALMANYA Iserlohn  
Cami Önüne Domuz Sosisi
DİTİB Iserlohn Camiinin önüne domuz sosisi bırakıldı. Saldırının polise bildirilmediği ifade 
edildi.

 12.02.2020 ALMANYA Brühl  
Cami İnşaatına Saldırı
İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatının yapımını sürdürdüğü camiye akşam 
saatlerinde saldırıda bulunuldu. Saldırıda maddi hasar oluştu. Saldırganlar camları 
kırdıkları tahta parçalarını inşaat içine atarak kaçtılar.

 12.02.2020 İSVİÇRE Thun  
İlkokul İlanında Yabancı Düşmanlığı
Öğretmen için iş ilanı veren Göttibach İlkokulu ilanda okulun sunduğu imkanları sıralarken 

‘‘okulda çok az sayıda yabancı kökenli öğrenci’’ olduğunu vurguladı.

 12.02.2020 ALMANYA Düsseldorf
Şirketten Irkçı Mesaj
Beraber Düsseldorf’a turistik bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlayan üç Türk aile, seyahat 
öncesinde Düsseldorf Havaalanından konaklayacakları otele transfer için Düsseldorf’ta 
mukim bir şirketten araç ayarladı. Rezervasyonları sözkonusu şirket tarafından önce kabul 
edilen ailelerin daha sonra “Türkiye’den seyahat edecekleri ve Türk vatandaşı oldukları” 
için rezervasyonları iptal edildi. Şirket e-posta adresinden iletilen iptal mesajında “Sizden 
ya da ülkenizden hiçbir şey istemiyoruz.” gibi ifadeler yer aldı.
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 12.02.2020 ALMANYA Bielefeld  
Asılsız Bomba İhbarı
DİTİB Bielefeld Merkez Camiinin e-posta adresine, camiye bombalı eylem yapılacağını 
belirten bir tehdit mesajı gönderildi. Bomba arama köpekleriyle arama yapan polis 
herhangi bir bulguya rastlamadı.

 12.02.2020 ALMANYA Aachen  
Cuma Namazı Öncesi Asılsız Bomba İhbarı
DİTİB’e bağlı Aachen Yunus Emre Camiine e-posta yolu ile bombalı saldırı tehdidinde 
bulunuldu. E-posta mesajında “bugün Almanya’nın tarihine geçecek, çünkü bugün 
Almanya’daki Türk parazitlerinden intikam alacağız, peki bunu nasıl yapacağız diye 
soracaksanız, cevabımız patlayıcı madde olacak, bugün (12.02.2020) saat 17.00 de zaman 
ayarlı bir bombayı patlatacağız, bombayı camide sakladık, aramada bol şanslar dileriz” 
ifadeleri yer aldı. Yapılan incelemede bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı. 

12.02.2020 ALMANYA Aachen
Anadolu Ajansı
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 13.02.2020 ALMANYA Pforzheim 
Cuma Namazı Öncesi Asılsız Bomba İhbarı 
DİTİB Pforzheim Fatih Camiine bombalı saldırı ihbarında bulunuldu. Cami, Cuma namazı 
öncesinde boşaltılırken yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

 16.02.2020 İSVİÇRE Bern  
Türk Restoranına Saldırı
Bern şehir merkezinde bir Türk restoranının dış bölümünde bulunan mangalda yangın 
çıkarıldı. İtfaiye ekibi yangını binaya sıçramadan söndürdü. 

 17.02.2020 DANİMARKA Kopenhag
Bebek Cenazesinde İslam Düşmanlığı
Aşırı sağcı Stram Kurs Lideri Rasmus Paludan, Cuma namazı sırasında bir caminin önünde 
yaptığı gösteride İslam düşmanı sloganlar attı. Camide gerçekleşen bebek cenazesi 
merasimine rağmen Paludan gösterisine devam etti.

 18.02.2020 ALMANYA Dresden 
PEGIDA’nın Önlenmeyen İslam Düşmanlığı
6 yıl önce kurulan ve düzenli olarak her hafta pazartesi günleri İslam düşmanı gösteri 
düzenleyen PEGIDA 18 Şubat 2020 tarihinde 200.üncü gösterisini düzenledi.
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18.02.2020 ALMANYA Dresden
Anadolu Ajansı
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YAKIN PLAN
Hanau Terör Saldırısı

Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde 19 Şubat 2020’de Türkler tarafından 
işletilen iki nargile kafe ve bir büfeye Tobias R. isimli terörist tarafından 12 dakika içinde 
52 el ateş edilerek gerçekleştirilen saldırı sonucunda 4’ü Türk olmak üzere 9 kişi hayatını 
kaybetti. 

43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias R. kent merkezindeki nargile kafenin önündeki caddede 
bulunan ilk kurbanı öldürdükten sonra, Türk kurban Sedat Gürbüz tarafından işletilen 
nargile kafeye girip dört el ateş ederek bir kişiyi katletti. Saldırgan olay yerinden ayrılıp 2 
kilometre mesafede bulunan diğer saldırı mahalline araçla geçerken caddede bulunan 
bir kişiyi ve akabinde ikinci olay mahallinde bir büfenin önünde bekleyen 4 kişiyi daha 
öldürdü. Büfenin yanında bulunan ikinci nargile kafede de 1 kişiyi katleden ve birçok kişiyi 
yaralayan saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak evine döndü. Irkçı katil, evinde de 
72 yaşındaki yatalak annesini öldürdükten sonra intihar etti. 

Katliamda yaşları 20-37 arasında değişen ve 2’si Türk vatandaşı olan Sedat Gürbüz, 
Gökhan Gültekin, Ferhat Unvar ve Fatih Saraçoğlu’nun yanı sıra Boşnak, Afgan, Bulgar 
ve Romanya kökenli 5 kişi; hamile olan Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtoviç, Kaloyan 
Velkov, Vili Viorel Paun ve Said Nesar Hashemi de hayatını kaybetti.

Söz konusu terör saldırısının hemen ardından Alman medyasında olayın Rus mafyası 
ile ilişkili olduğuna dair haberler yapıldı, saldırının münferit bir vaka olduğuna yönelik 
yayınlar servis edilmeye başlandı. Aynı şekilde sosyal medyada da saldırının faili Tobias R. 
isimli teröristin kimliği hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılarak olayın bir iç hesaplaşma 
olduğu vurgulanmaya çalışıldı. 20 Şubat 2020 tarihinde Hessen Eyalet İçişleri Bakanı Peter 
Beuth saldırın ırkçı saikle işlendiğine dair ciddi emarelerin bulunduğunu kamuoyuna 
açıkladıysa da Mart 2020’de Alman kamu yayın kuruluşları ile bir gazetede yer alan 
habere göre, olayı soruşturan Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) tarafından 
hazırlanan, ancak haber tarihinde kamuoyuna açıklanmamış olan sonuç raporunda 
Tobias R.’nin eyleminin ırkçı olduğu, ancak saldırganın aşırı sağcı düşüncenin aktif bir 
takipçisi olmadığı belirtildi. BKA raporunda Tobias R.’nin kurguladığı komplo teorilerine 
toplumun dikkatini daha fazla çekebilmek için söz konusu eylemi ırkçı bir temelde 
gerçekleştirdiği ifade edildi. Rapordaki bilirkişi değerlendirmesinde de saldırganın ırkçı 
görüşte olduğu, ancak geçmişinde ırkçı bir aşırılık hikayesinin bulunmadığı belirtildi. Zira 
saldırı sonrasında bulunan 140 sayfalık manifestosunda da, ırkçı görüşe ilişkin bölümleri 
metne sonradan eklemiş olduğu ifade edildi. 
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Ancak özellikle Türk sivil toplum kuruluşları bu yayınların, aşırı sağcı terörün bireysel 
vakalara indirgenerek örgüt bağlantılarının belirsizleştirilmesi gayreti olduğu yönünde 
eleştirilerde bulundu. Nitekim BKA Başkanı Holger Münch de daha sonra saldırının BKA 
tarafından aşırı sağcı olarak değerlendirildiğini ve olayların ırkçı saikle işlendiğini kabul 
ettiklerini açıkladı.

Nitekim terörist, saldırılar için bilinçli ve sistematik olarak göçmen kökenli kurbanları 
seçmiş ve arkasında bıraktığı manifestosunda ve video kaydında göçmenlerin 
Almanya’dan sınırdışı edilmesinin çözüm olmayacağı, Türkiye ve İsrail’in de aralarında 
olduğu 20 ülkenin halklarının yok edilmesi gerektiği gibi ırkçılığını ortaya koyan ifadelere 
yer vermişti. 

Öte yandan Saldırıya ilişkin raporlarda, hedef alınan nargile kafelerden birine ait acil çıkış 
kapısının polis baskınlarında kaçışları engellemek amacıyla daha önce emniyet güçleri 
tarafından mühürlendiği ve b sebeple saldırı anında kaçışın mümkün olmadığı bilgisi de 
yer aldı. Nitekim 2020 yılı içerisinde, özellikle göçmen kökenlilerin uğrak noktası olan 
nargile kafelere yönelik polisin etnik fişleme kaynaklı orantısız baskınları ve sıkı güvenlik 
önlemleri ciddi eleştirilere yol açmıştı.

Olaya tepki olarak, 20 Şubat 2020 tarihinde Almanya’daki tüm kamu kurum ve kuruluş 
binalarında bayraklar yarıya indirildi. Almanya Şansölyesi Angela Merkel, siyasetçiler, 
kanaat önderleri ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak 
üzere birçok ülkeden liderler kurbanların yakınlarına taziyelerini iletti. Ayrıca 23 Şubat 
2020’de Hanau şehir merkezinde, Türkiye’den siyasiler ve Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı yetkilileriyle birlikte yaklaşık 15.000 kişinin katıldığı bir yürüyüş 
gerçekleştirilerek şehir meydanında toplu cenaze namazı kılındı. Yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımızın maruz kaldığı ırkçı ve İslam düşmanı saldırılara dikkat çekilmesi ve 
konuya ilişkin kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla “Yeter Artık”, “Es Reicht” 
sloganlarıyla başlatılan sosyal medya kampanyasının yanında, Türkiye Süper Lig futbol 
müsabakalarında da katliama pankartlarla tepki gösterildi.

Bu saldırının da NSU cinayetlerindeki gibi örgüt bağlantıları derinlemesine araştırılmadan 
bırakılmaması yönündeki taleplere rağmen, geçen sürede polis, failin birilerini saldırıdan 
haberdar ettiği ya da yardım aldığı yönünde hiçbir bulguya rastlanmadığını ifade etti.
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ALMANYA Hanau
Anadolu Ajansı
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 19.02.2020 ALMANYA Bremen
Camiye Bomba Tehdidi
Bremen kentindeki Fatih Camiinin 20.02.2020 sabahı havaya uçurulacağına ilişkin 
19.02.2020 tarihinde gelen tehdit içerikli e-posta sonrasında polis camiyi aradı. Asılsız 
ihbarın ardından camiye yönelik koruma tedbirleri artırıldı.

 19.02.2020 FRANSA Limoges
Türk Takımına Terörist Yaftası
Fransa amatör lig sonuçlarının yeraldığı “Score’n’co” isimli web sitesinde Limoges Türk 
Kültür Derneği futbol takımının ismine “terörist” ifadesi eklenerek takımın adı “Limoges 
Türk Terörist Kültür Derneği” olarak değiştirildi. Yalnızca kayıtlı kullanıcıların değişiklik 
yapabildiği siteye ilişkin yerel makamlara resmi şikayette bulunuldu. 

 20.02.2020 ALMANYA Köln  
Camiye Tehdit Mektubu
Köln Merkez Camiine İslam’a yönelik hakaret ve ırkçı ifadeler içeren tehdit mektubu 
gönderildi.

 20.02.2020 ALMANYA Emmendingen  
Camiye Gamalı Haç ve Irkçı Sloganlar
Türk İslam Kültür Derneğine (ATİB) bağlı Emmendingen Camiinin dış duvarlarına gamalı 
haç çizilerek aşırı sağ içerikli sloganlar yazıldı.

 21.02.2020 ALMANYA Altena 
Camiye Kirli Saldırı
Altena kentindeki DİTİB Mevlana Camiinin kapı kollarına hayvan pisliği sürüldü. Cami 
imamı ilk olayda herhangi bir suç duyurusunda bulunmazken ertesi gün arabasının 
kaportasına da pislik sürülmesi üzerine polise suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. 



33

YURT DIŞINDAKİ TÜRK VATANDAŞLARINI
HEDEF ALAN SALDIRILAR

 
                         2020

 21.02.2020 ALMANYA Döbeln 
Türk İşletmelere Kundaklama
Almanya’nın Saksonya eyaletine bağlı Döbeln kentinde gece 03.00 sıralarında sahibi 
Türk olan nargile kafeye saldırı düzenlendi. Kafenin pencerelerinden içeri yanıcı madde 
atılırken, kafenin olay sırasında boş olması nedeniyle ölen veya yaralanan olmadı.

 21.02.2020 ALMANYA Döbeln  
Türk İşletmelere Kundaklama
Döbeln kentinde aynı gece kundaklanan nargile kafenin yakınındaki bir Türk restoranı da 
kundaklandı, restoran kullanılamaz hale geldi.

 21.02.2020 ALMANYA Menden
Camiye Tehdit Mektubu
DİTİB’e bağlı Menden Yeşil Camiine İslam’a yönelik hakaret ifadeleri içeren tehdit 
mektubu gönderildi.

 22.02.2020 ALMANYA Essen  
Polis Şiddeti İddiası
Eşiyle yaşadıkları sorunlar dolayısıyla “evden uzaklaştırma” cezası alan Türk vatandaşı 
eşiyle yaşadığı bir gerilim anında kapıya tekme atıp kilidini kırdı. Türk vatandaşının 
ifadesine göre, binaya intikal eden polis darp ettiği Türk vatandaşını nezarethaneye 
götürürken memleketini sordu, “Samsunluyum” yanıtı üzerine “o daha kötü” diyerek 
nezarethaneye koyduğu şahısla ilgili olarak daha sonra polisler kendi aralarında, “Bu, bu 
kadar dayağa dayanamaz, sabaha kadar ölür, biz de kendi kendini duvarlara vurdu diye 
rapor ederiz.” dedi. Türk vatandaşı ertesi sabah nezarethaneden çıkarak polisi şikayet 
etmek üzere darp raporu aldı.

 22.02.2020 ALMANYA Heilbronn  
DİTİB Genel Sekreteri’nin Evine Mermi Kovanları Bırakıldı
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Sekreteri’nin Heilbronn kentindeki evinin önünde 
mermi kovanları bulundu. Eve geldiği sırada silah sesi duyan Genel Sekreter, polisin ilk 
aramada gelmediğini belirtti.
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 22.02.2020 ALMANYA Stuttgart  
Kafeye Silahlı Saldırı
Stuttgart Hedelfingen bölgesinde, içerisinde bir nargile kafenin de bulunduğu binaya 
ateş açıldı. Sabaha karşı gerçekleşen olayda kurşunlar kafeye hasar verdi, ancak can 
kaybı yaşanmadı.

 22.02.2020 AVUSTURYA Klagenfurt 
Yabancıları Atmak İçin Toplanma İlanı
Kärnten eyaletinde bir grup tarafından eyalet sakinlerini tüm yabancıları eyaletten 
atmak için birleşmeye çağıran bir duyuru dağıtıldı. Duyuruda yabancıların daha fazla bu 
eyaletteki insanların üzerinden geçinmesine izin vermek istemeyen herkesin belirtilen 
tarih ve saatte toplanacağı bildirildi. 

 22.02.2020 İRLANDA 
Havayolu Şirketinden Müslüman Erkek Yolcuları Fişleme 
Çağrısı
İrlanda merkezli havayolu şirketinin İcra Kurulu Başkanı Michael O., havalimanlarındaki 
güvenlik tehdidi nedeniyle Müslüman erkeklerin fişlenmeleri gerektiği beyanında 
bulundu. Açıklamasında, “Bombacı kimdir? Bunlar kendi başlarına seyahat eden bekar 
erkekler olacaklardır. Çocuklu bir aileyse geçip gitsin. Hepsini (aile üyelerini) havaya 
uçurma şansı sıfır. Bazı şeyleri söyleyemezsiniz çünkü bu ırkçılık olur. Ancak (bombacı) 
genellikle Müslüman inancındaki bir erkek olacaktır. Otuz yıl önce İrlandalıydı. Tehdit 
buradan geliyorsa, tehdidi ona göre ele alın.” ifadelerine yer verdi.

 23.02.2020 ALMANYA Pforzheim
Türklerin Yaşadığı Binaya Boyalı Saldırı
Almanya’nın Pforzheim şehrinde bir Türk’e ait ve içinde çoğunlukla Türklerin yaşadığı bir 
binaya boyalı saldırı yapıldı. Aynı gün Nazilerin yürüyüş düzenlediği şehirde saldırgan ya 
da saldırganlar, 5 katlı binaya boya şişeleri fırlattı. Araçların tekerlerine de çivi yerleştirildi. 
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 23.02.2020 BULGARİSTAN Sofya  
Avrupalı Irkçılar Sofya’da Gösteri Düzenledi
Sofya’da ırkçı ve aşırı milliyetçiler meşaleli gösteri düzenledi. Avrupa’nın birçok 
ülkesinden gelen dazlak ve aşırı milliyetçi örgüt temsilcileri Bulgaristan’ın eski milli 
savunma bakanlarından General Lukov’un evinin önünde kurulan kürsüde konuşma 
yaptı. Konuşmacılar Avrupa’daki tüm milliyetçilerin artık birlik içinde olduklarını öne 
sürdü.

23.02.2020 BULGARİSTAN Sofya
Anadolu Ajansı
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 25.02.2020 ALMANYA Wesel  
Spor Kulübüne Saldırı
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Wesel kentinde, Wesel Anadolu Spor 
Kulübü binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında 
binanın içerisinde kimse bulunmuyordu. Binada maddi hasar oluştu.

 25.02.2020 ALMANYA Pforzheim  
Camiye Bomba İhbarı
DİTİB’e bağlı Pforzheim Fatih Camii e-posta üzerinden gönderilen bombalı saldırı ihbarı 
neticesinde tahliye edildi. İhbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

 25.02.2020 ALMANYA Lübeck  
Klinikte Irkçılık
Saliha Ç. ile Alman vatandaşı oğlu Bayram Ç., muayene olmak için randevu aldıkları 
Lübeck şehrindeki klinikte bir süre kuyrukta bekledikten sonra randevuları olanların ayrı 
bir bölümde beklemelerinin söylenmesi üzerine, anılan bölüme girmek için görevliyle 
konuşurken sırada bekleyen bir Alman kadın “burası Almanya, sırada beklemeyi öğrenin” 
şeklinde itirazda bulundu. Yaşanan tartışma üzerine Alman doktor muayene odasından 
hızla çıkarak Bayram Ç.’yi merdivenlere doğru, araya girmeye çalışın anneyi de duvara 
doğru itti. Arbede sırasında doktor da kaşından yaralanırken, aile doktordan şikayetçi 
oldu. Saliha Ç. klinikteki doktorların daha önce de Türk hastaları muayene ederken 
Türkiye aleyhine ifadelerde bulunduğunu ifade etti.

 27.02.2020 AVUSTURYA Mauthausen
Camiye Irkçı Mektup  
ATİB Mauthausen Camiine bırakılan hakaret mektubunda Almanca olarak “Siz sadece 
Mauthausen’de değil, tüm Avusturya’da istenmiyorsunuz! Hele ki Diktatörünüz 
ERDOWAHN (wahn = takıntı) tarafından finanse edilen ve onun için Avusturya’da ajanlık 
yapan ve her şeyi Türkiye’ye bildiren ATİB derneği hiç. Siz yabancıların çoğu beleşçi ve 
çalışmaya isteksizsiniz. Sizin için iyi bir çözümüm var - eşyalarınızı toplayın ve bir daha 
görüşmemek üzere doğru Türkiye’ye gidin!” gibi ifadelerin ve ırkçı hakaretlerin yer aldığı 
görüldü.
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25.02.2020 ALMANYA Pforzheim
Anadolu Ajansı
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 27.02.2020 ALMANYA Hanau  
Hanau Katliamı Kurbanlarına Hakaret Mektubu
DİTİB’e bağlı Hanau Camiine posta yoluyla Hanau saldırısında hayatlarını kaybedenlere 
ve Müslümanlara yönelik hakaretler içeren ırkçı bir mektup gönderildi.

 27.02.2020 ALMANYA Essen 
Polis Şiddeti İddiası
Essen kentinde yaşayan Rıdvan D. eşi ile tartıştığı için evine polis geldi. Polisin kapıyı kırarak 
girdiği evde baskının sebebini soran Rıdvan D. polislerin “Elektrik faturanızı ödemediniz” 
deyip kendisini tekmelemeye başladıklarını, ırkçı hakaretler ederek burnunu kırdıklarını, 
oğlunun da kafasını duvara vurduklarını beyan etti. 

 27.02.2020 ALMANYA Hanau  
Kapı Ziline Gamalı Haç
Irkçı terör saldırısında 4’ü Türk 9 kişinin katledildiği Hanau’da saldırıdan 8 gün sonra bir 
Türk ailenin kapı ziline gamalı haç çizildi. 

 28.02.2020 ALMANYA Frankfurt  
Türk Bloggera Saldırı
Trende ünlü Türk blogger Zara T.’nin İncil ile kafasına ve yüzüne vuran ırkçı, saldırı 
esnasında ‘İşte İncil. Müslüman o... oku’ diye bağırarak hakaret etti.  Saldırgana ağır 
yaralama suçundan soruşturma açıldı.

 29.02.2020 ALMANYA Bremen  
Camiye Beyaz Toz Gönderildi
Bremen kentindeki Fatih Camiine içinde beyaz toz bulunan mektup gönderildi. Polis 
ve itfaiye ekipleri camide hafta sonu eğitimi için bulunan çocuk ve çalışanların dışarı 
çıkmasına izin vermedi. Yapılan incelemelerin ardından zarfın içindeki şüpheli tozda 
herhangi bir tehlikeye rastlanmadı. 
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29.02.2020 ALMANYA Bremen
Anadolu Ajansı
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 29.02.2020 ALMANYA Darmstadt  
Camiye Saldırı
Darmstadt kentinde IGMG’ye bağlı caminin camları kırıldı, camide maddi hasar meydana 
geldi.

 29.02.2020 AVUSTURYA Viyana 
Türkiye’ye Karşıtı Bildiri
Yeni Avusturya Partisi (NEOS) Avrupa’ya akın eden mültecilerden Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı sorumlu tutarak tüm mültecileri Avrupa’ya kendisinin 
gönderdiğini ifade eden bir bildiri yayımladı. NEOS Partisi, Avusturya’nın sınır güvenliğini 
korumak ve Türkiye’ye karşı önlem alabilmek için Avrupa Birliği’nden maddi destek talep 
etti.

 02.03.2020 ABD Paterson  
Türk Kökenli Emniyet Müdürüne Ölüm tehdidi
Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey’deki Paterson şehrine atanan ilk Türk kökenli 
Emniyet Müdürü’ne ölüm tehdidi mesajları atan bir kişi tutuklandı. 32 yıldır Paterson 
Polis Teşkilatında görev yapan İbrahim Mike Bayçora, Şubat ayında “Amerika’da ilk Türk 
ve Müslüman Emniyet Müdürü” olarak resmen görevine başlamasının ardından tehdit 
mesajları almaya başlamıştı.

 02.03.2020 ALMANYA Karben   
Camide Irkçı Taciz
Karben DİTİB Genç Osman Camiine akşam saatlerinde gelen 20-25 yaşlarında iki genç 
avludaki çöpleri dağıtarak, cami önündeki çöpleri caminin bahçesine attı, orada bulunan 
gençlere ve cemaate ırkçı söylemlerde bulundu. Polisin çağrıldığını anlayınca kaçan 
ırkçılardan biri yakalandı ve üzerinde oyuncak tabanca bulundu.

 02.03.2020 ALMANYA Pforzheim  
Camiye Tehdit E-Postaları
DİTİB’e bağlı Fatih Camiine hakaret ifadeleri de içeren tehdit amaçlı iki e-posta gönderildi.
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 03.03.2020 ALMANYA Pfaffenhofen 
Cami Duvarına Tehdit Yazısı 
Pfaffenhofen Camiine sabaha karşı 04.00 sıralarında gelen bir kişinin duvara yazdığı 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit mesajı, camiye ait 
güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında, kimliği belirsiz kişinin 1 
dakika gibi kısa sürede tehdit mesajlarını yazdıktan sonra camiden hızla ayrıldığı görüldü. 
Cami derneği tarafından olay polise intikal ettirildi.

03.03.2020 ALMANYA Pfaffenhofen
Anadolu Ajansı
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 05.03.2020 ALMANYA Röthenbach  
Camiye Mermi ve Tehdit Mektubu
Almanya’nın Bavyera eyaleti Röthenbach kentinde DİTİB’e bağlı İmamı-Azam Camiine 
domuz resmi ve gerçek tabanca mermisiyle “Asla güvende olmayacaksınız” yazılı tehdit 
mektubu gönderildi. Caminin mail adresine 6 Mart tarihinde gönderilen yeni bir tehdit 
mesajında ise, bir önceki olaya atıfla postadan çıkan merminin gelecek sefer namludan 
çıkacağı uyarısında bulunuldu. Mermili tehdit mektuplarını gönderen Susanne G. adlı 
kadın tutuklandı. Doğal bitki tedavisi uzmanı olan 54 yaşındaki neonazi kadının daha önce 
de politikacılara tehdit mektubu gönderdiği anlaşıldı. Evinde ve muayenehanesinde 
yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru bulundu.

 06.03.2020 ALMANYA Köln 
Türklere Yönelik Almanya’yı Terk Etme Uyarısı 
Köln DİTİB Merkez Camiine gönderilen ve Almanya’daki Türk kökenlilere hitaben yazılan 
mektupta Türklerin Yunanistan üzerinden Türkiye’ye geri dönmesi istenerek, Türklerin 
geri gönderilmesi için silahlar dağıtıldığı tehdidinde bulunuldu.

05.03.2020 ALMANYA Röthenbach
Anadolu Ajansı
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 06.03.2020 ALMANYA Pforzheim   
Tehdit E-Postası
Pforzheim DİTİB Fatih Camii Derneğine de Köln Merkez Camii ile aynı içerikte bir e-posta 
gönderildi. Mesajda yine “Almanya, ülkedeki Türkleri etkisizleştirmek için silah dağıtıyor. 
Çabucak Yunanistan üzerinden geri gidin” ifadeleri yer aldı.

 06.03.2020 ALMANYA Köln 
Tehdit E-Postası   
E-posta yoluyla DİTİB Dış İlişkiler Müdürüne gönderilen tehdit mektubunda “Yakında 
Alman İmparatorluğu için bir sorun teşkil etmeyeceksiniz. Burada istenmeyen Müslüman 
nüfusun sözcüsü olduğunuz için otomatikman kendinizi resmi düşman ilan ettiniz. Yakında 
kahverengi kafatasınıza bir kurşun sıkacağız böylece 72 juriye doğru biletinizi keseceğiz. 
Ayıca akraba ve ebeveynlerinize de hesap soracağız. Rathjen (Hanau saldırısının faili) 
Alman İmparatorluğuna giden yolda temizliği başlattı. İmza Ists Wolfzeit (Şimdi kurt 
zamanı)” ifadeleri yer aldı.

 07.03.2020 ALMANYA Nürnberg  
NSU’nun İlk Kurbanına Saygısızlık
Almanya’da, ailesini geçindirmek için çiçek sattığı Nürnberg’de 9 Eylül 2000’de 8 kurşunla 
vurularak olay yerinde yaşamını yitiren, NSU terör örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek’in 
Nürnberg’deki anıtı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

 09.03.2020 İSVEÇ Uppsala 
İslam Dersi Nedeniyle Ölüm Tehdidi 
“İsveç’in Uppsala kentinde Tierp Belediyesine bağlı bir orta öğretim okulunda 
öğretmenin, öğrenciye katılım zorlaması olmadan bir seferliğine İslam dersi işlenmesi 
ve öğrencilerden birinin velisinin bunu sosyal medyada paylaşmasından sonra okula 
ölüm tehditleri yağdı. Özellikle dersi işleyen öğretmen ve okul müdürüne yönelik gelen 
tehditlerden birinde tabanca resmi altında öğretmen ve müdürün gömülmesi gerektiği, 
bir diğerinde de öğretmen ve müdürün özel ve gizli bilgilerine ulaşıldığı ifadeleri yer aldı.
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07.03.2020 ALMANYA Nürnberg
Anadolu Ajansı
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 09.03.2020 İSVEÇ Stockholm 
Büfeye Kundaklama
Stockholm’ün Rinkeby mahallesinde bir Türk’e ait uzun süredir faaliyette olan hamburger 
büfesi sabaha karşı kundaklandı. Camı kıran şüpheliler benzin dökerek dükkânı yaktı. 

 09.03.2020 ALMANYA Wanzleben  
Otele Kundaklama
Almanya’nın doğusundaki Saksonya Anhalt eyaletine bağlı Wanzleben kentinde bir 
Türk’e ait otel kundaklandı. Suriyeli mültecilerin kaldığı oteldeki yangında iki mülteci 
duman zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı. Otelde konaklayan 24 mülteci kendi 
imkanlarıyla yangından kurtuldu.

 10.03.2020 ALMANYA Bremen  
Camiye Bomba Tehdidi
Bremen IGMG Fatih Camiine e-posta yolu ile bombalı saldırı tehdidinde bulunuldu. 
Yapılan araştırmalarda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

 12.03.2020 ALMANYA Schwarzwald Bad Dürrheim
Türk Siyasetçiye Bomba Tehdidi
Avrupa Birliği ve Yunanistan’ın sınırdaki mültecilere tutumunu eleştiren Alman Sosyal 
Demokrat Partili (SPD) politikacı Derya Türk Nachbaur, evinin koordinatlarının bulunduğu 
bir mail aldı. Derya Türk, “Mailde ‘evinin üzerine drone ile bomba atarız’ tehdidinin 
yanı sıra ağır hakaretler var. Irkçılar onlara karşı dik duruşumdan rahatsız. Meydanı bu 
faşistlere bırakmayacağız” dedi. Tehdit mailine şaşırmadığını söyleyen Türk, “İki yıl önce 
de arabama gamalı haç çizdiler. Şimdi dünden daha çok motiveyim. Irkçılığa karşı birlikte 
mücadele etmemiz lazım” beyanında bulundu.

 13.03.2020 BELÇİKA Berchem 
Türk Aileye Nefret Mektubu 
Belçika’nın Berchem şehrinde bulunan bir Türk ailenin evine ‘diktatör Erdoğan’ın 
hayranıysan git Türkiye’de yaşa, Belçikalılardan faydalanma, bir de camda asılan o bez 
parçası, ikiyüzlü!’ ifadelerinin yer aldığı bir mektup bırakıldı.



47

YURT DIŞINDAKİ TÜRK VATANDAŞLARINI
HEDEF ALAN SALDIRILAR

 
                         2020

 17.03.2020 ALMANYA Berlin  
PEG’den TRT’ye Tehdit
Berlin’deki TRT Deutsch ofisine tehdit mektubu gönderildi. Domuz kafası ile birlikte 
İslam’a ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretler içeren mektup, 
Nazi döneminde SS askerleri içinde yer alan özel bir askeri grubun ismini taşıyan ırkçı 
Prinz Eugen Gruppe (PEG - Prens Eugen Grubu) imzasıyla gönderildi.

 19.03.2020 ALMANYA Pforzheim    
İslam Düşmanı Nefret Mektubu
Pforzheim DİTİB Fatih Camiine “Bütün Müslümanlara. Bütün zamanların en kötü zulümü 
(kovuşturması) Merkel’in diktatörlüğünde başlayacak. Sadece Cuma günleri değil 
namazlarınızı cemaatle kılamayacaksınız. Müslüman olmayan birisi size böyle bir emir 
verdiğinde bu durum için nasıl bir ceza öngörülüyor? Olmayan bir virüsten dolayı” 
şeklinde bir mektup gönderildi.

 20.03.2020 ALMANYA Berlin  
PEG’den İkinci Tehdit
Berlin’deki TRT Deutsch ofisine 3 gün arayla aynı içerikte, yine ırkçı Prinz Eugen Grubu 
imzasıyla ikinci tehdit mektubu gönderildi.

 20.03.2020 ALMANYA Buggingen
Aynı İçerikli İslam Düşmanı Nefret Mektubu
Pforzheim DİTİB Fatih Camiine 19.03.2020 tarihinde gönderilen e-postanın aynısı DİTİB 
Buggingen Ulu Camii Derneğine de gönderildi.

 28.03.2020 ALMANYA Neu Wulmstorf 
Naziler Türk Aileye Mektupla Kovid Bulaştırmak İstedi 
Almanya’nın Hamburg eyaletinde bir Türk aileye Nazi sloganlarıyla dolu bir mektup 
gönderildi. Ailenin posta kutusuna atılan mektupta, mektubu gönderen kişinin Kovid-19 
ile enfekte olduğu, ölmeden önce de hastalığı yabancılara bulaştırarak Almanya’daki 
yabancı nüfusu azaltmak istediği şeklindeki ifadelerin yanı sıra, Nazilerin sıkça kullandığı 
sloganlar ile Adolf Hitler’e övgüler de yer alıyordu.
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 28.03.2020 İSVİÇRE Zürih  
Engelli Türk Kadına Saldırı 
Tekerlekli sandalyesiyle Zürih-Winterthur şehir merkezinde bulunduğu sırada Naile K.’ye 
İsviçreli olduğu tahmin edilen bir adam yaklaşarak tükürdü ve omzuna sertçe vurarak 
“Defol, bunlar hep sizin yüzünüzden!” ifadelerini kullandı. Saldırgan tekerlekli sandalyeyi 
devirmeye çalışırken Naile K.’nin boynundaki damara sertçe bastırdı. Tekerlekli sandalyeye 
zarar veren şahıs, yaklaşık 15 dakika boyunca sözlü ve fiziksel şiddetini sürdürdü.

 02.04.2020 AVUSTURYA Viyana
Türkiye’ye Yönelik Olumsuz Algı Haberi  
Bir Avusturya gazetesinin yayınladığı haberde, Salzburg şehrinde bazı hastaneler için 
Türkiye’deki bir üreticiden en yüksek filtre özelliğine sahip 20.000 tane maskenin ücreti 
ödenip gerekli ihracat izinleri alınmış olduğu halde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından gönderilmesinin engellendiği, Avusturya’daki hastaların 
mağdur edildiği yazıldı.

 04.04.2020 BELÇİKA Brüksel - Anvers  
Dış Temsilciliklerimize Terör Örgütü Pankartları
Belçika’da Türkiye Cumhuriyeti’nin Brüksel Büyükelçiliği önüne ve aynı gün, aynı 
şekilde Anvers Başkonsolosluğu önüne ölüm orucunda hayatını kaybeden Grup Yorum 
üyesi Helin Bölek adına Halk Cephesi örgütü imzasıyla (DHKP-C terör örgütünün alt 
yapılanması) “Katil AKP” yazılı bir pankart asıldı.

 10.04.2020 ALMANYA Hameln 
Camiye Beyaz Toz Gönderildi
DİTİB’e bağlı Hameln Camiine içerisinde beyaz bir toz bulunan mektup gönderildi. Polis 
tarafından yapılan araştırmalar sonucunda beyaz tozun tehlikeli olmadığı tespit edildi.

 11.04.2020 ALMANYA Berlin  
Yunus Emre Enstitüsü Müdürünün Aracına Aşırı Sağcı Saldırı
Berlin’deki Yunus Emre Enstitüsü Müdürü, aşırı sağcılar tarafından tehdit edildi. Müdürün 
aracının sileceğine bir tehdit mektubu bırakılarak camları da dahil, tüm araç boydan 
boya çizildi.
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 11.04.2020 AVUSTURYA Wels  
Cami Duvarında Hakaret
Avusturya Türk İslam Birliğine (ATİB) bağlı Wels Camiinin duvarına Hz. Muhammed 
hakkında rencide edici sözler yazıldı.

 14.04.2020 FRANSA St.Etienne  
Dernek Kapısına Nefret Yazısı
St. Etienne Türk Kültür Derneğinin kapısına ölüm tehdidi ile “Covid19’dan Ölün araplar” 
yazıldı. 

 15.04.2020 ALMANYA Hanau 
Aşırı Sağcı Katliamın Yaşandığı Kafeye Taşlı Saldırı
Hanau’daki ırkçı terör saldırısına maruz kalan nargile kafenin camları kimliği belirsiz 
saldırgan veya saldırganlar tarafından taşla kırıldı. 19 Şubat’taki saldırıdan bu yana kapalı 
olan kafede saldırı anında içeride kimse bulunmuyordu.

 20.04.2020 İSVEÇ Linköping, Kisa, Karlskrona, Karlshamn, 
Hässleholm, Malmö, Motala
Hitler’in Doğum Gününde Nazi Bayrakları
Adolf Hitler’in doğum günü olan 20 Nisan tarihinde, İsveç’in Blekinge, Skane ve 
Östergötland bölgelerine bağlı birçok şehirde kimliği bilinmeyen kişiler tarafından Nazi 
bayrakları açıldı.

11.04.2020 AVUSTURYA Wels
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YAKIN PLAN
NSU Cinayetleri ve Dava Süreci 

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) isimli Neonazi örgütü, 2000-2006 yılları arasında 
Almanya’nın farklı şehirlerinde Enver Şimsek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, 
Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Mehmet Kubaşık ve Halit Yozgat isimlerinde 8 
vatandaşımız ile Theodoros Boulgarides isimli Yunan vatandaşı ve Michele Kiesewetter 
isimli Alman polis memuru da dahil toplam 10 kişiyi öldürdü. NSU terör örgütü, ayrıca 
15 banka soygunu yanında, biri Köln’de, vatandaşlarımızın işletmelerinin yoğun olarak 
bulunduğu Keup caddesinde olmak üzere, iki çivili bomba saldırısı ile 24 kişinin de ağır 
şekilde yaralanmasına neden oldu.

Cinayetlerin işlendiği dönemde polis, “Dönerci/Boğaziçi Cinayetleri” olarak adlandırdığı 
ve uyuşturucu mafyası içindeki bir hesaplaşma olarak tanımladığı cinayetlere ilişkin 
soruşturmada uzun bir süre tanıkların beyanına ve bu bağlamda oluşan şüpheye 
rağmen ırkçılık ihtimalini araştırmadı. Soruşturma sırasında kurumsal ırkçılığın ve etnik 
profillemenin bir yansıması olarak değerlendirilebilecek şekilde, kurban aileleri ve 
Türk toplumu zan altında bırakıldı, kurbanların aileleri ve yakın çevreleri bu minvalde 
sorgulandı ve yıllarca yakın takip altında tutuldu. 

Sistematik bir şekilde vatandaşlarımızı hedef alan saldırıların aşırı sağcı NSU terör örgütü 
tarafından işlendiği, Kasım 2011’de, cinayetlerin ve çivili bomba saldırılarının itiraf edildiği 
ve kurbanlarla ırkçı bir üslupla alay edilen “Paul Panther” isimli, olaylara uyarlanmış 
bir animasyon filminin cd olarak posta yoluyla Almanya genelinde, birçok sivil toplum 
kuruluşuna, siyasi partilere ve gazetecilere yollanmasıyla ortaya çıktı. 

Örgüte ve işlediği cinayetler ve eylemlerine dair bu sansasyonel itirafın ardından 
cinayetleri işleyen iki fail; Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt 4 Kasım 2011 tarihinde intihar 
etti. 

Terör örgütünün üçüncü üyesi Beate Zschäpe ise 7 Kasım 2011 tarihinde teslim olmadan 
önce diğer iki faille birlikte yaşadığı evi ateşe vererek evde bulunan delilleri imha etti. 
Tüm bu gelişmelere rağmen Federal İçişleri Bakanlığı cinayetleri ilk kez ancak 20 Ocak 
2012 tarihinde “ırkçı saikle işlenmiş cinayetler” olarak kabul edebildi. 

5 yıldan uzun bir süre devam eden ve 700’e yakın tanığın dinlendiği NSU davasında örgüt 
üyesi Beate Zschäpe’nin yanında, örgüte yardım ve yataklık eden Ralf Wohlleben, André 
Eminger, Holger Gerlach ve Carsten Schultze isimli sanıklar da yargılandı.
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2 Kasım 2013 NSU Cinayetlerinin 2. Yıldönümü - Berlin
Anadolu Ajansı
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Münih’te 13.04.2013 tarihinde düzenlenen Irkçılık Protestosu
Anadolu Ajansı
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Toplam 94 kurban yakını ve çivili bomba saldırısı mağduru ile 59 avukatın müdahil olduğu 
NSU davasının soruşturma ve kovuşturma sürecinde ortaya çıkan hatalar ve ihmaller, 
NSU tanıklarının şüpheli ve ani ölümleri, Alman iç istihbaratından sorumlu Anayasayı 
Koruma Teşkilatı birimlerince NSU bağlantılı yüzlerce dosyanın ve delilin imha edilmesi, 
cinayet mahallinde Anayasayı Koruma Teşkilatı çalışanları ve muhbirlerinin bulunduğu 
tespit edildiği halde bu kişilerin tanıklıklarına başvurulmaması, cinayetlere ilişkin bilgilerin 
emniyet güçleriyle paylaşılmaması ve belirli dosyalara ilişkin Hessen Anayasayı Koruma 
Teşkilatınca 120 yıl için gizlilik kararı alınması gibi hususlar, kamuoyunda davanın adil 
şekilde görülmediği  düşüncesine ve toplum vicdanının yaralanmasına yol açtı. Özellikle 
davanın aydınlatılması için incelenmesi gereken belgelere yönelik 120 yıl gizlilik kararı 
tarihte görülmemiş uzunlukta bir süreyi kapsadığından büyük bir eleştiri konusu oldu.

Nitekim, davanın takipçisi olan avukatlar tarafından NSU terör örgütü üyesi Mundlos, 
Böhnhardt ve Zschäpe’nin 11 yıl boyunca yakalanmadan terör estirmiş olması, bu yapının 
istihbarat ve devletin kurumları tarafından korunduğunun bir göstergesi olarak kabul 
edildi.

11 Temmuz 2018 tarihinde karar duruşması yapılan davanın 3.025 sayfalık gerekçeli kararı 
21 Nisan 2020 tarihinde açıklandı. Ancak gerekçeli karara ilişkin kamuoyu ve siyasiler 
ağırlıklı olarak, NSU örgütün kapsamı, yerel ve ulusal bağlantıları ile Alman istihbarat 
birimlerinin sorumluluğu ve kurumsal ırkçılığının yeterli düzeyde aydınlatılmadığı 
yorumunda birleşti. Dava sonunda:

• NSU terör örgütüne yardım ve yataklıktan suçlu bulunan ve cinayetlerin işlendiği 
Ceska 83 tipi silahı tedarik eden Ralf Wohlleben’e mahkeme, başsavcılığın 12 yıl hapis 
talebine karşılık 10 yıl hapis cezasına hükmetti. 7 yıldır tutuklu bulunan Wohlleben, 
cezasının üçte ikisini tamamladıktan sonra şartlı olarak serbest bırakıldı. 

• Diğer sanıklardan André Eminger’e, teröristlere ev, karavan ve olay mahalline 
gidebilmeleri için araç kiralama gibi lojistik destek sağladığı için başsavcılık 10 yıl 
hapis cezası talep ettiyse de mahkeme, sanığın terör örgütüne yardım yataklık 
etmekten 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti ve karar sonrasında Eminger 
duruşma salonunda bulunan Neo-Nazilerin tezahüratı ve alkışları arasında serbest 
bırakıldı. 

• Terör örgütünün 3 suçuna destek olduğu gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına 
hükmedilen Holger Gerlach da hapis cezasını tamamlamış olması nedeniyle serbest 
bırakıldı. 
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• Dava sürecinde suçunu itiraf eden tek sanık olan Carsten Schultze suçun 
gerçekleştirildiği tarihteki yaşı nedeniyle gençlik yasaları uyarınca 9 cinayete yardım 
ve yataklık etmekten 3 yıl hapisle cezalandırıldı ve yine hapis cezasını tamamlamış 
olması nedeniyle serbest bırakıldı.

• Mahkeme, baş sanık Beate Zschäpe’yi 10 cinayet, terör örgütü üyeliği, bombalı 
saldırı, silahlı soygun, bombalı saldırılar kapsamında 32 kişiyi öldürmeye teşebbüs, 
ağır adam yaralama, ağır kundaklama suçlarından sorumlu bularak sanık için 
müebbet hapis cezasına hükmetti ve dava sonunda Zschäpe, hapis cezası devam 
eden tek sanık oldu. Ancak Almanya’da müebbet hapis cezası verilen sanıklar, 15 
ila 20 yıldan sonra toplum için tehlike oluşturmadığı, iyi hal, yaşlılık veya hastalık 
nedeniyle şartlı salıverme talebinde bulunabiliyor.

NSU terör örgütü üyeleri, itiraf niteliğindeki Paul Panther videosunda kendilerini 
“Yoldaşlar Birliği” (Netzwerk von Kameraden) olarak adlandırırken soruşturma evresinde 
200 kadar kişinin de NSU’ya doğrudan veya dolaylı olarak yardım ettikleri ve dolayısıyla 
bir işbirliği ağı olduğuna ilişkin ipuçları elde edildi. Ayrıca NSU teröristlerinin çevresinde 
Alman istihbarından 40 muhbirin bulunduğu ortaya çıktı. Ancak tüm bu bilgilere rağmen 
Mahkeme, kararında NSU’nun izole ve iki üyesi ölmüş, tek üyesi hayatta olan üç kişilik bir 
örgüt olduğu sonucuna vardı. 

Aşırı sağ yapılanmalar konusunda çalışan uzmanlar ve müdahil avukatları, terör örgütünün 
tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılmadığını, 1990’lı yıllardan itibaren NSU örgütünün varlığı, 
ırkçı suçları, cinayet planları ve nerede oldukları konusunda devletin ilgili birimlerinin 
bilgi sahibi olmasına karşın gerekli önlemleri almayarak işlenen seri cinayetlere göz 
yumduğunu, cinayetlerin Türk toplumu içerisinde bir mafya hesaplaşması olarak 
gösterildiğini ve failleri bu süreçte tutuklamayan devletin ilgili birimlerinin de bu 
cinayetlerde sorumluluğu olduğunu ifade ettiler.

Bunun yanısıra, baş sanık Zschäpe’nin cinayetlerin her birinden daha sonra haberdar 
olduğu, cinayetlere herhangi bir katkısının olmadığı ve hatta cinayetleri duyduğunda 
şoke olduğu yönündeki ifadesi mahkeme tarafından inandırıcı bulunmadıysa da 
baş sanık avukatları 25 Mayıs 2020 tarihinde temyiz taleplerine dair gerekçelerini üst 
mahkemeye sundular. Şansölye Merkel’in, Şubat 2012 tarihinde “NSU cinayetlerini 
aydınlatma, suç ortakları ile azmettiricileri ortaya çıkarma ve tüm suçluların hak ettikleri 
cezaya çarptırılmasını sağlama” sözü verdiği davada, şimdi baş sanık Zschäpe ve 
savcılığın temyize götürdüğü serbest kalan itirafçı Schultze için temyiz mahkemesinin 
vereceği karar bekleniyor.
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11 Temmuz 2018 tarihindeki son duruşmada,  
baş sanık Beate Zschäpe ve avukatları
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 22.04.2020 FRANSA Lyon         
Minareye İslam Düşmanı Yazılar
Ramazan ayının başlamasından iki gün önce, 22 Nisan Çarşamba gecesi Lyon Ulu 
Camiinin minaresine “Lyon, Strazburg, Marsilya, Almanya, İspanya. Dur! Müezzinin şarkısı 
(Ezan) Avrupa’da yankılanmayacak” yazısı yazıldı.

 23.04.2020 HOLLANDA Schiedam  
Müslümanların Evlerine Irkçı İşaretleme
Akşam saatlerinde, Türk ve Faslı ailelere ait yaklaşık 15 evin kapısının önüne boyayla aynı 
sembol çizildi. Yalnızca Müslüman ailelere yönelik gerçekleştirilen eyleme ilişkin, polis 
soruşturma başlattı. Tersten çizilmiş “barış” işaretine benzeyen sembol, Belçika merkezli 
ve Hollanda’da da aktif olan aşırı sağ Flaman milliyetçisi örgüt “Voorpost”un sembolünü 
andırmakta olup bu örgüt geçmişte de Rotterdam ve Schiedam’da bazı Müslüman 
okulların girişlerine İslam karşıtı posterler asmıştı.

 28.04.2020 ALMANYA Oberndorf 
Camiye Yumurtalı Saldırı 
Türk derneğine bağlı camiinin duvarına kimliği belirsiz kişilerce 2 yumurta fırlatıldı. Polise 
bildirilen olayı soruşturmak için polislerin olay yerine 2 gün sonra geldiği ifade edildi.

 01.05.2020 ALMANYA Gelsenkirchen 
Cami Duvarına Nefret İfadeleri
IGMG Tuğra Camiine gece 01.30 sularında gerçekleştirilen saldırıda cami duvarına 
“Defolun-Kaostan Düzene!” ifadeleri yazıldı. Kamera görüntülerinde iki saldırgandan 
birinin çevreyi gözlerken, diğerinin duvara yazı yazdığı görüldü.
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01.05.2020 ALMANYA Gelsenkirchen
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 03.05.2020 ALMANYA Hannover  
Göçmen Ailelerin Posta Kutularına Neonazi Anketi
Hannover şehrinde Neonazi sempatizanları tarafından aralarında Türklerin de olduğu 
göçmen kökenli çevre sakinlerinin posta kutularına Hitler selamı da içeren “Hangi 
yöntemle yok edilmek istersiniz: • Zyklon B zehirlenmesi (Nazi Toplama Kamplarında 
Kullanılan siyanür bazlı zehirli kimyasal) • Karbonmonoksit zehirlenmesi • Fiziksel işkence 
• Yanarak ölüm • Nasyonal Sosyalist yöntemle kurşuna dizilme” seçenekleri yazan, tehdit 
içerikli bir anket bırakıldı.

03.05.2020 ALMANYA Hannover
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  06.05.2020 HOLLANDA ‘s-Gravendeel 
Emlakçıya Irkçı Uyarı Mektubu 
Mahalle komitesi adına yazdığı iddiasıyla emlakçıya mektup gönderen bir kişi, emlakçının 
iki koyu tenli insana ev gezdirdiğini gördüğünü ve semt sakinleri olarak yabancıları, farklı 
ten renginde insanları ve asosyalleri hoş karşılamayacaklarını belirtti. Kendisi de Portekiz 
kökenli olan emlakçıya gelen mektupta “Umarım anlayış gösterip bu durumu dikkate 
alırsınız. Mahallece Portekizlilerin gidişine çok sevinmiştik.” ifadeleri de yer aldı.

 08.05.2020 DANİMARKA Kopenhag 
İslam Merkezi Tamamen Yandı
Başkent Kopenhag’ın Nörrebro semtinde, içinde Dansk İslamisk Center’in (Danimarka 
İslam Merkezi) ve merkeze ait caminin de bulunduğu bina tamamen yandı. Yangında can 
kaybı yaşanmazken bina kullanılamaz hale geldi.

08.05.2020 DANİMARKA Kopenhag
Anadolu Ajansı
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 09.05.2020 ALMANYA Chorweiler 
Camiye Taşlı Saldırı 
DİTİB’e bağlı bağlı Köln Chorweiler Camii, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına hedef oldu. 
Binada maddi hasar oluştu.

09.05.2020 ALMANYA Chorweiler
Anadolu Ajansı
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 09.05.2020 ALMANYA Köln  
Dayanışma Merkezine Saldırı 
Köln’de genel merkezi bulunan DİTİB bünyesindeki Sosyal Dayanışma Merkezine gece 
taşlı saldırı düzenlendi. Cenaze nakil ve defin işleri başta olmak üzere, kitabevi, seyahat 
ve sigorta hizmetleri veren merkezde hafif maddi hasar oluştu.

09.05.2020 ALMANYA Köln
Anadolu Ajansı
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 12.05.2020 ALMANYA Düren  
Molotoflu Saldırı
Almanya’nın Düren kentindeki Almanya Türk Federasyonunun Birkesdorf şubesine 
sabaha karşı Molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Dernek binasında maddi hasar oluştu.

 12.05.2020 FRANSA  
Doktordan Salgınla İlgili İslam Düşmanı Değerlendirme
Fransız doktor yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının konuşulduğu haber kanalındaki 
programda sunucunun sorusu üzerine “tükürmenin Ramazan ayı ibadeti olduğunu” ileri 
sürdü.   

 12.05.2020 ALMANYA Frankfurt 
Türk Siyasetçiye Irkçı Taciz
Frankfurt’a bağlı Semt Kurularından birinin üyesi olan ve çifte vatandaşlığı bulunan yerel 
siyasetçi 2016 yılından itibaren ırkçı tacizlere maruz kalmaya başladı. Yaşadığı evinin 
posta kutusuna çeşitli Nazi sembolleri konan ve geceleri evine taciz telefonları gelen, 
Türk vatandaşı siyasetçinin Hanau’da yaşanan ırkçı saldırılara ilişkin yapmış olduğu 
açıklamalardan sonra tacizler yoğunlaştı, evinin zili boyayla işaretlendi.

 13.05.2020 ABD Scottsdale  
Profesörden İslam Dinine Terör Yaftası
Arizona Scottsdale Kolejinde Dünya Siyaseti başlıklı çevrim içi derste, öğretim görevlisi 
‘’İslam hukuku ve doktrininde terörizm ne şekilde teşvik edilmiştir? İslami teröristler 
kimi taklit etmeye çalışıyor?’’ gibi sorulara yer verdi. Okul yönetimi, tepkiler üzerine 
Müslüman öğrencilerine hitaben sosyal medya hesabından sorularla ilgili, ‘’Yanlış, 
uygunsuz ve okulumuzun kapsayıcılığını yansıtmıyor.’’ ifadelerinin yer aldığı bir özür 
mektubu yayımladıysa da öğretim görevlisi gazeteye verdiği demeçte, “Asla öğrettiğim 
içerik ve yöntemden dolayı özür dilemeyeceğim.’’ diyerek okul yönetiminin hazırladığı 
özür mektubunu imzalamayacağını belirtti. Maricopa İlçe Toplum Kolejleri Ofisi Başkanı 
da Scottsdale Koleji yönetiminin özür dilemekte aceleci davrandığını ifade ederek 
‘’Profesörümüzün akademik özgürlük haklarının doğru şekilde ele alınmaması nedeni ile 
özür diliyorum.’’ açıklamasında bulundu.
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 13.05.2020 ALMANYA Münih  
Göçmen Araçlarına Kundaklama
Münih’teki Moosach semtinde Türk, Çin, İran ve Bosna Hersek veya Yunan uyruklu 
olduğu belirtilen şahıslara ait 4 araç kundaklandı. 

 14.05.2020 AVUSTURYA Graz  
İlkokul Dersinde Türkofobi
Graz’da bulunan “Victor Kaplan İlkokulu” sosyal bilgiler öğretmeni, Covid-19 nedeniyle 
uzaktan eğitim dersleri kapsamında eğitim-öğretime devam eden öğrencilere sanal 
ortamdan “Üç Felaket” başlıklı bir okuma parçası yolladı. Söz konusu parçada; tarihte 
Graz şehrinin aynı anda üç felakete uğradığından bahsedilerek, bunların ‘‘veba salgını, 
çekirge istilası ve Osmanlı istilası’’ olduğu belirtildiği, bu çerçevede “daha çekirgeler tam 
olarak çekilmeden, yeni korkunç bir düşman daha geldi: Osmanlılar. Belki onları “Türk” 
ismi altında tanıyorsundur. Onlar vahşi bir atlı halktı ve doğudan (Asya’dan) geliyorlardı. 
Osmanlılar, şehirleri tahrip ettiler, çiftlikleri yaktılar, erkekleri, kadınları ve çocukları 
öldürdüler...” ifadelerine yer verildi.

 15.05.2020 YUNANİSTAN Gümülcine 
Hayrat Çeşmesine Saldırı
Gümülcine’ye bağlı olan Yanıköy’deki hayrat çeşmesinin Türkçe levhasını parçalayan 
ırkçılar, sprey boyayla Türkiye aleyhinde sloganlar yazdı.

 15.05.2020 ALMANYA Essen  
Camiye Irkçı Resimler Yapıştırıldı
Essen kentinde bulunan DİTİB Ulu camiinin kapısına İslam karşıtı ve ırkçı resimler 
yapıştırıldı. 
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16.05.2020 ALMANYA Vaihingen Ez
Anadolu Ajansı

 16.05.2020 ALMANYA Vaihingen an der Enz 
Cami Kapısına Domuz Kafası 
Stuttgart kenti yakınlarındaki Vaihingen an der Enz beldesinde DİTİB’e bağlı Fatih 
Camiinin kapısına gece 23.30 sıralarında iki kişi domuz kafası astı.
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 21.05.2020 ALMANYA Essen 
Cami Kapısına İslam Düşmanı Afişler Asıldı
Essen kentinde bulunan DİTİB Ulu Caminin kapısına İslam düşmanlığı içeren küçük afişler 
yapıştırıldı. Aynı camiye 15.05.2020 tarihinde de İslam düşmanı resimler yapıştırılmıştı. 

 22.05.2020 AVUSTRALYA Greenacre 
Müslümanlara Araçlı Saldırı
Avustralya’nın Greenacre kentinde bir araç, trafikte seyir halindeyken önce bir otomobile 
çarptı, ardından Müslümanlara yönelik kıyafet satan ‘Hijab House’ adlı giyim mağazasına 
daldı. 11 kişi yaralandı. Polis açıklamasında “Kasten yapılmış gibi görünüyor” ifadelerini 
kullandı.

 22.05.2020 ALMANYA Vaihingen an der Enz 
Camiye İslam Düşmanı Mektup
DİTİB Fatih Camiine İslam düşmanı ve hakaret içerikli mektup gönderildi. Bu olay bir 
hafta içerisinde camiye yönelik yapılan ikinci eylem oldu. 16.05.2020 tarihinde de caminin 
kapısına domuz kafası asılmıştı.

 24.05.2020 ALMANYA Münih  
Camiye PEG’den Tehdit Mektubu
Ramazan Bayramının birinci günü DİTİB’e bağlı Münih Merkez Camiine posta yoluyla 
aşırı sağcı oluşum Prinz Eugen Gruppe’nin (Prens Eugen Grubu) kısaltması olan “PEG” ile 
imzalı, İslam dinine ve değerlerine yönelik ağır hakaretler içeren ifadelerin bulunduğu 
tehdit mektubu gönderildi.

 24.05.2020 ALMANYA Goslar  
Aşırı Sağ Parti Camiyi Hedef Gösterdi
Aşırı sağ Almanya Ulusal Demokratik Partisi (NPD) Goslar Facebook hesabında IGMG’ye 
bağlı Goslar Camiinin fotoğrafı paylaşılarak ırkçı yorumlarda bulunuldu. Söz konusu 
yorumlardan birinde “Roketatarın camiye mevzilendiği” ifadelerini içeren tehdit mesajları 
da yer aldı.
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 24.05.2020 ALMANYA Duisburg  
Camiye Tehdit Mektubu
DİTİB’e bağlı Duisburg Hochfeld Muradiye Camiine İslam’a ve Müslümanlara yönelik 
hakaretler içeren ifadelerin bulunduğu bir mektup gönderildi. Camiye yönelik Münih’ten 
posta yoluyla daha önce 13 Eylül 2019 ve daha sonra 09.11.2020 tarihlerinde olmak üzere 
üç kez aynı içerikli tehdit mektubu gönderildi. 

24.05.2020 ALMANYA Duisburg
Anadolu Ajansı
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 25.05.2020 AVUSTURYA Viyana  
Milletvekili, “Ramazan’ın Meşrulaştırılması”nı Eleştirdi
Aşırı sağ Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Milletvekili Dominik Nepp sosyal medya 
hesabı üzerinden Başbakan Sebastian Kurz’u Ramazan Bayramı mesajı yayınladığı için 
eleştirdi. Eleştirisinde “Bize Paskalya’yı kutlamayı yasaklamıştı, ama Kurz Ramazan’ı 
kutlayarak meşrulaştırdı. Avusturya batılı değerlere sahip Hristiyan bir ülke. Tüm alanlarda 
İslamlaşmaya engel olunması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı. 

 26.05.2020 ALMANYA Duisburg  
Camiye Tehdit Mektubu
Ramazan Bayramının üçüncü günü DİTİB’e bağlı Duisburg Merkez Camiine posta yoluyla 
İslam dinine ve değerlerine yönelik ağır hakaretler içeren ifadelerin bulunduğu tehdit 
mektubu gönderildi.

 26.05.2020 LİTVANYA Kaunas  
Türk Vatandaşına Darp
Kaunas’ta bir Türk vatandaşı otoparkta alkollü bir Litvanyalı tarafından darp edildi 
ve aracına zarar verildi. Saldırgan hakkında kamu düzenini bozmak ve ulusal kimliği 
aşağılamak suçlarından 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

 27.05.2020 ÇEKYA Prag  
Milletvekilinden Nefret Söylemi
Nisan ayında paylaştığı Facebook mesajında, Müslüman göçmenleri “istilacı bir tür” 
olarak nitelendiren Prag Temsilciler Meclisi Milletvekili Karla Marikova “Öngörülemeyen 
yayılmaları, Avrupa sakinlerinin kademeli olarak yerinden edilmesi anlamına gelecek 
olan Müslümanların, AB’ye gelmelerinin engellenmesi gerektiği” yönünde ifadeler 
kullandı. Müslümanlara yönelik nefret içerikli söylemleri dolayısıyla Marikova’nın cezai 
dokunulmazlığının kaldırması talebi ise 27 Mayıs Çarşamba günü Prag Temsilciler 
Meclisinde oylamaya sunuldu, 6’ya karşı 137 oyla reddedildi.
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 29.05.2020 ALMANYA Hessen
Camilere Saldırı Tehdidi 
Almanya’da camilere yönelik saldırı ihbarı nedeniyle Hessen eyaletindeki camilerde 
güvenlik önlemleri artırılırken Wiesbaden kenti polis sözcüsü yaptığı açıklamada, Cuma 
sabahı ülke genelinde yapılan, belli bir yeri işaret etmeyen ve somut olmayan bir ihbarda 
bulunulduğunu belirtti.

 29.05.2020 ALMANYA Leonberg  
Camiye Irkçı Mektup
DİTİB Leonberg Camiine ırkçı içerikli mektup gönderildi.

 30.05.2020 ALMANYA Ludwigsburg  
Türk STK’cılara ve Belediye Meclis Üyesine Tehdit
Ludwigsburg’ta Türk belediye meclis üyesinin evinin posta kutusuna bir tehdit mektubu 
bırakıldı. Zarf olmadan katlanmış şekilde bırakılan Almanca mektupta toplam 6 Türk 
STK’sının temsilcilerinin isimlerinin ilk harfleri ve soyisimleri ile birlikte “Covid değil sizler 
virüssünüz, bütün virüsler yok edilecek” ifadeleri ile gamalı haç, ayrıca Adolf Hitler’in 
baş harflerini sembolize eden 18 ve Heil Hitler selamını sembolize eden 88 rakamları 
yazılıydı.

 30.05.2020 DANİMARKA Randers         
Ezan Karşıtı Yazılar
Danimarka Randers şehrinde bulunan Danimarka Türk Diyanet Vakfına bağlı caminin 
kapısına “Danimarka’da Ezanı Durdur” yazısı asıldı. Failler henüz yakalanamadı.

 31.05.2020 GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ Limasol 
Camiye Molotof Kokteyli 
Limasol’da bulunan ve KKTC Din İşleri Başkanlığına bağlı Köprülü Hacı İbrahim Ağa 
Camiine kimliği belirsiz kişiler tarafından 3 molotof kokteyli atıldı. Cami duvarına spreyle 
göçmen ve İslam düşmanı ifadeler de yazıldı.
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31.05.2020 GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ Limasol
Anadolu Ajansı
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 01.06.2020 YUNANİSTAN Dimetoka  
Cami Minaresinde Yunan Bayrağı
Yunanistan’ın Edirne sınırında bulunan Dimetoka kentinde ibadete kapalı bulunan tarihi 
Çelebi Mehmet Camiinin minaresine Yunanistan bayrağı asıldı. Bayrak, fark edilmesinin 
ardından belediye tarafından indirildi.  

 02.06.2020 İSVEÇ Stockholm 
Park Halindeki Araçlar Kundaklandı 
İsveç’in başkenti Stockholm’de Fittja Ulu Caminin yanındaki otoparkta bulunan bazı 
araçlar gece yarısı kundaklandı. 

 02.06.2020 ALMANYA Herne 
Polisten Irkçı Müdahale 
Aile içi şiddet ihbarı ile Türk ailenin evine giden emniyet görevlileri aile fertlerini darp 
ederek yaşlı kadına biber gazı ile müdahalede bulundu. Aileye şiddet uygulayan polisler 
hakkında soruşturma başlatıldı.

 07.06.2020 GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ Larnaka  
Camide Provokasyon
Larnaka’da Hamit Bey Sokağı’nda meydana gelen olayda kimliği belirlenemeyen 
kişilerce provokasyon gerçekleştirildi. Bölgede Tuzla Camii olarak bilinen camiye Bizans 
bayrağı asıldı.  

 08.06.2020 ALMANYA Herford  
Türk Otobüs Şoförüne Sözlü Saldırı
Herford’da görev yapan Türk otobüs şoförü, ırkçı bir yolcunun ağır hakaretlerine maruz 
kaldı.

 09.06.2020 FRANSA Paris  
Gazeteciye Sözlü Saldırı
Türk bir basın kuruluşunun Paris muhabiri, sokakta canlı yayından önce Türkçe konuştuğu 
için bir Fransız kadının sözlü saldırısına uğradı. Kadın muhabire “Burası Fransa başka dilde 
konuşamazsınız. Sizi istemiyoruz!’’ vb. söylemlerde bulundu.
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 14.06.2020 ALMANYA Köln 
Tramvayda Irkçılık 
Tramvayda bir yolcunun cep telefonuyla Arapça konuşan kadın bir yolcuya ırkçı 
söylemlerde bulunması üzerine Özgür D. müdahale etti. Çıkan arbedede Özgür D. 
başından darp edildi ve hastanede müşahede altında tutuldu.

 14.06.2020 ALMANYA Nürnberg  
Başörtülü Öğrenciye Saldırı
Nürnberg’de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Türk vatandaşı başörtüsü nedeniyle 
fiziksel saldırıya maruz kaldı. Bir kadın, Türk öğrencinin başörtüsünü çekerek “Almanya’da 
Müslümanları istemiyoruz!” ifadelerini kullanırken mağdurun arkadaşlarına da şiddet 
uyguladı. Olay, öğrenciler tarafından video kaydına alınarak polise intikal ettirildi.

 16.06.2020 AVUSTURYA Viyana  
Kur’an-ı Kerime’e Hakaret
Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Başkanı Norbert Hofer Viyana’da düzenlenen ve 2.500 
kişinin katılım gösterdiği parti özel mitingindeki konuşmasında “Koronavirüs tehlikeli 
değil, Kur’an tehlikeli” ifadelerini kullandı. Parti başkanın bu açıklaması sonrasında 
Viyana’da Türk kökenliler tarafından kurulan SÖZ Partisi, Norbet Hofer’e insanları kışkırttığı 
gerekçesi ile dava açtı. 

 18.06.2020 BİRLEŞİK KRALLIK Sommerset  
Camiye Saldırı
Birleşik Krallık’ın güneybatısında yer alan Somerset’te, Diyanet Vakfına ait olan Somerset 
Mimar Sinan Camii duvarına sabaha karşı kimliği belirsiz kişilerce haç çizildi.

 18.06.2020 FRANSA Paris  
Canlı Yayında Nefret Söylemi
Fransa’nın Dijon şehrinde 12 Haziran 2020’den bu yana yaşanan şiddet olayları ile ilgili 
olarak 18 Haziran 2020’de canlı yayına katılan göçmen karşıtı gazeteci, “Fransa’nın 
banliyölerinde Kur’an ve Kalaşnikaof bir arada” diyerek ülkedeki tüm Müslümanları terör 
ile ilişkilendirdi. Gazeteci ayrıca gösterilere karışan Müslümanları “uyuşturucu baronları 
tarafından yönetilen kölelere” benzetti.
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18.06.2020 AVUSTURYA Viyana
ATİB’e Nefret Mesajları

 18.06.2020 AVUSTURYA Viyana 
ATİB’e Nefret Mesajları
FPÖ Lideri Norbert Hofer’in “Kur’an Koronadan tehlikelidir.” söylemine karşı ATİB Genel 
Merkezince yapılan basın açıklamasından sonra biri Österreichische Leonidase ismiyle 
imzalı iki ayrı nefret içerikli e-posta iletildi.
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 19.06.2020 ALMANYA Wittenberg  
Camiye Hakaret Mektubu 
Wittenberg kentindeki DİTİB Camiine hakaret içerikli, anonim imzalı bir mektup gönderildi.

 20.06.2020 AVUSTURYA Viyana  
Türk Düşmanı Mektup
ATİB Genel Merkezine Türklerden duyulan rahatsızlığı ifade eden nefret içerikli mektup 
gönderildi. 

20.06.2020 AVUSTURYA Viyana
Türk Düşmanı Mektup



74

YURT DIŞINDAKİ TÜRK VATANDAŞLARINI
HEDEF ALAN SALDIRILAR

 
 
  2020

 21.06.2020 ALMANYA Kassel 
Taksi Şoförüne Bıçaklı Saldırı 
Kassel kentinde Türk taksi şoförü bıçaklı saldırıya uğradı. Ücretini eksik ödeyen saldırgan 
ırkçı hakarette bulunduktan sonra taksi şoförünün boynunda 1,5 santimetre derinliğinde 
ve 5 santimetre genişliğinde yara açtı.

 22.06.2020 ALMANYA Herne  
İşletmeye Taciz Notları
Herne’de yaşayan Mükerrem D.’nin döner dükkanının kapısının önüne kimliği belirsiz 
kişilerce “Türkler dışarı (Türken raus)” ve “İslam dışarı (Islam raus)” yazılı notlar bırakıldı. İki 
yıldır devam eden söz konusu tacizlerin giderek sıklaştığı öğrenildi. 

 26.06.2020 ALMANYA Köln  
Camiye Tehdit Mektubu
Köln DİTİB Merkez Camiine İslam’a yönelik hakaretler ve ırkçı ifadeler içeren tehdit 
mektubu gönderildi.

 26.06.2020 ALMANYA Köln  
Türk Kadının Bahçesine Alman Bayrağı 
Köln’de, Hatice S. adlı Türk vatandaşına ait hobi bahçesinin kapı kilidini kıran ırkçılar 
bahçeye Alman bayrağı dikti.

 26.06.2020 ALMANYA Lügde  
Camiye Taşlı Saldırı
Lügde kentindeki DİTİB Ashab-ı Kehf Cami’nin camları taşla kırıldı.

 30.06.2020 AVUSTURYA Salzburg  
Türk Doktorun Evine Saldırı
Salzburg’da faaliyet gösteren az sayıdaki Türk doktordan birinin muayenehane ve ev 
olarak kullandığı dairesinin kapısına hakaret içeren bir not bırakıldı. Polise bildirilen notun 
üzerinden bir hafta geçtikten, sonra bu kez de binanın dış cephesine, doktorun dairesinin 
bulunduğu kata salça atıldı.
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 01.07.2020 İSVİÇRE Zürih  
Diyanet Vakfına Tehdit
İsviçre Türk Diyanet Vakfının (İTDV) Zürih’teki merkezine postayla “Allah adına kardeşleriniz 
vurulacak, ama hemen dört gün içerisinde değil.” ve “Cehenneme gidin!” gibi ifadelerinin 
yer aldığı isimsiz bir tehdit mektubu gönderildi.

 03.07.2020 ALMANYA Herford  
Korona Nedeniyle İzin Verilen Ezana Protesto
Almanya’nın Herford kentinde korona virüs salgını sırasında moral amaçlı Cuma 
namazına mahsus bir kez ezanın hoparlörden okunmasını tencere çalarak protesto 
eden kişi tutuklandı. Mart ayında ezanın açıktan okunmasına izin verilmesi nedeniyle 
Herford Belediye Başkanına tehdit mesajları da gönderen protestocunun, ‘Bireylerin 
inanç özgürlüğünün aşağılanması’ suçundan tutuklandığı açıklandı. 

 04.07.2020 ALMANYA Herten  
Cami Duvarında Gamalı Haç
DİTİB’e bağlı Herten Westerholt Camii duvarlarına gamalı haç çizilerek “Müslüman 
olmaktansa Nazi olmayı tercih ederim” ifadeleri yazıldı. 

 07.07.2020 AVUSTURYA Viyana  
Aşırı Sağcılardan PKK ve İstanbul Mesajlı Afiş
Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan olayda Viyana’da Ernst-Kirchweger-Haus (EKH) 
binasının ön cephesine aşırı sağ bir grubun logosunun bulunduğu bir bayrakla birlikte 
“PKK’yı gönderin, EKH’yı parçalayın – Viyana İstanbul değil.” yazılı afiş asıldı. Adı, Avusturya 
tarihinde faşizme karşı tutumu ile ün kazanmış Ernst Kirchweger’in adından gelen EKH 
binası sol gruplar tarafından toplantıların yapıldığı merkezdir. 

 08.07.2020 BİRLEŞİK KRALLIK Londra 
Türk Ailenin Evine Irkçı Yazılar 
Londra’nın Hackney bölgesinde yaşayan Türk ailenin evinin duvarına “Türkiye’ye geri 
dönün, İngiliz ailenin eve ihtiyacı var.” yazıldı.
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 10.07.2020 ALMANYA Wuppertal 
Araçlara Saldırı 
Almanya’nın Wuppertal kentinde Türklere ait dört otomobil saldırıya uğradı. Gece 
saatlerinde otomobillerin üzerine gamalı haç çizildi. Türk ailelerin araçlarında yaklaşık 
10 bin avroluk maddi hasar meydana geldi. Araçlardan biri bir ay önce de aynı saldırıya 
uğramıştı.

 11.07.2020 ALMANYA Hannover  
Türk Esnaflara Kundaklama Tehdidi
Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaletinin Hannover kentinde Türk işletme sahiplerine kimliği 
belirsiz kişiler tarafından tehdit ve hakaret içerikli ırkçı mektuplar gönderildi. “Almanlar” 
(Die Deutschen) imzalı mektuplarda camilere yönelik kundaklama tehditleri ile Türk 
esnafın yoğun olduğu Steinort bölgesini savaş alanına çevirmeye yönelik tehditler yer 
aldı. Sizi öldüreceğiz”, “Sizi yok edeceğiz”, “Buraya ait değilsiniz”, “Sizi izliyoruz” şeklinde 
ırkçı ifadeler içeren mektuplar, Türk esnafını endişelendirdi.

 13.07.2020 ALMANYA Berlin  
Göçmenlerin Yaşadığı Binada Kundaklama
Göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Neukölln ilçesinde bir binanın otoparkındaki 8 araç 
kundaklandı. Bina, yangının sıçrama tehlikesine karşı boşaltıldı. Bazı kiracılar, duman 
zehirlenmesinden dolayı ayakta tedavi edildi. Söndürme çalışmasına 50’den fazla itfaiyeci 
katıldı. Binaya sıçrayan yangında üç daire kullanılmayacak hale geldi. Bu yangından kısa 
süre sonra ilçenin Karl-Marx Caddesi üzerinde bir araç daha kundaklandı.

 14.07.2020 YUNANİSTAN Tırhala  
Tarihi Camiye Saldırı
Yunanistan’da, Tırhala (Trikala) şehrindeki tarihi Kurşunlu Camiine taşlı saldırı düzenlendi. 
Caminin camları kırıldı.
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 14.07.2020 ALMANYA Berlin  
Hessen Polis Kayıtlarından Bilgileri Sorgulanan Türk 
Sanatçıya NSU Terör Örgütü İmzalı Tehdit 
Berlin’de Jilet Ayşe isimli kabare sanatçısı İdil Baydar’a “NSU 2.0” imzalı tehdit içerikli 
e-postalar gönderildi. Yapılan araştırmalarda Baydar’ın kişisel bilgilerinin Hessen Eyaleti 
Polis Teşkilatı bilgisayarlarından sorgulatıldığının ortaya çıkması Hessen polis teşkilatı 
içerisinde aşırı sağ yapılanmalar olduğu yönündeki şüpheleri kuvvetlendirdi. Benzer 
şekilde Temmuz ayı başında Sol Parti Genel Başkan Vekili ve partisinin Hessen eyalet 
meclisi Grup Başkanı Janine Wissler, 2018 yılında ise Frankfurtlu avukat Seda Başay 
Yıldız da benzer tehdit içerikli e-postalar almış ve mektuplar yollanmadan önce de 
kişisel bilgilerinin Hessen polis bilgisayarları üzerinden tarandığı ortaya çıkmıştı. İki 
senedir Almanya’da göçmen kökenli tanınmış isimlere ve eyalet milletvekillerine aşırı 
sağcı bir şebeke tarafından gönderilen NSU 2.0 imzalı toplam 99 tehdit mektubunda 
alıcılara ait kişisel bilgilerin Hessen’in yanı sıra Berlin ve Hamburg emniyet teşkilatlarına 
ait bilgisayarlardan da sorgulandığı ortaya çıktı.

 15.07.2020 ALMANYA Kempten  
Türk Kadınlara İslam Düşmanı Saldırı
Kempten’de süpermarketin otoparkında iki Türk kadın saldırıya uğradı. M.A. (23), B.Ç. (26) 
ve 2 buçuk yaşındaki oğlu alışveriş çantalarını arabanın bagajına yerleştirdikleri sırada 
yanlarına yaklaşan bir kişi önce sözlü, sonra fiziksel saldırıda bulundu. Saldırgan Hz. 
Muhammed’e hakaret ettikten sonra M.A’ya saldırıp başörtüsünü çekti. B.Ç.’nin bağırması 
üzerine hakaretlerine devam eden saldırgan, “Ben Katoliğim ve burası Hristiyan dünyası” 
dedi. Çevredekilerin geldiğini gören saldırgan arabasına binip uzaklaşırken B.Ç. aracın 
fotoğrafını çekmeyi başardı. Fiziksel saldırıya uğrayan M.A.’ya olayın ardından kaldırıldığı 
hastanede boyun travması teşhisi konuldu.

 16.07.2020 DANİMARKA 
İslam’ı Düşman İlan Eden Danimarkalı Siyasetçilere Suç 
Duyurusu
Siyasetçi Morten Messerschmidt (Danimarka Halk Partisi-DF) ve Pernille Vermund (Yeni 
Sağ-NB) yaptıkları açıklamada İslam’ı Danimarka’nın ve Batı’nın en büyük düşmanı 
olarak nitelendirdiler. Danimarka İslam Toplumu, siyasetçiler hakkında İslam üzerine 
ifadelerinden dolayı suç duyurusunda bulundu. 
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 17.07.2020 ALMANYA Köln 
Camiye Nazi Komutanı İmzalı Tehdit Mektubu
DİTİB Köln Merkez Camiine Nazi SS Birlikleri Başkomutanı Heinrich Himmler adına imzalı 
tehdit mektubu gönderildi.

 19.07.2020 ALMANYA Hessen   
“NSU 2.0” İmzalı Tehditler
“NSU 2.0” imzası taşıyan tehdit  e-postalarından biri de NSU davasının müdahil 
avukatlarından Mehmet Daimagüler’e gönderildi.

 20.07.2020 ALMANYA Berlin  
Camiye Tehdit Mektubu
DİTİB’e bağlı Berlin Şehitlik Camiine hakaret de içeren bir tehdit mektubu gönderildi.

 20.07.2020 ALMANYA Kehl  
3 Türk Kadına Irkçı Saldırı
Almanya’nın Baden Württemberg eyaletine bağlı Kehl kasabasının Kork köyündeki kum 
ocağı göletine mangal yapmaya giden üç Türk kadın ırkçı saldırıya uğradı. Ceylan B., 
iki çocuğu ve iki kadın arkadaşı Seher E. ve Necmiye D. Alman karı-kocanın önce sözlü 
tacizine uğradılar. Daha sonra tacizin dozunu artıran erkek saldırgan elindeki motosiklet 
kaskı ile kadınlara vurdu ve yumruk attı. Çevredeki yabancı gençlerin yardımıyla kurtulan 
ve vücutlarında ezilmeler ve morluklar oluşan kadınlar, polise şikâyette bulundu.

 22.07.2020 AVUSTURYA Viyana  
Trafikte Irkçı Nefret Söylemi
Avusturyalı motosikletli bir şahıs benzin istasyonunda Sedat Ş.’nin yanına gelerek 
Türkiye ve Türk halkına yönelik ağır ifadelerde bulundu, bu olayın akabinde trafikte seyir 
halindeyken polis tarafından durdurulan Sedat Ş.’ye kendi ifadesine göre haksız şekilde 
yüklü miktarda ceza kesilerek itirazları “Almancanızı anlamıyorum, dili öğreniniz” gibi 
ifadelerle dikkate alınmadı.
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 23.07.2020 ALMANYA Hannover 
Belediye Başkanına ve Ailesine Tehdit 
Almanya’nın Hannover kenti Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna bir yıl önce 
oturan Belit Onay, göreve başladığından bu yana tehdit aldığını belirtti. Tehditlerden biri 
de NSU 2.0 imzalı ırkçı tehdit mektubu oldu. “Yaşasın Hitler” sözüyle biten mektupta 
Başkan Onay ve ailesi ölümle tehdit edildi.

 25.07.2020 YUNANİSTAN Atina – Selanik  
Türk Bayrağını Yaktılar
Atina ve Selanik’teki Ayasofya Camiinde kılınan cuma namazı protestolarında Türk 
bayrağı yakıldı. 

 26.07.2020 ALMANYA Lügde  
Camiye Yeniden Taşlı Saldırı
DİTİB’e bağlı Lügde Ashab-ı Kehf Camii bir ay arayla ikinci kez taşlı saldırıya uğradı. 
Caminin pencerelerinde maddi hasar oluştu.

 27.07.2020 HOLLANDA Zwolle  
Derneğe Saldırı
Hollanda’nın Zwolle şehrindeki Alevi Kültür Merkezi Derneğinin dış cephesine gece haç 
işaretleri çizildi.

 29.07.2020 ALMANYA Berlin  
Bombayla Şantaj
DİTİB Şehitlik Camiinin posta kutusuna hakaret ve tehdit içerikli bir mektup bırakıldı. “Bu 
ciddi bir bomba tehdididir!” cümlesiyle başlayan ve Müslümanlar, Türkler ve Suriyeliler 
hakkında nefret içerikli ifadeler kullanılan mektupta, 29 Ağustos 2020 tarihine kadar 
belirtilen adrese 3 milyon Avro gönderilmezse, “TAM” (Tod allen Muslimen) adlı aşırı sağcı 
bir örgütün Cuma namazında anılan camiye bombalı saldırı düzenleyeceği tehdidinde 
bulunuldu.
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 29.07.2020 KUZEY MAKEDONYA Üsküp  
Tarihi Camilere Boyalı Saldırı
TİKA ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiş olan Manastır’daki tarihi 
İshak Çelebi Camii ve Haydar Kadı Camiinin duvarlarına sprey boya ile Makedonca 
“Ayasofya kilisedir ve öyle kalacak!” yazıldı. 

 01.08.2020 BİRLEŞİK KRALLIK Portsmouth  
Türk Derneği ve Mescidine Saldırı
Birleşik Krallık’ın güneyinde yer alan liman şehri Portsmouth’ta bir Türk derneğine ve 
bünyesindeki mescide, Kurban Bayramı’nın ikinci günü saldırıda bulunuldu. Saldırgan 
kimsenin olmadığı sırada acil çıkış kapısından içeri girerek Kur’an-ı Kerim’e ve çevreye 
zarar verdi. Olayı fark eden dernek başkanının polise haber vermesinin ardından saldırgan 
olay yerinde yakalandı.

 03.08.2020 ALMANYA Heidelberg  
Türk Hukukçuya Tehdit
Almanya’da avukatlık yapan Türk hukukçunun bürosuna bir tehdit mektubu ile içinde 
beyaz bir toz bulunan zarf gönderildi. Hamburg’da bir firmaya staj başvurusunda bulunan 
ancak başörtülü olması sebebiyle staj başvurusu iptal edilip hakarete maruz kalan 16 
yaşındaki Müslüman öğrencinin avukatlığını yapan Türk avukatın yürüttüğü dava sonunda 
ayrımcılık yapan müdür işinden olurken şirket genç kıza tazminat ödedi. Tehdit alan 
avukat aynı zamanda Baden-Württemberg eyaletindeki bir okulda, teneffüste Türkçe 
konuştuğu için öğretmeninden ceza alan öğrencinin ailesinin avukatlığını da yapmıştı. 
Söz konusu ceza, “okul bahçesinde Türkçe yasağı” tartışmasını başlatırken ceza veren 
öğretmen hakkında inceleme başlatılmıştı.

 04.08.2020 YUNANİSTAN Tırhala 
Tarihi Camiye İkinci Saldırı
Yunanistan’ın Tırhala kentindeki Kurşunlu Camiine bir grup tarafından taşlı saldırı 
düzenlendi. Tarihi camiye 3 hafta önce de kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı 
düzenlenmiş, caminin camları kırılmıştı.
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 05.08.2020 ALMANYA Wahlen 
Hessen Eyaletindeki Camilere Kundaklama Tehdidi
Hessen eyaletinde DİTİB’e bağlı Odenwald Fatih Camii ve Michelbach Camii ile bazı 
vatandaşlarımıza “NSE 2020” imzalı, hakaret ve tehdit içeren mektup gönderildi.

 05.08.2020 ALMANYA Stuttgart  
Başörtüsü Nedeniyle Saldırı
Şehir merkezinde Vildan Ç.’nin arkasından yürüyen genç bir adam, Türk kadına 
başörtüsünden dolayı ırkçı söylemlerle bağırarak hakaret edip fiziksel saldırıya teşebbüs 
etti. Vildan Ç. koşarak kaçmak zorunda kaldı.

 06.08.2020 AVUSTURYA Viyana  
İlkokul Öğretmeninden Göçmen Kökenli Öğrencilerini Sosyal 
Medyada Teşhir
Viyana’da bir ilkokul öğretmeni Eylül 2020 itibari ile devralacağı 1. sınıf öğrencilerinin 
isimlerinin ve sosyal güvenlik bilgilerinin olduğu listeyi sosyal medyada paylaştığı bir 
video ile yayımladı. Öğretmen, paylaştığı videoda devralacağı sınıfın çoğunlukla göçmen 
kökenlilerden oluşmasından duyduğu rahatsızlığı vurguladı.

 08.08.2020 ALMANYA Mülheim an der Ruhr  
Hatalı Park Nedeniyle Darp İddiası
Türk ailesinin dört ferdi (anne, baba ve iki çocukları) hatalı parktan dolayı polisle çıkan 
tartışmada orantısız şiddete maruz kaldıklarını ifade etti. Aile, 17 ve 22 yaşlarındaki iki 
erkek çocuğun ağır sözlerle tahrik edildiğini, çocukların karşılık vermesi üzerine 6-7 polis 
aracı ve 20-30 kadar polisin olay yerine intikal ettiğini ve çıkan tartışma sonucu polislerin 
kendilerini darp ettiğini belirtti.

 08.08.2020 ALMANYA Hamburg   
Cami ve Çevresinde Kundaklama
Hamburg şehrinin Altona semtinde İslam Kültür Merkezleri Birliğine (VIKZ) bağlı Ulu Cami 
çevredeki diğer 6 bina ile birlikte kundaklandı. Yangın camide hafif hasara sebebiyet 
verdi.
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 10.08.2020 ALMANYA Velbert
Hasta Bakıcıya Irkçı Saldırı
Velbert kentinde hastabakıcı olan Ayşe A. tekerlekli sandalye ile bakıcısı olduğu yaşlı 
Alman kadını gezdirirken ırkçı saldırıya uğradı. Ayşe A. “Önce bir kadın hakaret etti, 
ardından dirseği ile hastama vurdu. Polis çağıracağımı söyleyince kaçtı. O sırada bisikletli 
bir Alman’ın saldırısına uğradım. Yoldan geçen bisikletli Alman, ‘Seni öldüreceğim pis 
Türk’ diye bağırdı. Ardından vurmaya başladı. Beni itip yere düşürdü. Başörtümü çekti. 
Bisikletiyle bana vurdu. Kaçmasını önlemeye çalıştım ve polis geldi.” dedi. Çevredekilerin 
olayı sadece seyrettiğini anlatan Ayşe A. hukuki girişim başlattı.

 13.08.2020 ALMANYA Duisburg  
Camiye Kapalı Zarf
Duisburg şehrinde bulunan DİTİB Muradiye Camiine tehdit mektubu gönderildi. Caminin 
posta kutusunda bulunan mektup Duisburg Emniyet Müdürlüğünün yönlendirmesiyle, 
mektupta parmak izi bulunabilmesi amacıyla açılmadı. Cami yönetimi bu mektubun da 
daha önceki iki benzeri tehdit mektubu gibi aşırı sağcı “Prens Eugen Grubu” tarafından 
iletildiği değerlendirmesinde bulundu.

 17.08.2020 ALMANYA Hamburg  
Camiye Irkçı Mektup
Harburg ilçesinde bulunan DİTİB Mehmet Akif Ersoy Camiine posta yoluyla ANTİFA 
adına ırkçı ve İslam düşmanlığı içerikli bir tehdit mektubu gönderildi.

 21.08.2020 ESTONYA Tallin  
Üniversitede Saldırı
Tartu Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi Murat Y. sigara isteyen 3 şahıs tarafından 
hakarete uğrayarak darp edildi. Murat Y. yardım istediği gece bekçilerinin yardım 
etmediğini, kendisini savunmak durumunda kaldığını, üniversitedeki Neo-Nazi grupların 
zaman zaman yabancılara saldırdıklarını ifade etti.

 23.08.2020 ALMANYA Hannover  
“NSU 2.0” İmzalı Tehditler
Yeşiller Partisi Milletvekili Filiz Polat da “NSU 2.0” imzalı ırkçı tehdit mektubu aldı.
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 24.08.2020 FRANSA Wandome   
Türk Kadına Komşusundan Irkçı Taciz
Fransa’nın Wandome kasabasında yaşayan Türk kadına yan komşusu tarafından ırkçı 
tacizlerde bulunuldu. 

 25.08.2020 ALMANYA Landau  
Irkçı Hakaret ve Darp
Aracının aynasıyla bir yayaya hafif çarpması nedeniyle çıkan münakaşada ırkçı hakarete 
maruz kalan ve darp edilen Türk vatandaşı, olay yerine çağrılan polislerin de ırkçı bir tavır 
sergilediklerini ifade etti.

 26.08.2020 AVUSTURYA Mödling 
Cami Duvarında Hakaret 
Avusturya’da ATİB’e bağlı Mödling Camiinin duvarına hakaret içeren yazı yazıldı.

26.08.2020 AVUSTURYA Mödling
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 26.08.2020 FRANSA Villedieu-le-Château
Eski Belediye Başkanından Türkiye Düşmanlığı
Villedieu-le-Château eski Belediye Başkanı, Le Pen’in partisi Ulusal Cephe’nin eski genel 
delegesi Jean-Yves Narquin, sosyal medyada bir bloger’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 
hedef alan mesajını kullanarak; “Türk Lirası’nın değer kaybetmesini sağlayarak Türkiye’yi 
batırmalıyız” ifadesini kullandı.

 29.08.2020 İSVEÇ Malmö  
Kur’an-ı Kerim Yakıp Polise Saldırdılar
İsveç’in Malmö kentinde, Kur’an-ı Kerim yakmak isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön 
(Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’a verilen iki yıl İsveç’e giriş yasağını protesto eden 
Müslüman karşıtı grup ile polis arasında Kur’an-ı Kerim yakılması sonrası arbede yaşandı; 
en az 10 kişi gözaltına alındı. Sayıları 300’ü bulan grup, kent merkezini savaş alanına 
çevirdi.

 30.08.2020 BELÇİKA Oostende  
Şiddet Protestosu Müslüman Karşıtlığına Dönüştü
Belçika’nın Oostende şehrinde sahillerde çıkan şiddet olaylarına ilişkin düzenlenen 
protestoda “Müslümanlar Parazitler” gibi sloganlar atıldı. 

 30.08.2020 NORVEÇ Oslo  
Parlamento Önünde Kur’an-ı Kerim’e Çirkin Saldırı
Norveç’in başkenti Oslo’da İslam düşmanı aşırı sağcı grup Sian, parlamento önünde 
eylem gerçekleştirdi. Eylemde, “Hristiyanlığı, Hinduzimi eleştirebilirsiniz ama İslam’a laf 
söyleyemezsiniz. Artık bitti!” diye bağırırken Kur’an-ı Kerim’i yırtan ve sayfalarının üzerine 
tüküren Sian üyesi bir protestocu, olayların büyümesine neden oldu.

 02.09.2020 KARADAĞ Pljevlja  
“Türkler Göçe Hazır Olun!”
Genel seçimlerin hemen 2 gün sonrasında Pljevlja/Taşlıca şehrinde azınlık durumundaki 
Boşnakların evlerine ve sokaklarına yazılar yazıldı, Pljevlja İslam Birliğinin kapı camları 
kırılarak Pljevlja’nın yeni Srebrenitsa olacağı tehdidi yazılmış bir mesaj da bırakıldı. Evler 
ve sokaklara yazılan yazılarda “Türkler göçe hazır olun, buradan gidin” şeklinde ifadeler 
yer aldı.
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 08.09.2020 FRANSA Paris 
TV Programında Nefret Söylemi
Fransız gazeteci Eric Zemmour katıldığı TV programında, “Her yıl Fransa’da 100 ila 
100bin kişi vatandaşlığa geçiyor. Çoğu Magripli ve Türk, yani Müslüman. Bu ontolojik 
bir sorundur. Bu kadar fazla vatandaşlığa geçişin önlenmesi için her şey yapılmalıdır” 
beyanında bulundu.

 10.09.2020 İSVEÇ Stockholm 
Kur’an-ı Kerim Yakma Provokasyonu 
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) üyeleri Stockholm’ün Rinkeby 
Mahallesi’nde izinsiz bir eylemde Kur’an-ı Kerim yaktı. Irkçı parti üyeleri, daha önce 
polisten 12 Eylül 2020’de Stockholm’ün 5 yerinde Kur’an yakmak için izin istedi, ancak 
polis bu provokasyona izin vermedi. Eylemler için seçilen yerlerden biri olan Fittja Ulu 
Caminin önünde polis sıkı güvenlik önlemleri aldı. İslam düşmanı provokasyona 11 Eylül 
2020’de Malmö’de izinsiz bir eylemde yine Kur’an-ı Kerim yakılarak devam edildi.

10.09.2020 İSVEÇ Stockholm
Anadolu Ajansı
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 10.09.2020 ALMANYA Essen  
Okula Yolunda Polis Müdahalesi
Essen kentinde 16 yaşındaki Alman vatandaşı Ada Ç. okula giderken iki sivil polis 
tarafından yakalanarak dizleri ile sırtına bastırmak suretiyle yere yatırıldı. Sivil polisler 
gence uyuşturucu ticareti şüphesi nedeniyle müdahale ettiklerini ifade ederken, mağdur 
bu sert müdahalenin etnik profilleme nedeniyle yapıldığını ifade etti. 

 12.09.2020 FRANSA Paris  
Milletvekilinden Türk Düşmanı Demeçler 
Cumhuriyetçiler Partisi’nin AB Milletvekili Nadine Morano, evinin yakınlarında bir düğün 
konvoyunun trafiği engellediğini ve havai fişek sesleri geldiğini fark edip sokakta 
gruba “Burası ne Türkiye, ne de Fas” sözleri ile azarlarken olayı bütün gazetelere iletti 
ve demeçlerinde Türkofobik söylemlerde bulundu. Olay anında çekilen videolarda 
konvoyun PKK terör örgütü yandaşlarına ait olduğu görülmesine rağmen milletvekilinden 
Türkofobik söylemlerine ilişkin bir özür ya da açıklama gelmedi.

 13.09.2020 HOLLANDA Enschede  
Sokaklarda Türkiye ve İslam Düşmanlığı
“Rechts in Verzet” (Sağda Direniş) isimli İslam düşmanı örgüt tarafından Enschede’de 
yeni caminin inşa edileceği arsanın yakınındaki cadde kaldırımlarına “Erdoğan’ın etkisi 
sıfırlanacak!” ve “Sokağımızda cami istemiyoruz!” minvalinde 10 değişik yere yazılar 
yazıldı ve elektrik direklerine ‘Camiye Hayır!’ yazılı pankartlar asıldı. 

 14.09.2020 AVUSTURYA Viyana  
İslam Düşmanı Seçim Videosu
Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) eski Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı 
Heinz Christian Strache, Viyana eyalet ve belediye seçim çalışmaları sırasında sosyal 
medya üzerinden yayımladığı video içerisinde, Viyanalıların şehirde azınlık statüsüne 
düştüğü, mültecilerin sayısının arttığı, İslamlaşmanın yaygınlaştığı, devlet konutlarının 
göçmenlerin eline geçtiği ve Viyana’da saldırganlığın ve suça yönelimin arttığı şeklinde 
açıklamalara yer verdi. Videonun sonunda Strache, Viyana’dan yükselen ezan sesine 
“Yeter Artık” (Jetzt Reicht’s) şeklinde tepki verirken görülüyor.
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 14.09.2020 ALMANYA Gelsenkirchen 
Derneğe Saldırı 
Gelsenkirchen’deki Türk-Arap-Alman Kültür Derneğine gece yarısı yapılan saldırıda 
derneğin camları kırıldı. Dernek genel sekreteri gece saat 01:00 sıralarında Alman 
komşularının gürültüler duyduklarını, ama çıkıp bakmadıklarını söylediklerini, sabah 
saatlerinde kendilerine haber verildiğini ifade etti.  

 15.09.2020 FRANSA Paris 
Gazeteciden Fişleme Çağrısı
Gazeteci Judith Waintraub, katıldığı televizyon programındaki açık oturumda, din 
değiştirip Müslüman olan herkesin polise bildirilmesi gerektiğini ifade etti. O sırada 
programa katılan kimi konuklardan Waintraub’a destek gelirken bazıları ise sözlerini 
eleştirdi.

 16.09.2020 İSVEÇ Umea  
Maçta Irkçı Hakaret
İsveç İkinci Ligi’nden Umea takımının Türk futbolcusu maçta kendisine ırkçı söylemde 
bulunduğu gerekçesiyle Halmstad takımı futbolcusunu İsveç Futbol Federasyonuna 
şikayet etti. Umea takımından yapılan açıklamada, ikili mücadeleden sonra rakip 
futbolcu tarafından gerçekleştirilen ırkçı saldırının yayıncı kuruluşun maç videosunda da 
duyulduğu belirtildi.

 17.09.2020 ALMANYA    
Türk Şirkete Dair Yalan Haber
Alman mezbahasında işkence yapılan hayvanların görüntülerini “Türk şirketinde yaşandı” 
bilgisiyle veren Almanya’nın en yüksek tirajlı bulvar gazetesi, videoyu kaldırmak zorunda 
kaldı. Adı verilerek hedef gösterilen şirketin avukatlarının ihtarından sonra video siteden 
silindi. 



88

YURT DIŞINDAKİ TÜRK VATANDAŞLARINI
HEDEF ALAN SALDIRILAR

 
 
  2020

 18.09.2020 AVUSTURYA Viyana  
Nazi Döneminden Esinlenen Seçim Afişleri
Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Viyana eyalet ve belediye seçimleri için sosyal medya 
üzerinden yayımladığı bir afişte Avusturya Sosyal Demokrat Parti (SPÖ), Yeni Halk Partisi 
(ÖVP) ve Yeşiller Partisi sayesinde iş bulma kurumunun Viyana’da bulunan yabancılara 
para hediye ettiği resmedildi. Hitlerin zamanında Yahudiler için yapıldığı bilinen afişlerden 
esinlenildiği görülen afiş üzerindeki fotoğrafta para alan kişinin kolunda bir hilal işareti 
bulunuyordu. 

 19.09.2020 FRANSA Obernai   
Eski DİTİB Başkanı’nın Evine Boyalı Saldırı
Obernai Belediye Meclis Üyesi olan eski DİTİB Obernai Başkanı’nın evinin duvarları ve 
yoluna “Arap” yazılarak hakaret içerikli çizimler yapıldı.

 23.09.2020 AVUSTURYA Salzburg  
Yabancı Düşmanı Mektup
Avusturya’nın Salzburg eyaletinde nefret içerikli bir mektup dağıtıldı. Mektupta 
yabancıların ülkeyi terk etmesi gerektiği, Avusturya’ya herhangi bir şekilde yabancıların 
kabulünün istenmediği, entegrasyonun uygulanamadığı ve Avusturyalıların ciddiye 
alınması gerektiğine de yer verildi.

 23.09.2020 BİRLEŞİK KRALLIK  
Müslümanlara Karşı Algı Haberi
Fransa’da asılsız bomba ihbarı nedeniyle bir süre boşaltılan Eiffel Kulesi ile ilgili İngiliz 
bulvar gazetesinde yer alan haberde bu yönde hiçbir bilgi olmamasına rağmen bir 
şahsın, “Allah-u Ekber” diye bağırdıktan sonra her şeyi havaya uçuracağına dair tehditler 
savurduğu aktarıldı.

 23.09.2020 ALMANYA Hagen  
Polis Aracına Gamalı Haç  
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Hagen kentinde 26 yaşındaki bir kişi 
tren istasyonu civarındaki bir polis aracının kapısına gamalı haç çizerek kaçtı. Yürütülen 
çalışmalar sonucu yakalanan saldırgan alınan ifadesinin ardından tutuklandı.
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 24.09.2020 AVUSTURYA Viyana  
Türkofobiyi Körüklemeye Yönelik Asparagas Haberler
Eski Milletvekili Peter Pilz tarafından kurulan “zackzack.at” haber sitesi, Viyana’da 
Türk istihbaratından bir ajanının Viyana’nın Anayasa ve Terörle Mücadele kurumuna 
başvuru yaptığına ve Türkiye’nin kendisini Yeşiller Partisi eski Milletvekillerini öldürmek 
ile görevlendirildiği şeklinde itirafta bulunduğuna dair asparagas bir haber yayımladı. 
Türkiye’nin Avusturya Büyükelçiliği habere sert tepki gösterdi.

 24.09.2020 İSVEÇ Karlskrona  
Market Önünde Kur’an Yırttılar
İsveç’in Karlskrona kentine bağlı Ronneby ilçesinde bir Müslüman tarafından işletilen 
marketin önüne domuz kıymasına bulanmış Kur’an-ı Kerim sayfaları bırakıldı. Görgü 
tanığı ifadesine göre, ikisi kadın, ikisi erkek dört kişi hızlı şekilde marketin önüne geldi, 
marketin önünde üzerine ‘İslam bitti’ yazdıkları Kur’an’ın sayfalarını yırtarak domuz 
kıymasına karıştırıp yere bırakıp kaçtılar. 

 26.09.2020 YUNANİSTAN İmathia 
Müslüman Derneğine Saldırı 
Yunanistan’ın İmathia iline bağlı Aleksandria kasabasındaki Müslümanlar Derneğine 
kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi, girişteki camlar kırıldı.

 27.09.2020 BULGARİSTAN Filibe  
Türk Bayrağı Hedef Gösterildi
Filibe’de 200 kişinin katıldığı ırkçı gösteri öncesi, düzenleyici grup tarafından Türk bayrağı 
da sosyal medyada hedef gösterildi. 

 28.09.2020 ALMANYA Augsburg 
Türk Siyasetçinin Ofisine Saldırı
Birlik’90/Yeşiller Partisi Milletvekili Cemal Bozoğlu’nun Augsburg şehrindeki ofisine taşlı 
saldırı gerçekleştirildi. 
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 30.09.2020 İSVİÇRE Zürih 
Türk Ailenin Posta Kutusuna Domuz Parçaları
Zürih’in Schwamendingen bölgesinde ikamet eden bir Türk ailenin posta kutusuna 
domuz kulağı, domuzun kuyruğu gibi bir takım et parçaları konuldu. Aynı ailenin posta 
kutusuna son üç yıl içinde 5-6 defa kirli eşyalar, köpek pisliği vb. bırakıldı.  

 02.10.2020 ALMANYA Duisburg 
“Müslümanları İmha Şirketi”
Duisburg DİTİB Yunus Emre Camiine, “Müslümanları İmha Şirketi” adına “Hans L.” 
imzasıyla, ırkçı hakaretler içeren ve cami üyeleri ile aile bireylerinin çeşitli yöntemlerle 
‘öldürülmek/imha edilmek’ istendiğini ifade eden mektup gönderildi.

 04.10.2020 ALMANYA Hamburg  
Türkofobik Espriler
Kay R. isimli komedyenin gösterisi esnasında Türkler hakkında aşağılayıcı espriler yapması 
üzerine kendisinden şikayetçi olundu. Tiyatro yönetimi sanatçıyla yollarını ayırdı.

 08.10.2020 ALMANYA Pforzheim  
Camiye Tehdit Mektubu
Pforzheim DİTİB Fatih Camiine tehdit ve ağır küfür içeren isimsiz bir mektup gönderildi.

 08.10.2020 YENİ ZELANDA Wellington  
Atatürk Anıtına Boyalı Saldırı
Mustafa Kemal Atatürk anısına Yeni Zelanda’nın Başkenti Wellington’da yaptırılan Atatürk 
Anıtı boyalı saldırıya uğradı.

 09.10.2020 ALMANYA Hamburg  
Camiye Nefret Mektubu 
DİTİB Hamburg-Harburg Mehmet Akif Camiinin posta kutusuna İslam düşmanı ifadeler 
içeren bir hakaret mektubu bırakıldı.
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 09.10.2020 AVUSTURYA Viyana  
Parti Liderinden Mitingde Müslüman Düşmanlığı
Viyana eyaleti seçimleri için yapılan çalışmalar kapsamında aşırı sağ Avusturya 
Özgürlük Partisi (FPÖ) mitinginde konuşan parti genel başkanı Norbert Hofer Müslüman 
göçmenlere hitaben “Kur’an’a söylediğim sözler nedeniyle ölüm tehditleri alıyorum. 
Bana baskı uygulandıkça daha da güçleneceğiz. Bu ülkeye çok sayıda kişiler geldi. 
Macaristan’dan, Polonya’dan, Sırbistan’dan. Hepsinin kültürleri bizimkiyle neredeyse 
aynı. FPÖ güçlendikçe, burada durmanız zorlaşacaktır. Sizleri eve göndermek için 
uğraşacağız.” ifadelerini kullandı.

 10.10.2020 AVUSTURYA Viyana  
İslam Düşmanı Seçim Afişi
Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Viyana eyalet ve belediye seçim çalışmaları 
sırasında sosyal medya üzerinden Müslümanları radikal bir kimlikte gösteren İslam 
düşmanı bir afiş paylaştı.

 11.10.2020 BOSNA-HERSEK Biyelyina
Tarihi Camiye Saldırı
Biyelyina’da milli koruma altında olan, 1520-1566 yılları arasında inşa edilmiş ve adını 
dönemin hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman’dan alan tarihi Sultan Süleyman Atik Camii 
saldırıya uğradı. Saldırıda camide ve abdesthanede pencereler ve çitler kırıldı.           

 11.10.2020 ALMANYA Herne  
Türk Futbolcuya Gaz Odası Tehdidi
A-Amatör Futbol Ligi karşılaşmasında Zonguldakspor Bickern takımının Türk futbolcusu 
tribündeki Alman bir seyirci tarafından sürekli olarak “Sizlere gaz vermek, sizleri gaz 
odalarına koymak lazım.” şeklinde ırkçı tacizde bulunuldu.

 12.10.2020 HOLLANDA  
Wilders’tan Müslüman Karşıtı Irkçı Demeç  
Aşırı sağcı Wilders, Twitter hesabından, Başbakan Mark Rutte’ye, “Yoğun bakım servisleri 
esas olarak bizim dilimizi konuşmayan ve kurallara uymayan Muhammed veya Fatma 
tarafından meşgul edildiği için Henk ve Ingrid’in kanser, kalp yetmezliği veya diğer 
hastalıklarla ilgili tedavileri yeniden erteleniyor mu? Bu doğru mu?” sorusunu yöneltti.
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 13.10.2020 ALMANYA Kolkwitz  
İslam Düşmanı Ret Mektubu
Almanya’da gönderen şirket adı belli olan ve sosyal medyada yayımlanan, ancak alıcısı 
belli olmayan e-postada, meslek eğitimi için yapılan başvurunun reddedildiği belirtilirken, 
bunun iki nedeni olarak da başvuranların sayısının ihtiyaçtan çok olduğu ve başvuru 
sahibinin Müslüman oluşu gösterildi. Firma müdürünün, “Firmamızda dinî pratiklerini 
yerine getiren bir Müslüman istemiyoruz. İslam bana göre Alman Anayasası ile uyumlu 
değil. Tecrübelerime göre benim ve çevrem için (İslam) istenmeyen bir toplum türü ve 
İslam’ın kadınlara ve diğer düşünen insanlara yönelik ayrımcı görüşlerini reddediyorum.” 
şeklindeki ifadelerinin yer aldığı mektupta, “Umarım vatanınıza giden yolu bulur ve orada 
kendi ilkelerinize göre yaşarsınız.” cümleleri sıralandı. 

 13.10.2020 ALMANYA Bochum  
Kadın Avukata Irkçı Tehdit
Almanya’nın Bochum kentinde avukatlık yapan Batı Trakyalı Leyla M. S., kendisini 
gazeteci ve model olarak tanımlayan ve 82 bin takipçisi olan bir Alman kadın tarafından 
tehdit edildiğini dile getirdi. CDU Bochum teşkilatında aktif siyaset yapmaya başlayan 
ve Uyum Meclisi’ne seçilen mağdur, yapmak istediklerini sosyal medyadan paylaşınca, 
ırkçı söylemlere tehditler eklendiğini ifade etti.

 14.10.2020 HOLLANDA Dordrecht  
Kadın Futbolcuya Hakemden Irkçılık
Hollanda’nın Dordrecht kentindeki SC Emma Kulübü kadınlar takımında oynayan Türk 
futbolcu, maçta hakemin ırkçı söylemine maruz kaldı. Futbolcu faule maruz kalıp acı 
çekerken, takım arkadaşları hakemin rakip futbolcuyu atmasını istedi. Hakem ise Türk 
futbolcuya dönüp, ‘Onu kendi ülkesine geri göndermem zor olur’ dedi.

 15.10.2020 ALMANYA Zwickau 
“Türk Takımının Alman Futbolunda Yeri Yok”
2020/2021 sezonunda Almanya 3’ncü ligine çıkan Türkgücü München futbol takımının 
FSV Zwickau futbol takımıyla 23 Ekim 2020 tarihinde Zwickau’da oynayacağı maç 
öncesinde maçın oynanacağı stadın önünde “Türkgücü istenmiyor” (Türkgücü nicht 
Willkommen!) yazan ve aşırı sağcı ve Neo-Nazi “Üçüncü Yol / Der dritte Weg” adlı 
siyasi partinin amblemi olan pankart açıldı. Anılan hareketin “Bir Türk takımının Alman 
futbolunda yeri yoktur.” mesajlarını yaygınlaştırdığı biliniyor.
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15.10.2020 ALMANYA Itzehoe
Anadolu Ajansı

 15.10.2020 ALMANYA Itzehoe  
Camiye Kundaklama Girişimi
Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletindeki Itzehoe beldesinde, DİTİB’e bağlı Ulu 
Camiye kundaklama girişiminde bulunuldu.
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 15.10.2020 FRANSA Thiers  
Derneğe Yönelik Nefret Söylemi
Thiers kentindeki Türk Birliği Derneğini gösteren sokak tabelasına kimliği belirsiz kişilerce 
“100 % Cohon (domuz), Cochonou (sosis markası)” ibareleri yazıldı ve haç işareti çizildi.

 16.10.2020 BELÇİKA Puurs   
Türk Gençlere Linç Girişimi
Belçika’nın Puurs kentinde ırkçı bir grup, özel araçları içinde bulunan 3 Türk gencine 
saldırdı, linçten kurtulmaya çalışan gençlerin arabası da büyük zarar gördü. Kalabalıktan 
araçla kaçmaya çalışan gençler polis tarafından göz altına alındı, iki genç 18 saat, sürücü 
koltuğundaki genç ise 48 saat gözaltında tutuldu. Gencin Türk avukatı, iki gün sonra 
tekrar toplanacakları bilinen binlerce aşırı sağcıyı kışkırtmamak için gözaltı süresinin 
uzatıldığını düşündüğünü ifade etti.

 17.10.2020 ALMANYA Pforzheim
Fırına Saldırı
Bir Türk’e ait fırının camlarına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce İslam düşmanı 
yazılar yazıldı. Polis, aynı gün Pforzheim’da bir gösteri düzenleyen “Pax Europa” adlı 
İslam düşmanı aşırı sağcı derneğin gösterisinden ayrılan bazı kişilerin söz konusu yazıları 
yazmış olabileceğini belirtti.

 17.10.2020 AVUSTURYA Dornbirn  
Markette Irkçı Taciz
Dornbirn şehrindeki Türk marketinde alışveriş yapan çifte, aralarında Türkçe konuşmaları 
ve Seda C.’nin başörtüsü takması sebebiyle alkollü bir Avusturyalı kadın tarafından sözlü 
hakarette bulunuldu. Saldırgan, Seda C.’yi kolundan tutarak itti. Mağdur, olay yerine 
gelen Avusturyalı polisin ilgisiz davrandığını beyan etti.

 18.10.2020 FRANSA Charleville-Meziers  
Polisten Türk Kadınlara Darp 
Görüntüleri sosyal medyaya da yansıyan Charleville-Meziers’deki olayda 19 yaşında iki 
Türk kadın, rutin trafik kontrolü sırasında kendilerine araba ruhsatını getiren ailelerinin 
önünde polisler tarafından darp edildi. Uyarmak isteyen babaya da “Sen kanunları 
bilmiyorsun, burası Türkiye değil, ülkene dön.” diyen polislerden şikayetçi olan kadınlara, 
savcılık “polisin zor kullanma” yetkisi olduğunu söyleyerek, olayın normal olduğunda 
ısrarcı oldu.
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 20.10.2020 AVUSTURYA Bregenz  
Resmi Veriye Dayanmayan Pandemi Haberleriyle Türk Aileler 
Hedef Gösterildi
Avusturya’nın Vorarlberg eyaletinin açıkladığı verileri ilettiğini bildiren online haber 
sitesi, eyalet genelinde oluşan yeni vaka sayılarının %70 kadarının göçmen kökenlilerde 
olduğunu ve eyalet yönetiminin siyasi nedenlerden ötürü verileri açıklamadığını iddia 
etti. Yeni vakaların özellikle Türk kökenlilerde görüldüğü de haber metni içerisinde açıkça 
ifade edilirken sebep olarak büyük ailelerden oluşmaları, kalabalık düğün ve etkinlikler 
düzenlemeleri gösterildi.

 20.10.2020 FRANSA Béziers  
Cami Yakma Çağrısı
Fransa’da öğretmen Samuel Paty’nin öldürülmesinin ardından sosyal medyada bir 
paylaşımının altında bir kullanıcı tarafından Samuel Paty kastedilerek, “Onun anısına bir 
şeyler mi yapmak istiyorsunuz? O hâlde gidin Béziers Camiini yakın ki artık bıktığımızı 
anlasınlar.” mesajı paylaşıldı.

 21.10.2020 FRANSA Paris 
Gazeteciden İntikam Çağrısı
Sınır Tanımayan Avukatlar oluşumunun başkanı, Le Figaro gazetesi yazarı William 
Goldnadel, katıldığı bir TV programında, katledilen öğretmen Samuel Paty için yapılacak 
en iyi şeyin “intikam” olduğunu ifade etti. 

 22.10.2020 ALMANYA Hamburg  
Camiye Nefret Mektubu
Hamburg kentindeki Nobistor Camiine “Tüm Müslümanlar pisliktir!” yazan, İslam düşmanı 
ve ırkçı ifade ve çizimler içeren bir mektup gönderildi.

 22.10.2020 BULGARİSTAN Filibe
İslam Düşmanı Karikatürler 
Fransa’da Hz. Muhammed’e yönelik karikatürlerin etkisi devam ederken Bulgaristan’ın 
Filibe şehrinde sokak tabelaları, direkler gibi görünür yerlere yine Müslümanları hedef 
alan hakaret edici karikatürler yapıştırıldı.    
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 23.10.2020 FRANSA Paris  
Paris’in Sembol Camiine Havai Fişekli Saldırı
Paris’in beşinci bölgesinde bulunan ve Fransız kolonilerinde Almanlara karşı savaşan 
Müslümanların anısına 1926’da Fransa’da inşa edilmiş ilk cami olan, sembol niteliğindeki 
Paris Büyük Camiinde Cuma namazı kılmak üzere toplanan cemaatin üzerine yandaki 
binadan havai fişek atıldı. 

 23.10.2020 ALMANYA Hamburg 
Camiye Nefret Mektubu 
Almanya’nın Hamburg kentindeki Yeni Beyazıt Camiine Müslümanlara ve İslamiyet’e 
hakaret içeren bir mektup gönderildi.

23.10.2020 ALMANYA Hamburg
Anadolu Ajansı
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 23.10.2020 ALMANYA Waldenbuch 
Nefret Mektubu 
Waldenbuch şehrindeki DİTİB derneğinin posta kutusuna, derneğe, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, İslam’a ve kutsal değerlere hakaret ve küfürler içeren 
bazı yazılar bırakıldı.

 23.10.2020 SIRBİSTAN Belgrad 
Tarihi Türbeye Boyalı Saldırı
Belgrad Kale Meydanında yer alan Sırbistan’daki tek Türk Şehitliği olan Damat Ali Paşa 
Türbesinin duvarına Davut Yıldızı ve Haç işaretleri çizildi. 

 23.10.2020 İSVİÇRE Zürih  
Diyanet Vakfına Nefret Mektubu
İsviçre Türk Diyanet Vakfının (İTDV) Zürih’teki merkezine Sayın Cumhurbaşkanımızın 
resmiyle birlikte “Erdoğan İsviçre’de yaşayan vatandaşlarından, evlerine kendi resmini 
asmalarını rica ediyor. Araştırmaya göre bu isteğe birçok kişi memleket hasretine iyi 
geldiği için olumlu bakmış... Doktordan rapor almadan iyi bir mide bulantısı ilacıdır... Bu 
inançsızları cehenneme gönderin!’’ gibi ifadeler kullanılan mektup gönderildi.

 25.10.2020 ALMANYA Hamburg  
Araca Saldırı
İdris U. isimli vatandaşımızın toptancı firmasına ait park yerinde bulanan ve Romanya’ya 
satılmak üzere hazırlanan plakasız iki aracın üzerine kimliği bilinmeyen şahıslar tarafından 
gamalı haçlar çizildi ve camları balyozla kırıldı.

 25.10.2020 FRANSA 
Başörtüsüyle Savaş Çağrısı
Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, ülkedeki Müslümanları hedef alarak başörtüsüne 
karşı savaş açılması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin bazı maddelerinin askıya 
alınması gerektiği beyanında bulundu.
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 26.10.2020 AVUSTRALYA Sydney
Camiye Saldırı
Auburn Türk İslam Kültür Merkezi yönetimindeki Gelibolu Camii bir kişinin saldırısına 
uğradı. Camiye giren saldırgan, caminin üst katındaki avizeleri, pencere camlarını, plazma 
televizyonu ve bazı eşyaları kırarak binlerce dolarlık maddi hasara yol açtı.

 26.10.2020 FRANSA Normandiya Bölgesi   
Türk ve Müslümanlara Savaş İlanı
Normandiya bölgesi özelinde sosyal medyada geniş ölçüde paylaşıldığı anlaşılan bir 
mesajda, Samuel Paty’nin intikamını almak üzere Türk ve Müslüman topluluklara yönelik 
savaş ilan edildi. Mesajda ayrıca başta vatandaşlarımız olmak üzere Fransa’da yerleşik 
Müslüman topluluklara yönelik tehdit ve hakaretler yer aldı.

 26.10.2020 FRANSA Vernon 
Camiye Tehdit Mektubu  
Vernon DİTİB Camiine kimliği belirsiz kişiler tarafından tehdit ve hakaret içerikli mektup 
bırakıldı. “Savaş başladı, sizi ülkemizden çıkaracağız. Samuel’in ölümünün hesabını 
vereceksiniz” ifadelerinin yazıldığı mesajda, başörtülü Müslüman kadınlara yönelik çirkin 
ifadeler de kullanıldığı görüldü.

 29.10.2020 FRANSA Nimes  
Markete Başörtülüler Giremez Yazısı Asıldı
Nimes’de bir süpermarket bayii, kapısına “Bugünden itibaren başörtülüler içeriye 
alınmayacaktır” yazısı astı. Tepki çeken yazı sonrası süpermarket zinciri olayı kınadığını ve 
olayla ilgileneceklerini açıkladı.

 30.10.2020 FRANSA Chateaudun
Camiye Kundaklama Girişimi
Chateaudun Mevlana Camiine sabahın erken saatlerinde gelen bir kişi elindeki benzin ile 
kundaklama girişiminde bulundu. Kapıların plastik olması sayesinde, yangın yayılmazken 
olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
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30.10.2020 FRANSA Chateaudun
Anadolu Ajansı
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 30.10.2020 AVUSTURYA  
Sosyal Medyada Nefret Mesajları
Avusturya gazetesinin 50’ye yakın Türk gencinin Allahu Ekber diye bağırarak bir kiliseyi 
basıp bankları ve günah çıkarma oturaklarını tekmelediği haberine Başbakan Kurz, 24 
saat içinde 12 binden fazla beğeni, 3575 adet  Türklere ve Müslümanlara karşı hakaret ve 
aşağılama içeren yorum ve 1701 kez paylaşım alan aşağıdaki mesajı paylaştı: “Avusturya’da 
tüm Hıristiyanlar özgür ve emniyet içinde ibadetlerini gerçekleştirmek zorundalar. Biz 
siyasal İslam’a karşı savaşımıza kararlı bir şekilde devam edeceğiz ve hiçbir şekilde yanlış 
hoşgörü göstermeyeceğiz. İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve Uyum Bakanı Susanne 
Raab’a hızlı reaksiyonları nedeni ile teşekkür ederiz ve özel teşekkürüm özel operasyon 
yapan polisleredir.“  Ancak daha sonra Avusturya Katolik Kilisesi sözcüsü, olay çıkaranların 
20 kişilik bir grup olduğunu, ancak bu olayın Türklerin üzerine yıkılamayacağını, kamera 
görüntülerinin polise verildiğini belirterek “Biz Türk gençleri saldırdı demedik” şeklinde 
beyanda bulundu.
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 30.10.2020 FRANSA Chateauneuf sur Sarthe  
Çekiçle Saldırı
Chateauneuf sur Sarthe’de ikamet eden Ertuğrul B. Fransız olduğunu tahmin ettiği bir 
kişinin sözlü sataşmasıyla karşılaştı. Akabinde çekiç ile mağdurun ayağına, ensesine ve 
sırtına vuran saldırgan civardakilerin yardımıyla engellendi ve saldırgan gözaltına alındı.

 30.10.2020 FRANSA Dunkerque
Camide İslam’a Hakaret
DİTİB’e bağlı Dunkerque Camiinin kapısına “İ**** köpeklerin, cinayetlerin dini” ve benzeri 
hakaretler içeren yazı yazıldı.

 30.10.2020 İSVİÇRE Thurgau-Kreuzlingen  
Camiye Saldırı
İsviçre Türk Diyanet Vakfına bağlı Kreuzlingen Türk Kültür Derneği Camiinin duvarına 
sabah saat 4.30 sularında kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından “Mörder” (Katil) 
ibaresi yazıldı ve altına haç işareti çizildi. 

 31.10.2020 FRANSA Trappes 
Kütüphaneye İslam Düşmanı Mektup  
Trappes’ta bir Müslüman kütüphanesine üzerinde “pis domuz selefi” yazısı olan bir mektup 
bırakıldı. Bölgede birçok Müslüman derneği ve camiine benzer notların gönderilirken 
bazılarına Hz. Muhammed karikatürleri de eklendi.

 31.10.2020 DANİMARKA 
Karikatür Yayımlatmak için Bağış Kampanyası 
Danimarka’da aşırı sağcı Yeni Sağ Partisi, Hz. Muhammed’i tasvir eden karikatürleri 
gösteren Samuel Paty’nin öldürülmesine tepki olarak, söz konusu karikatürleri yeniden 
yayımlamak için bir kampanya başlattı. 179 sandalyeli Danimarka parlamentosunda 4 
sandalyeye sahip göçmen karşıtı parti, web sitesinde “Danimarka gazetelerinde Charlie 
Hebdo’nun çizimleriyle reklam yayımlamak” için bağış kampanyası başlatıldığını duyurdu.
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 31.10.2020 AVUSTURYA Mittersill 
Camiye İslam Düşmanı Resimler 
Avusturya’da ATİB’e bağlı Mittersill Camiinin duvarına Müslümanların çeşitli azınlıklara 
ve LGBT gibi gruplara yaklaşımına ilişkin olumsuz algı yaratmak amacıyla, ima içeren bi̇r 
di̇zi̇ afi̇ş yapıştırıldı.

31.10.2020 AVUSTURYA Mittersill
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 01.11.2020 BELÇİKA Brüksel 
İlkokul Öğretmeninden Sınıfta Hz. Muhammed Karikatürü 
Belçika’da göçmen kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Sint-Jans-Molenbeek ilçesinde 
bulunan ‘Aux sources du gai savoir’ adlı ilkokulda görevli bir öğretmen güncel gelişmeleri 
anlatma gerekçesiyle, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Hz. Muhammed’e 
saldırdığı müstehcen karikatürü 10 yaşındaki öğrencilere gösterdi. 

 01.11.2020 FRANSA Paris 
İzmir Depremi Sonrası Nefret Söylemi
Microsoft’un MVP programında kıdemli yazılımcı olduğu söylenen şahıs, İzmir depremi 
için ‘insanlık dışı’ bir paylaşımda bulundu. Deprem hakkında “Hak ettiniz” anlamına gelen 
mesaj paylaşan ırkçı için Microsoft, “İzmir depremiyle ilgili paylaşımıyla gündeme gelen 
kişi, Microsoft çalışanı değildir ve hiçbir zaman olmamıştır. Sözleşme ihlali olduğu açıkça 
görülen şartlar nedeniyle, kendisinin MVP programıyla tüm ilişkisi kesilmiştir” şeklinde 
açıklamada bulundu. Şahıs paylaşımı için yine sosyal medyadan özür mesajı yayımladı.

01.11.2020 FRANSA Paris
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 01.11.2020 FRANSA Belleydoux  
Eğitim Merkezi Kapılarına Irkçı Yazılar
Milli Görüş Belleydoux Eğitim Merkezinin kapılarına ırkçı söylem ve tehditler yazıldı. 

 01.11.2020 FRANSA Evry  
Doktordan Türkiye Düşmanlığı
Türk vatandaşı bir kadını, gittiği fizik tedavi doktoru “Siz de Cumhurbaşkanınız gibi dik 
başlısınız. Her yerde sorunsunuz. Barbar Türkler!” dedikten sonra poliklinikten kovdu, 
olay sırasında başka bir hasta da Türk kadına ırkçı hakaretlerde bulundu.

 01.11.2020 ALMANYA Lauf an der Pegnitz  
Camiye Tehdit Mektubu
Bavyera eyaletinde bulunan Lauf an der Pegnitz kasabası Mevlana Camiine posta 
yoluyla İslam’a ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretler 
içeren bir tehdit mektubu gönderildi. 

 01.11.2020 FRANSA Compiegne 
Cami İnşaatına Domuz Kafası
Compiegne’de inşaatı devam eden Fransız-Türk Dostluk Derneğinin yeni binasına ve 
bünyesindeki DİTİB Ulu Camiye, kimliği belirsiz kişiler 2 yaban domuzu kafası bıraktı.

 01.11.2020 FRANSA Sarrebourg  
Araca Boyalı Saldırı
Fransa’nın Moselle vilayetindeki Sarrebourg kentinde Ali K.’ya ait uzun süredir 
kullanılmayan aracının kaportasına siyah renkli boya ile İslam düşmanı ve hakaret içerikli 
ifadeler yazıldı.

 02.11.2020 AVUSTURYA Wels  
Site Bahçesinde Hayvan Organları
Avusturya’nın Wels şehrinde Türklerin yoğun yaşadığı bir bölgede bulunan ve içinde 
çocuk oyun parkı da olan bir sosyal konut sitesinde masaların ve bankların üzerine ve 
yerlere domuz başı, kanı ve iç organları atıldı. Avusturya medyasında da yer alan  İslam 
düşmanı saldırının Viyana saldırıları ile ilişkili olabileceği yorumunda bulunuldu.
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 03.11.2020 FRANSA Nantes   
Türk İşletmeye Saldırı
Nantes şehrinde kasap dükkanına nefret söylemi içeren yazılar yazıldı. Panjurlar ve 
duvarlara “Buradan defolun, evinize dönün”, “Yaşasın domuz”, Yaşasın Le Pen”, “Erdoğan’a 
ölüm”, “Fransa, Fransızlarındır”, “Türklere ölüm” ifadeleri yazıldı, dolapların camları kırıldı.

 04.11.2020 AVUSTURYA Wels  
Cami Duvarında Peygambere Hakaret 
Yukarı Avusturya eyaletinin Wels şehrinde ATİB’e bağlı Yunus Emre Camiinin duvarına 
Hz. Muhammed aleyhine çirkin ifadeler yazıldı.

04.11.2020 AVUSTURYA Wels
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 04.11.2020 AVUSTURYA Viyana  
ATİB’e Tehdit E-Postaları
Avusturya Türk İslam Birliği Genel Merkezine tehdit içerikli e-posta gönderildi.

 04.11.2020 AVUSTURYA Freistadt 
ATİB’e Tehdit E-Postaları
ATİB genel merkezine gönderilen tehdit e-postası, Yukarı Avusturya eyaletinin Freistadt 
şehrinde ATİB’e bağlı bir camii derneğinin e-posta adresine de iletildi. “Josef F” imzasıyla 
gelen mesajda: “İyi Günler! Haçlılar acımasızca İslamcı ülkelerde misyonerlik yaptılar. 
Ve burunları kanadı. Şimdi aynı şeyi siz yapıyorsunuz ve sizin de burnunuz kanayacak. 
İnsanlarınıza kendi anlayışları uyarınca nerede yaşamak istiyorlarsa oraya gitmelerini 
söyleyin ve kendi kültürümüzü huzur içinde yaşamamıza müsaade edin. Bay Erdoğan 
hepinizi memnuniyetle kabul edecektir. Ancak, çabuk gidin, çok geç olmadan.” cümleleri 
yer aldı.

 04.11.2020 AVUSTURYA Mittersill  
Camiye Terör Posterleri
Salzburg eyaletinin Mittershill şehrinde ATİB’e bağlı bir camii derneğinin duvarlarına 
Müslümanları terörizmle ilişkilendiren posterler yapıştırıldı. 

 04.11.2020 ALMANYA Hüfingen  
Camiye Tehdit Mektubu
Hüfingen’de DİTİB’e bağlı Mescid-i Aksa Camiine posta yoluyla “İslam ne Almanya’ya 
aittir ne de Avrupa’ya!” ve “İslamı ve İslamcıları Almanya‘da yok edeceğiz!” ifadeleri yer 
alan tehdit mektubu gönderildi.

 04.11.2020 FRANSA Paris 
Demokratik Tepkiye Irkçı Tepki   
Fransa’nın Vienne kentinde 28 Ekim 2020’de Ermenistan yanlısı gösteri yapan 
protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırmasına tepki olarak 
Lyon ve Dijon’da sokağa inen Türklere yönelik ağır ifadeler kullanan aşırı sağ parti Ulusal 
Birliktelik (RN) lideri Marine Le Pen katıldığı TV programında, kendisinin Macron’un 
yerinde olması durumunda eylem yapan Türk vatandaşlarını yakalayarak sınır dışı 
edeceğini söyledi. Le Pen “Bu kişileri yakalayıp, gözaltına alıp daha sonra da kapı dışarı 
ederdim.” dedi.
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 04.11.2020 ALMANYA
Çocuk Kanalında İslam Terörle Birleştirildi
Alman çocuk kanalında, İslam yazısı kullanılarak 2 asık yüzlü, siyah saçlı insan figürüne 
yer verildi. İnsan figürlerinin hemen yanında da elinde silah bulunan yüzü kapalı bir 
teröristin görüntüsü kullanıldı.

Telif nedeniyle orijinal görüntünün içerdiği unsurlar kullanılarak temsili görüntü üretilmiştir.

 04.11.2020 FRANSA Paris   
Cumhurbaşkanımıza Terör Yaftası
29 Ekim 2020’de Fransa’nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını 
kaybetti. İki gün sonra ise Lyon kentinde Ortodoks bir rahibe düzenlenen silahlı saldırıda 
rahip ağır şekilde yaralandı. Haftalık bir Fransız siyaset dergisi, saldırılardan Türkiye’yi 
sorumlu tutarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının altına, 
“Fransa uluslararası İslamcı ile karşı karşıya” yazdı.

 04.11.2020 ALMANYA Münih  
Türk Takıma Nefret Söylemi
Alman 3. ligindeki Münih Türkgücü takımına, Nazi toplama kampı tehdidi gönderildi. Gelen 
elektronik postada, “Köpekler defolun. Siz Mickey Mouse değil, ancak pislik olursunuz. 
Başka bir yönetimin altında sizleri Nazi toplama kampına göndermek gerekirdi.” ifadeleri 
yer aldı. 
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05.11.2020 ALMANYA Hüfingen

 05.11.2020 ALMANYA Dietenhofen 
Camiye Soykırım Tehdidi
Dietenhofen kentindeki DİTİB Sultanahmet Camiine Lauf an der Pegnitz kasabası Mevlana 
Camiine gönderilen içerikle bire bir aynı şekilde, Avusturya’nın başkenti Viyana’da 
meydana gelen terör saldırısına atıfta bulunularak müstehcen karikatürler ile birlikte 
İslam’ın temel kaynaklarına hakaret içeren ifadeler yer alan bir mektup gönderildi. Diğer 
mektuptan farklı olarak bu mektuba “.. size aynı Yahudilere (maalesef) yaptığımız gibi bir 
muamele yapacağımız günler uzak değil!” / “... der Tag ist nicht so fern, an dem wir es 
mit Euch so machen, wie wir es schon mit den Juden (bedauerlicherweise) gemacht 
haben!” ifadeleri de eklendi. 

 05.11.2020 ALMANYA Hüfingen  
Camiye NSU Terör Örgütü İmzalı Mektup
Hüfingen kentindeki DİTİB Mescid-i Aksa Cami’ne Chemnitz kentinde postaya verildiği 
anlaşılan NSU Süd imzalı ve hakaret içeren, 3 sayfalık bir mektup gönderildi.
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 05.11.2020 HOLLANDA Rotterdam 
Kültür Merkezi Duvarlarına Nefret İfadeleri
Hollanda’da Versaar Türk İslam Kültür Merkezi’ne ırkçı saldırıda bulunuldu. Derneğin 
duvarlarına gece geç saatlerde “defolun gidin” ve “kökünüzü kazıyacağız” şeklinde ırkçı 
ifadeler yazıldı.

 06.11.2020 FRANSA Nant  
Türk İşletmeye Bir Haftada İkinci Saldırı
Nant şehrinde 3 Kasım 2020 tarihinde saldırıya uğrayan Türk işletmeye ikinci defa ırkçı 
saldırı düzenlendi. Arka kapıyı kırarak içeri giren saldırgan ya da saldırganlar duvarlara 
“Türklere Ölüm”, “Yaşasın Le Pen!”, “Buradan defolun, evinize dönün!” gibi ırkçı ifadeler 
yazıp vitrin ve televizyonu kırarak, et makinalarına zarar verdi.

 06.11.20200 ALMANYA Karlsruhe  
Karikatürlü Taciz Mektupları
Karlsruhe DİTİB Merkez Camiine, Lörrach DİTİB Merkez, Lauchringen DİTİB Sancak ve 
Bad Säckingen DİTİB Mimar Sinan Camiilerine de gönderilen Charlie Hebdo dergisinin 
27 Ekim 2020 tarihli baskısının kapağının yer aldığı hakaret içeren bir mektup iletildi.

 08.11.2020 AVUSTURYA Viyana 
Müslümanlara Karşı Provokasyon 
Pazar sabahı Viyana’nın 8. Bölgesinde önce silah sesleri ve sonrasında ezan sesi duyuldu. 
Olayda ilk olarak yeni bir terör eylemi yaşanmasından endişe eden mahalle sakinlerinin 
yapmış olduğu ihbar sonrasında polis, bir araçtan ilk olarak müzik sesleri geldiğini, 
sonrasında silah sesleri eşliğinde arabanın hoparlöründen ezan okunduğunu tespit 
etti. Viyana’da planlanan “Hoşgörü ve Çeşitlilik” başlıklı gösteri kapsamında Viyanalıları 
Müslümanlara karşı kışkırtmak için yapılan bu provokatif eylemi gerçekleştiren kişiler 
hakkında Geleceğin Sosyal Avusturyası (SÖZ) Partisi suç duyurusunda bulundu.

 09.11.2020 İSVİÇRE Zürih 
Siyasetçiye Irkçı Söylem 
29 Kasım 2020 tarihindeki Schaffhausen Belediye Meclisi seçimlerinde aday olan İbrahim 
T.’nin seçim kampanyası afişlerine kimliği belirsiz kişiler tarafından “Keine Ausländer” 
(Yabancılara Hayır) ibaresi yazıldı.
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 09.11.2020 FRANSA Paris   
Adında Türkiye Geçen Derneğe Saldırı
PKK terör örgütüne yakın olmakla birlikte adında “Türkiye Kökenliler” ifadesi geçen 
derneğe “İslam=ölüm” şeklinde nefret söylemlerinin olduğu yazılar yazıldı.

 10.11.2020 İSVEÇ Stockholm  
İsveç’teki 4 Camiye Beyaz Tozlu Zarf
Malmö, Eskilstuna ve Stockholm’ün Türklerin de yoğun yaşadığı Rinkeby banliyösünde 
biri İsveç Diyanet Vakfına bağlı olan toplam 4 camiye içinde toz bulunan zarflar bırakıldı. 
Polis tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra tozun zararlı bir madde içermediği 
anlaşıldı.

 10.11.2020 HOLLANDA Zaandam  
Camiye Tuğlalı Saldırı
Hollanda’da Milli Görüş Federasyonu’na (MGNN) bağlı Osmanlı Camiine saldırıda 
bulunuldu. Zaandam kentindeki caminin camı tuğlalarla kırıldı.

 10.11.2020 ALMANYA Spaichingen 
Camiye Nefret Mektubu 
Spaichingen kentindeki DİTİB Camiine postayla ırkçı ve İslam karşıtı ifadeler ve çizimlerin 
yer aldığı bir mektup gönderildi. Mektupta Peygamberimize ve Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretamiz karikatürler ve “yakında daha fazlası: www.
Mohammedjoke.com” yazısı yer aldı.

 10.11.2020 ALMANYA Duisburg  
PEG Nefret Mektupları Serisi 
DİTİB’e bağlı Duisburg Hochfeld Muradiye Camiine Almanca olarak Macron ve 
Fransa’dan bahisle Cumhurbaşkanımıza, İslam’a ve Müslümanlara yönelik hakaretler 
içeren ifadelerin bulunduğu bir mektup gönderildi. Son bir yıl içerisinde camiye yönelik 
Münih’ten posta yoluyla ikisi 13 Eylül 2019 ve 24 Mayıs 2020 tarihlerinde olmak üzere 
üçüncü kez aynı içerikli tehdit mektubu gönderilmiş oldu. Prinz Eugen Gruppe’nin 
kısaltması olan “PEG” ile imzalı mektuplar daha sonra Hamburg Muradiye Camii, Köln 
Merkez Camii ve Mannheim Yavuz Sultan Selim Camiine de gönderildi.
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 11.11.2020 ALMANYA Hamburg 
Markete Kundaklama Girişimi
Akşam saatlerinde bir Türk marketinin depolama alanındaki sanayi tipi palet ve kasalar 
ateşe verildi, fark edilen yangın büyümeden söndürüldü. 

 

 11.11.2020 ALMANYA Hamburg
PEG Nefret Mektupları Serisi 
Hamburg kentindeki DİTİB Muradiye Camiinin posta kutusuna 10 Kasım 2020’de 
Duisbug’da PEG imzasıyla gönderilen mektubun bir nüshası olan ırkçı ve İslam karşıtı 
mektup bırakıldı.

 12.11.2020 ALMANYA Augsburg  
Türk İşletmeye Kundaklama Girişimi
Almanya’nın Augsburg kentinde bir Türk restoranı kundaklanmak istendi. Dükkânın arka 
girişindeki kâğıt çöpü ateşe verilirken komşuların yangını erken fark etmesi üzerine 
dükkân yanmaktan kurtuldu. Gece saat 03.00 civarında gerçekleştirilen kundaklama 
girişiminde alevler plastik pencereye sıçramadan söndürüldü.

 12.11.2020 ALMANYA Hamburg  
Araca Saldırı
Hamburg’taki IGMG Yeni Beyazıt Camii Dernek Başkanı’nın cami önünde park halindeki 
aracına tahminen taşla ve tekme atılmak suretiyle zarar verildi, aracın ön camı kırılırken 
kapılarda çökme oluştu. 

 13.11.2020 ALMANYA Mannheim 
PEG Nefret Mektupları Serisi 
DİTİB camilerine gönderilen, aşırı sağcı “Prens Eugen Grubu” tarafından hazırlanmış 
hakaret mektuplarından biri de Mannheim Yavuz Sultan Selim Camiine geldi.
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 13.11.2020 ALMANYA Mannheim  
Camiye Asılsız Bomba İhbarı
DİTİB’e bağlı Yavuz Sultan Selim Camiine gönderilen elektronik postada, “Camide gizli 
iki bomba var, en kısa zamanda patlayacak, her taraf kan gölüne dönecek. Müslüman 
domuzlar ölecek.” ifadeleri yer aldı. Polis ekipleri cuma namazı için gelen cemaati tahliye 
edip camide bomba araması yaptı. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılmasının ardından 
cami tekrar ibadete açıldı.

 14.11.2020 ALMANYA Bielefeld  
İstasyonda İslam Düşmanı Afiş
Almanya’nın Bielefeld kenti merkez tren istasyonuna İslam düşmanlığı içerikli afiş asıldı. 
Afişte, Federal Hükümet’in İslami teröre karşı uyardığı ve tren istasyonuna girenlerin riski 
göze alması gerektiği yazıldı. İstasyon girişi ile iç kısmına asılan afişin 21 ve 22 yaşındaki 
iki faili yakalandı.

14.11.2020 ALMANYA Bielefeld
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 17.11.2020 ALMANYA Sulz am Neckar  
Cami Önünde Karikatürlü Taciz ve Nefret Söylemleri
Sulz am Neckar’da bulunan DİTİB Hz.Ömer Camiinin önündeki elektrik direğine 
Müslümanlara yönelik aşağılama içerikli müstehcen karikatürlerin bulunduğu bir resim 
ile “Almanya Almanlar için. Yabancılar dışarı!” ifadelerinin bulunduğu etiketler yapıştırıldı.

 18.11.2020 ALMANYA Köln
Aşırı Sağcı Teröristlerden Tehdit Serisi
Köln’deki DİTİB Merkez Camii, Müslümanlara yönelik tehdit içerikli bir mektup aldı. 
Aşırı sağcı oluşum Prinz Eugen Gruppe’nin kısaltması olan “PEG” ile imzalı mektubun 
benzerleri, aynı tarihlerde Mannheim’daki Yavuz Sultan Selim Camii ile Duisburg-
Hochfeld’deki Muradiye Camii’ne de gönderildi.

17.11.2020 ALMANYA Sulz am Neckar 
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 18.11.2020 ALMANYA Mannheim  
Aşırı Sağcı Teröristlerden Tehdit Serisi
Köln’deki DİTİB Merkez Camiine gönderilen “PEG” imzalı Müslümanlara yönelik tehdit 
içerikli mektubun bir benzeri Mannheim’daki Yavuz Sultan Selim Camiine de gönderildi.

 20.11.2020 ALMANYA 
Türk İşçilere Sözlü Saldırı
Yol bakımında çalışan Türk işçilerin yanına gelip “İstanbul, Konstantinopolis olacak. 
Biz geliyoruz. Biz sizi geldiğiniz yere göndereceğiz. Asya’ya, oraya aitsiniz, çöllere… 
Biz geliyoruz. Geldik, farkında değilsiniz. Hepiniz ölüsünüz.” diyen kadının görüntüleri 
medyaya yansıdı.

 20.11.2020 ALMANYA Regensburg  
7 Saatlik Meydan Konuşmasıyla İslam Düşmanlığı
Almanya genelinde faaliyet gösteren sağcı popülist halk hareketi “Pax Europa”nın 
Regensburg şehir merkezinde Haidplatz meydanında “Siyasi İslam Karşıtı Aydınlatma” 
konulu gösterisinde, İslam düşmanı, sağcı yazar Michael Stürzenberger yedi saat süren 
bir konuşmasında siyasal İslam’ın büyük bir tehlike teşkil ettiğini ifade ederek İslam’a ve 
Kur’an’a hakaretlerde bulundu. Gösteri esnasında İslam düşmanı konuşmacı aralarında 
sözlü sataşma yaşanan Cihangir B. ile ilgili olarak kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle 
gösteri alanındaki polislere tutanak tutturdu.

 21.11.2020 HOLLANDA Leiden  
İslam Düşmanlığı Öğreten Din Dersi
Leiden kentindeki Visser’t Hooft Lisesinde görülen din dersi sırasında “din özgürlüğü 
ve İslam” konulu yazılı ödevin soruları arasında, “İnsanlar neden bu kadar çok şiddet 
üreten bir dine inanır?” ve “Neden bu kadar çok Müslüman terörist var?” soruları yer aldı. 
Müslüman bir öğrenci ödevin işlendiği derste, sınıfı terk etti.

 25.11.2020 ALMANYA Lauchringen 
Karikatürlü Taciz Mektupları
Lauchringen DİTİB Sancak Camiine, Karlsruhe DİTİB Merkez, Lörrach DİTİB Merkez ve 
Bad Säckingen DİTİB Mimar Sinan Camilerine de gönderilen Charlie Hebdo dergisinin 
27 Ekim tarihli baskısının kapağının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının yer aldığı, 
hakaretamiz mektubun bir nüshası gönderildi. 
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 27.11.2020 YUNANİSTAN İskeçe 
İskeçe Müftüsünün Konutunda Tehdit Mesajları 
Yunanistan’da, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin ikamet ettiği apartmanın asansörüne 
Türkleri hedef alan ırkçı tehdit ve hakaret mesajları yazıldı.

 27.11.2020 İSVİÇRE Zürih  
Diyanet Vakfına Nefret Mektubu
İsviçre Türk Diyanet Vakfı’nın (İTDV) Zürih’teki merkezine Temmuz ve Ekim ayındaki 
mektuplardan sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafları ile 
hakaret içeren ifadeler yer alan bir mektup daha gönderildi.

 27.11.2020 ALMANYA Lörrach  
Camilere Karikatürlü Mektuplar
Baden-Württemberg eyaletindeki Lörrach beldesinde DİTİB’e bağlı Lörrach Merkez 
Camiine de Mimar Sinan Camiine olduğu gibi Fransız Charlie Hebdo dergisinin kapak 
fotoğrafı ile İslam’a ve Müslümanlara yönelik hakaret içeren ifadeler yer alan bir mektup 
gönderildi.

 27.11.2020 BELÇİKA Menen  
İslam Düşmanı Bildiriler
Belçika’nın Menen kentinde aydınlatma direklerine İslam düşmanı bildiriler yapıştırıldı.
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 27.11.2020 ALMANYA Kornwestheim    
Camiye “İntikam” Yazısı
Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Kornwestheim beldesindeki caminin duvarına 
Türkçe “intikam” yazıldı. Saldırı, Alman meclisinde ATİB’in de aralarında olduğu derneklerin 
yasaklanmasını öngören önergenin kabul edilmesinden sonra gerçekleşti.

 01.12.2020 ALMANYA Hannover    
Irkçı Taciz ve Polis Şiddeti İddiası
Serdar D. park yeri bulamadığından, aracını evinin karşısında park yasağı bulunan bir 
alana park etti. Çıkmak istediğinde arkasına park etmiş olan kişiden hatalı park ettiği 
için özür dileyerek aracı çekmesini rica ettiğinde ırkçı hakaretlerle karşılaştı. Serdar D.’nin 
ifadesine göre olay yerine gelen polis de ırkçı hakaretleri dikkate almayarak park cezası 
kesmek yerine kendisini zorla omuzlarından yere yatırmaya çalıştı. Omuzlarında incinme 
olan Serdar D. darp raporu almak üzere hastaneye giderek şikayetçi olacağını ifade etti.

27.11.2020 ALMANYA Kornwestheim
Anadolu Ajansı
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 03.12.2020 ALMANYA Wolfenbüttel  
Anaokuluna Irkçı Yazılar
Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Wolfenbüttel beldesindeki bir 
anaokulunun duvarlarına Müslüman ve yabancılara yönelik hakaret içeren ırkçı ifadeler 
yazıldı. Anaokulunun duvarlarına “yabancılar defolun” şeklinde ifadelerin yanı sıra Nazi 
sembolleri de çizildi.

 06.12.2020 ALMANYA Freiburg
Camiye Saldırı  
Freiburg DİTİB Mevlana Camiine sabaha karşı iki kişi tarafından bir saldırı gerçekleştirildi. 
Kamera kayıtlarından saldırganların iki kişi oldukları, camiinin ana kapısındaki kamerayı 
kırdıkları, çiçek saksısını yere fırlattıkları, camiinin kapısında asılı afiş ve ilanlar ile 
penceredeki güneşliği yırttıkları görüldü.

03.12.2020 ALMANYA Wolfenbüttel
Anadolu Ajansı
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 08.12.2020 BELÇİKA Anvers   
Hukuk Dersinde İslam Düşmanlığı
Belçika Anvers’teki KdG - Karel de Grote Hogeschool yüksek okulunda bir hukuk doçenti 
kamu hukuku dersinde İslam ile dalga geçen, aşağılayıcı bir karikatür gösterdi. Okul 
yönetimi doçentin yaptığının kabul edilemez olduğunu açıklayarak hakkında soruşturma 
başlattı.

 10.12.2020 ALMANYA Köln  
Camiye 11. Tehdit Mektubu
DİTİB’e bağlı Köln Merkez Camiine İslam’a hakaret içeren bir mektup gönderildi. Söz 
konusu mektup 2020 yılı içerisinde alınan benzer içerikli 11. mektup oldu.

 11.12.2020 ALMANYA Duisburg  
Tehdit Mektupları Serisi
Duisburg Merkez Camiine Prinz Eugen Gruppe isimli aşırı sağ örgütün kısaltması olan 
PEG imzası ile oldukça sert üslupta bir tehdit mektubu gönderildi. 18 Kasım 2020 
tarihinde Köln’deki DİTİB Merkez Camiine, Mannheim’daki Yavuz Sultan Selim Camiine ve 
Duisburg-Hochfeld’deki Muradiye Camiine de PEG imzalı tehdit mektupları gönderilmişti.

 12.12.2020 HOLLANDA Lahey  
Diyanet Vakfına Nefret Mektubu
Hollanda Diyanet Vakfı Merkezine kimliği belirsiz bir kişi tarafından posta yoluyla İslam 
dinine, Kur’an-ı Kerime ve peygamberimize hakaret içeren bir mektup ve beraberinde 
müstehcen resimler gönderildi.

 12.12.2020 ALMANYA Duisburg  
PEG’den Tehdit Mektupları Serisine Devam
Duisburg şehrinde bulunan DİTİB Merkez Camiine, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ı ve Müslümanları hedef alan bir hakaret mektubu gönderildi. Söz 
konusu mektubun “PEG” (Prens Eugen Grubu) adlı aşırı sağcı grup tarafından daha önce 
de gönderilen hakaret mektubunun aynısı olduğu ifade edildi.
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 13.12.2020 HOLLANDA Utrecht  
Cami Kapısına Gamalı Haç
Hollanda’da, Diyanet Vakfı’na bağlı Utrecht Ulu Camii’nin giriş kapısı ve duvarına, 
Müslümanlara hakaret içeren yazılar yazılıp gamalı haç çizildi. Saat 01:05’te camiye gelen 
bir şahıs tarafından boya ile üç tane gamalı haç çizilerek camiye “1830” yazan şahsın 
camiye gelmeden önce Utrecht’deki iki sinagogun kapısına da gamalı haç çizdiği, 11 
Aralık Cuma günü ise çalıştığı şirketin mescidinde aynı eylemi yaptığı öğrenildi.

 14.12.2020 HOLLANDA Amsterdam  
Camiye Taşlı Saldırı
Hollanda’da Milli Görüş Federasyonuna bağlı Amsterdam Ayasofya Camiinin camları 
parke taşlarıyla kırıldı. Caminin kamera kayıtlarında saat 20:50’de saldırıyı gerçekleştiren 
kişinin bir süre caminin etrafında dolaştığı, caminin karşısındaki kaldırımdan söktüğü 
kaldırım taşı ile pencere camlarını kırmaya çalıştığı, camların güçlendirilmiş olması 
nedeniyle iki camı çatlatabildiği ancak üçüncü penceredeki camı kırarak taşı içeri attığı, 
saldırıdan sonra sağ elini kaldırarak nazi selamı olduğu düşünülen bir işaret yaptığı 
görüldü.

 17.12.2020 ALMANYA Offenbach  
Halk Otobüsünde Irkçı Saldırı
Offenbach şehrinde Hainburg güzergahında bir halk otobüsünün seferi sırasında 45 
yaşındaki aşırı sağcı saldırgan, otobüste bulunan bir kadına başörtülü olması sebebiyle 
hakaret içerikli ırkçı ifadelerde bulundu ve otobüs şoförüne biber gazı ile saldırdı. Söz 
konusu şahsın 1 gün önce de yine otobüste yolcuları bıçakla tehdit ettiği kayda geçmişti.

 18.12.2020 ALMANYA Sontheim an der Brenz  
Camiye Boyalı Saldırı
Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sontheim an der Brenz beldesindeki 
DİTİB’e bağlı Fatih Camiinin duvarlarına 8 ayrı noktada sprey boyayla haç çizilerek 
Almanca “Tanrı” ve “İsa” anlamına gelen Gott ve Jesus ibareleri yazıldı, caminin tabelası 
karalandı.
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 22.12.2020 AVUSTURYA Linz  
Cami Derneğine Nefret Mektubu
Avusturya’da ATİB’e bağlı Linz Cami Derneğine nefret içerikli mektup gönderildi. Almanca 
olarak gönderilen mektupta Türklere ve AK Partiye yönelik hakaret ifadeleri yer aldı.

22.12.2020 AVUSTURYA Linz
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 23.12.2020 ALMANYA Winnenden  
Polisle Arbedede Anne Yaralandı
Türk aileye ait garaja arama izni olmaksızın girmek isteyen polisin, itiraz eden aileye 
şiddet uyguladığı ve çıkan arbedede annenin elinin yaralanmasına yol açtığı ifade edildi.

 27.12.2020 FRANSA Aubignan   
Caddede Gamalı Haç
Aubignan’da Majoral Jauve Caddesi’nde yer alan duvara gamalı haç çizildi ve “Araplara 
ölüm” yazıldı. Yazı pek çok kez belediyeye bildirilmesine rağmen silinmedi.

 29.12.2020 ALMANYA Wächtersbach  
Camiye Tehdit Mektubu
Almanya’nın Hessen eyaletindeki Wächtersbach beldesinde, DİTİB’e bağlı Merkez 
Camiine gamalı haç işareti ve ırkçı ifadelerin bulunduğu tehdit içerikli bir mektup 
gönderildi.

 30.12.2020 HOLLANDA 
PEGIDA’dan Camilere İslam Düşmanı Yılbaşı Kartı
İslam düşmanı PEGIDA hareketi Hollanda’daki yaklaşık 100 camiye Kur’an-ı Kerim’in 
ayaklar altına alındığını gösteren provokatif amaçlı yılbaşı tebrik kartı gönderdi.

 30.12.2020 FRANSA Paris  
İsmi Hedef Gösteren Habercilik
Fransa İslam Toplumu Millî Görüş (CIMG) Başkanı için, yüksek tirajlı Fransız gazetesinde 
isim verilerek “İslamcılık” suçlamasında bulunuldu. Başkan habere tepki göstererek, “Bu 
kişiliğime yönelik ağır suçlamadır. Yazıda, doğrudan ismim zikrediliyor.” ifadesini kullandı.
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 31.12.2020 ALMANYA Köln  
Merkez Camiine Yılın Son Gününde 12. Mektup
DİTİB’e bağlı Köln Merkez Camiine hakaret içeren bir tehdit mektubu gönderildi. DİTİB 
Merkez Camiine posta yoluyla tek bir zarf içerisinde gelen hakaret ve tehdit içeren 
mektuplarda görseller ile ülkemizde tutuklu bulunan veya yurtdışına kaçan binlerce 
kişinin olduğunu öne sürülüp DİTİB hedef gösterilerek bunların cezasız kalmayacağı 
belirtildi. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ağır 
hakaretlerde bulunuldu. Gelen bu son mektupla Köln Merkez Camiine 2020 yılında 
ortalama her ay bir İslam düşmanı mektup gönderilmiş oldu.
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31.12.2020 ALMANYA Köln
Anadolu Ajansı
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YAKIN PLAN
WALDKRAIBURG BOMBACISI  

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Waldkraiburg şehri 2020 Nisan ve Mayıs ayları 
içerisinde Türk vatandaşlarına ait cami, bina ve işletmeleri hedef alan birbirine yakın 
tarihli 5 saldırı ile gündeme geldi. 

İlk olarak 2 Nisan 2020’de Sultan Ahmet Camiini kundaklama girişiminde, mescit 
bölümüne açılan kapı zorlamaya rağmen açılmayınca, yan binada imam, eşi ve 3 
çocuğunun bulunduğu binanın kundaklanmasıyla başlayan seride, iki hafta sonra yine 
Waldkraiburg’da Türklere ait bir kuaför dükkanı ve benzer yöntemle bir Türk’ün işlettiği 
pizza dükkanına kundaklama girişiminde bulunuldu. 27 Nisan 2020’de ise gece saat 
03:00 sularında yine bir Türk manavı ateşe verildi. Bu saldırıda manavın bulunduğu 
binanın üst katlarındaki dairelerde bulunan 26 kişi dumanı fark ederek şans eseri 
yanmaktan kurtulurken dört kişi dumandan zehirlendi. Son olarak 6 Mayıs 2020’de 
sabaha karşı saat 02:45’te yine bir Türk vatandaşı tarafından işletilen döner restoranına 
saldırı gerçekleştirilerek işletmenin camları kırıldıktan sonra restoranın içerisine kimyasal 
bir madde döküldü. Söz konusu saldırılar Waldkraiburg şehrinde yaşayan Türkler 
arasında büyük bir endişe ve korkuya yol açarken saldırıları araştırmak üzere polis ve 
Münih savcılığı nezdinde aşırılık ve terör vakaları alanında uzman “Sonderkomission - 
SoKo Prager” isimli özel bir soruşturma komisyonu kuruldu. 

Nihayet Mühldorf am Inn istasyonunda 8 Mayıs 2020 Cuma günü, rutin polis kontrolü 
sırasında kaçak olarak trene binmeye çalışırken kendini ele veren Muharrem D.’nin 
eşyaları arasında 23 boru tipi bomba, 30 kg ağırlığında patlayıcı madde ve 5,7 gram 
uyuşturucu madde bulundu. Saldırgana ait park halindeki araçta da yine yüklü miktarda 
patlayıcı madde ve bomba düzeneği, evinde ise Beretta marka 7.65 milimetre çapında 
bir silah ele geçirildi.

Soruşturmalar sırasında polisten kendisine “Waldkraiburg Bombacısı” olarak hitap 
edilmesini isteyen 26 yaşındaki Muharrem D., DEAŞ sempatizanı olduğunu ve DEAŞ’in 
düşmanı olarak nitelendirdiği Türkiye ve Türklerden nefret ettiği için bu saldırıları 
gerçekleştirdiğini iddia etti. 
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Federal Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede zanlı hakkında 31 kişiyi öldürmeye 
teşebbüs, 4 kişiye yönelik adam yaralama, kundaklama, ölümle sonuçlanması muhtemel 
kundaklama saldırısı, devlete yönelik ağır saldırı hazırlığında bulunma, silah ve patlayıcı 
kanununu ihlal gibi suçlamalara yer verilirken failin eylemleri tek başına gerçekleştirdiği 
ve herhangi yardımcısının olmadığı duyuruldu.

Federal Başsavcılık, failin yakın çevredeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı 
camilere, Köln’deki DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Merkez Camii ile Türkiye’nin Münih 
Başkonsolosluğuna saldırı hazırlığı içinde olduğunu ve cami imamlarını silahla öldürmeyi 
planladığını açıkladı. Garching Milli Görüş ve DİTİB cami cemaati de, saldırganın çeşitli 
vesilelerle din görevlilerine bu camilerin fiziki şartlarının ibadethane olmaya uygun 
olmadığı, duvarlarının yıkılması gerektiği, bunu da kendisinin gerçekleştireceği yönünde 
açıklamaları olduğunu belirtti.

Öte yandan saldırganın Waldkraiburg’a 50 km mesafede Münih yakınlarında Garching’de 
ikamet eden ailesinin PKK terör örgütü ile ilişkili olduğu, özellikle annesinin koyu bir 
taraftarlığı bulunduğu çeşitli görgü tanıklarınca ve bölgedeki Türk toplumunca dile 
getirildi. Özellikle toplumsal etkinlik, festival vb. sosyal ortamlara saldırganın PKK terör 
örgütü sembolleri ile katılım sağladığı ifade edildi.

Bütün bu bilgiler ışığında, Türk makamlarınca Waldkraiburg Bombacısının eylemleri ve 
terör örgütü bağlantılarına ilişkin soruşturmanın çok yönlü ve derinlemesine yapılması 
talebi Alman makamlarına iletildi.
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PKK TERÖR 
ÖRGÜTÜNÜN 
YURT DIŞINDA 

GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 
SALDIRILAR
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PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YURT 
DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 
SALDIRILAR  
PKK terör örgütü üyeleri tarafından 2020 yılında yurt dışındaki Türkleri ve Türklere ait 
cami, dernek ve işletmeleri hedef alan 14 saldırı gerçekleştirilmiştir. Waldkraiburg 
Bombacısının PKK terör örgütüyle bağlantısı resmi makamlarca ortaya konmadığı için 
gerçekleştirdiği 6 kundaklama vakası bu saldırılara dahil edilmemiştir. 

PKK terör örgütü saldırılarının 7’si nüfus olarak Türklerin en yoğun olduğu Almanya’da 
gerçekleşmiş olup diğer saldırıların ülkelere göre dağılımı; 3 saldırı İsviçre, 3 saldırı 
Avusturya ve 1 saldırı Fransa şeklinde gerçekleşmiştir.

Saldırıların hedefleri incelendiğinde ise dağılım şu şekildedir: 7 cami saldırısı (6 Almanya, 
1 Avusturya), 1 dernek saldırısı (Fransa), 1 dış temsilciliğe bıçaklı saldırı girişimi (Avusturya), 
aynı şahsın evine 2 saldırı (İsviçre), 2 ayrı saldırıda 3 Türkün yaralanması (1 İsviçre, 2 
Almanya). Söz konusu bu saldırılar raporun devamında kronolojik olarak verilmektedir. 

ÜLKE SALDIRI SAYISI

Almanya 7

İsviçre 3

Avusturya 3

Fransa 1

TOPLAM 14
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 09.04.2020 ALMANYA Köln  
Camiye PKK Terör Örgütü Sloganları Yazıldı
Almanya’da, Köln-Kalk DİTİB Eyüp Sultan Camii’ne PKK terör örgütünce propaganda 
amaçlı yazılar yazıldı. Yazıyı fark eden komşuların cami yönetimine haber vermesinin 
ardından konu polise bildirildi. 

 12.04.2020 ALMANYA Köln 
Camiye Yeniden PKK Terör Örgütü Sloganları Yazıldı
Almanya’da, Köln-Kalk DİTİB Eyüp Sultan Camii’ne ilk saldırıdan 3 gün sonra tekrar PKK 
terör örgütünce propaganda amaçlı yazılar yazıldı.

09.04.2020 ALMANYA Köln
Anadolu Ajansı
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 21.05.2020 ALMANYA Eitorf  
Camiye PKK Terör Örgütü Yazısı
DİTİB’e bağlı Eitorf Merkez Camiinin dışında yer alan ahşap kameriyeye gece 01.30 
sıralarında PKK harfleri yazıldı.

 29.06.2020 AVUSTURYA Viyana  
4 Günlük Terör Gösterisi
Viyana şehrinde 4 gün boyunca gösterilerine devam eden PKK’lı teröristler Türklere 
saldırdı ve Türk bayrağını yaktı.

21.05.2020 ALMANYA Eitorf
Anadolu Ajansı
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 01.07.2020 İSVİÇRE Bern  
“Türkler İsviçre’de Yürüyemez!” Deyip Darp Ettiler
İsviçre’de bir Türk gencinin etrafını saran PKK terör örgütü mensupları genci darp edip 
tehditler savurdu. PKK’lı teröristlerin; “Ayın 10’u için bütün arkadaşlarına söyle, bütün 
Türklere mezardır burası. Siz İsviçre’de yürüyemezsiniz, tamam mı? Bütün Türklere söyle.” 
ifadeleri görgü tanıklarının yaptıkları kayıtlara yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada 
yayılmasının ardından binlerce kişi, görüntülerdeki kişilerin araştırılmasını talep etti.

 15.07.2020 ALMANYA Hannover  
Hannover’de PKK’lı Teröristlerden Türklere Darp
Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
etkinliğinden dönen Hamza O. ve Emre T. 7 PKK terör örgütü mensubu tarafından darp 
edildi. 

 19.07.2020 FRANSA Grenoble  
Türk Derneğin Kepenklerine Sloganlar ve Haç 
Grenoble’de Fransa Türk Federasyonuna bağlı Grenoble Türk Kültür Ocağı Derneğinin 
kepenklerine PKK terör örgütü tarafından “Recep Petrol Erdogaz”, “Kurd lives matters”, 
“St. Sophie” yazıldı ve haç işaretleri çizildi.

 11.09.2020 İSVİÇRE Basel  
Türk Toplumu Başkanı’nın Evine Saldırı
Aynı zamanda Müsiad Başkanı da olan İsviçre Türk Toplumu Başkanı’nın evinin duvarına 
PKK terör örgütü mensuplarınca kendisini hedef gösteren yazılar yazıldı. 

 25.09.2020 AVUSTURYA Viyana  
Büyükelçiliğe Saldırı Girişimi
Görgü tanıklarının PKK terör örgütü mensubu olarak tanımladıkları kişi, biri saldırı bıçağı 
olmak üzere iki bıçakla Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliğine girmeye çalıştı.
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 27.09.2020 AVUSTURYA Viyana 
PKK Terör Örgütünden Boyalı Saldırı  
Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan ATİB Merkez Camiine PKK terör örgütü 
mensupları tarafından PKK terör örgütünün baş harfleri yazıldı.

27.09.2020 AVUSTURYA Viyana
Anadolu Ajansı
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 10.11.2020 ALMANYA Höchst  
Camiye Boyalı Saldırı
Frankfurt kenti yakınlarındaki Höchst beldesinde DİTİB Eyüp Sultan Camiinin duvarlarına 
PKK terör örgütü mensuplarınca sarı kırmızı ve yeşil boya torbaları atıldı.

10.11.2020 ALMANYA Höchst
Anadolu Ajansı
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 12.11.2020 ALMANYA Berlin  
Cami Camlarında Slogan
Berlin kentindeki DİTİB Aksa Camiinin camlarına “Gegen jeden Faschismus/Her türlü 
faşizme karşı” sloganı yazıldı. Aynı camii 2018 yılında da saldırı hedefi olmuştu.

12.11.2020 ALMANYA Berlin
Anadolu Ajansı
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 25.11.2020 İSVİÇRE Basel  
PKK Terör Örgütünden İsviçre Türk Toplumu Başkanına Tehdit 
ve Saldırı
İsviçre Türk Toplumu (İTT) Başkanının evine PKK terör örgütü tarafından boyalı saldırı 
gerçekleştirildi. Daha önce de bürosu dört kez benzer saldırıların hedefi olan Başkanın 
bu en son saldırıda evinin pencerelerine ve duvarlarına bira şişelerine doldurulan kırmızı 
boyaları atan saldırganlar, duvarlardan bir tanesine “AKP-Faşist” yazdı. Saldırganlar 
ayrıca evin önündeki park halindeki araçlara da kırmızı boyalarla zarar verdi. Terör örgütü 
mensuplarından tehditler alan İTT Başkanı, daha önce de yaşanan saldırılar sonrasında 
polise şikâyette bulunmuştu.

25.11.2020 İSVİÇRE Basel 
Anadolu Ajansı
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 11.12.2020 ALMANYA Offenbach  
Cami Duvarına Terör Propagandası
Almanya’nın Hessen eyaletindeki Offenbach şehrinde DİTİB’e bağlı Yavuz Selim Camiine 
sabaha karşı PKK terör örgütü mensuplarınca yapılan boyalı saldırıda, caminin duvarı ve 
tabelası boyayla kirletilerek “Biji Kürdistan” ve “Pis Faşistler” ifadeleri yazıldı.
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ERMENİ IRKÇILAR 
TARAFINDAN YURT 

DIŞINDAKİ TÜRKLERİ 
HEDEF ALAN 
SALDIRILAR
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ERMENİ IRKÇILAR TARAFINDAN YURT 
DIŞINDAKİ TÜRKLERİ HEDEF ALAN 
SALDIRILAR
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının karşı karşıya kaldığı nefret suçlarının 
kaynağı olarak aşırı sağcı, beyaz üstünlükçü ve İslam düşmanı ideoloji ile PKK terör 
örgütünün yanında, geçmişte Ermeni ırkçılığından doğan ASALA ve JCAG gibi Ermeni 
terör örgütlerinin eylemleri hala hafızalarda tazeliğini korumaktayken dünyanın farklı 
noktalarında Türk vatandaşları yeniden Ermeni ırkçıların da hedefi olmaya başlamıştır. 
Ermeni terör örgütlerinin geçmişteki saldırılarında, 58’i Türk vatandaşı (39’u devlet 
görevlisi ve aile bireyleri) olmak üzere toplam 77 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 300 kişi 
yaralanmıştır. 

Dağlık Karabağ bölgesinde 27 Eylül 2020 sabahında Ermenistan ve Azerbaycan güçleri 
arasında başlayan çatışma ile birlikte hızla harekete geçen Ermeni ırkçılar, sosyal medya, 
geleneksel medya ve farklı araçlar üzerinden Türk düşmanı söylemleri yaymanın yanında, 
fiziksel saldırılara da başlamışlardır. 

Nitekim 2 Ekim – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yurt dışındaki Ermeni ırkçıların Türk 
işletmeleri, Türk dernekleri ve Türk vatandaşlarını hedef aldığı 13 saldırı kayıtlara yansımış, 
bu saldırılarda en az 5 vatandaşımız yaralanırken, Türklere ait 2 işletme, 2 dernek ve araçlar 
zarar görmüş, 4 vakada da yine Türkler nefret söylemi ve tehditlerin hedefi olmuştur.

Söz konusu 13 saldırı, Türk vatandaşlarını etkileyen ve çoğunlukla medyaya yansımış 
vakalar olup Azerbaycan vatandaşlarını hedef alan saldırılar dikkate alındığında toplam 
sayı daha da yükselmektedir. Ancak odağı itibariyle raporda Azerbaycan vatandaşlarına 
yönelik saldırılara yer verilmemiştir.

Ermeni ırkçıların saldırılarında ülkelere göre dağılım ise şu şekildedir:

ÜLKE SALDIRI SAYISI

ABD 3

Kanada 3

Arjantin 2

Fransa 2

Hollanda 1

Belçika 1

Gürcistan 1

TOPLAM 13
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 02.10.2020 KANADA Montreal 
Ermeni Irkçılardan Saldırı

Montreal kentinde bünyesinde Yunus Camiini de barındıran Montreal Türk Kültür 
Merkezinin giriş katındaki camlara Ermenistan bayrağı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev karşıtı posterler yapıştırıldı.

02.10.2020 KANADA Montreal 
Anadolu Ajansı
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 03.10.2020 GÜRCİSTAN Tiflis  
Ermeni Irkçıdan Bıçaklı Saldırı

Reşit D. gittiği bir Türk restoranında ırkçı bir Ermeni saldırgan tarafından bıçaklandı ve 
hastaneye kaldırıldı.

 04.10.2020 FRANSA Paris  
Türk Derneğine Ermenistan İçin Boyalı Saldırı

Paris’teki Anadolu Kültür Merkezinin camlarına Azerbaycan - Ermenistan çatışmaları 
devam ederken “Aliyev’i Durdur - Güçlü Artsakh” yazıldı.

 13.10.2020 KANADA Montreal  
Konvoya Taşlı Saldırı

Montreal’de yaşayan Azerbaycanlılar ve Türkler, araçlarıyla Azerbaycan’a destek vermek 
amacıyla Montreal kentinde konvoy oluşturdu. Ermeni ırkçı grup, Azerbaycan ve Türkiye 
bayraklarıyla donatılan araçlara taşlarla saldırdı. Saldırıda birçok araç hasar görürken 
saldırganlar olay yerinden kaçtı.

 28.10.2020 FRANSA Lyon  
Ermeni Göstericilerden Linç Girişimi

Fransa’nın Isere (Lyon) bölgesinde bir grup Ermeni, A7 otobanını kapatarak bir gösteri 
yaptı. Otoyolda saatlerce trafiğin durmasına neden olan göstericiler, sabah işe giden 
Türk vatandaşlarına saldırdı. Olay sonucunda, göstericilerin linç girişiminde bulunduğu 
Türk vatandaşı bir baba ve 2 oğlu yaralandı.

28.10.2020 HOLLANDA
Türk Milletvekiline Ölüm Tehdidi

Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, Azerbaycan’a destek veren açıklamaları 
sonrasında geçmişte Lahey Büyükelçisi Özdemir Benler’in Ermeni Terör Örgütü ASALA 
tarafından şehit edilen oğlu Ahmet Benler örnek gösterilerek ‘‘Yaptıklarına dikkat et, 
yoksa listeye sen de dahil edilirsin.’’ sözleri ile tehdit edildi.
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 28.10.2020 ABD Los Angeles  
Ermeni Göstericilerden Saldırı

Miami kentinde gösteri yapan Ermenilere tek başına “Yalancısınız” diyen genç, Ermeniler 
tarafından linç edilmek istendi. Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan gencin 
Ermenilere karşı “Siz yalan söylüyorsunuz.” demesi üzerine grup gencin üzerine yürüdü. 
Polisin gözü önünde gerçekleşen bu olayın ardından genç bir alışveriş merkezine girerken 
devam eden videoda genci takip eden Ermenilerin zaman zaman genci tartakladığı 
görülüyor.

 31.10.2020 KANADA Montreal 
Ermeni Irkçılardan Kültür Merkezine İkinci Saldırı  

Kanada’nın Montreal kentindeki Türk Kültür Merkezine bir ayda ikinci kez saldırı oldu. 
Yunus Camiini de barındıran binanın girişine 4 kişi tarafından yumurtalı ve taşlı saldırıda 
bulundu.

31.10.2020 KANADA Montreal
Anadolu Ajansı
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 02.11.2020 BELÇİKA Sint-Truiden   
Araca Saldırı
Belçika’nın Sint-Truiden şehrinde bir Bulgaristan Türkünün aracına Ermeniler saldırdı. 
Araçta ciddi maddi hasar oluştu.

 04.11.2020 ABD Beverly Hills  
Ermeni Irkçılardan Türk İşletmeye Saldırı
ABD’nin California eyaletine bağlı Beverly Hills kentinde hizmet veren Türk restoranına 
Ermeni ırkçılar tarafından saldırı gerçekleştirildi. Restoranın dışında ve içerisinde maddi 
hasara yol açan saldırı görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

 08.11.2020 ARJANTİN Buenos Aires  
Türk Restoranına Soykırım Yaftası
Ermeni ırkçılar tarafından Buenos Aires’teki Türk restoranının dışarıdaki menü tabelası 
üzerine “Soykırımcı - Puto - TURCO GENOCIDA” ifadeleri yazıldı.

 13.11.2020 ARJANTİN Buenos Aires 
Türk Restoranının Sahibine Tehdit
Buenos Aires’te 8 Kasım 2020’de Ermeni ırkçıların tacizine hedef olan Türk restoranının 
sahibi Abdülkadir T. bu tacizden 5 gün sonra apartman dairesinin kapısının önünde 
Türkçe olarak “Mağazayı kapatmak için 10 günün var - GENOCIDA - ARM” yazılı bir tehdit 
mektubu buldu. 

 01.12.2020 ABD Los Angeles  
Kesilen Ağaçlara ‘Boycot Turkey’ Yazıldı 
Karabağ’daki çatışmalar sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletine 
bağlı Los Angeles kentinde ırkçı Ermenilerin artan saldırıları şehrin pek çok yerinde 
görünür hale geldi. Ağaçlık alanda kesilen ağaçların kalan gövdelerine ‘Boycot Turkey’ 
yazısı kazındı.
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