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Göçmen karşıtı ırkçı film: Sessiz İstila
Hande Karacasu'nun yönettiği, Zafer Partisi başkanı Ümit Özdağ'ın “ben sipariş ettim, yapım
masraflarını ben karşıladım” dediği, Türkiye’nin sığınmacılar ve düzensiz göçmenler tarafından istila
edildiğini anlatan Sessiz İstila filminde 2043 yılında hayali bir Türkiye resmediliyor. Araplar Türkiye'yi
istila etmiştir, hastanelerde Türkçe konuşmak yasaktır, zaten kimse Türkçe bilmiyordur, Türkler bile
aralarında Arapça konuşuyorlardır. 2011 yılında Türkiye’ye stratejik bir göç dalgasının başlatıldığını
iddia eden filmde "Türk topraklarında Türksüzleştirme politikası izleniyor. Daha şimdiden Hatay
Reyhanlı'da Türk nüfus azınlığa düşmüş durumda” deniliyor.
https://www.youtube.com/watch?v=EpPo5vjC2bE

12 Mayıs
Ankara Kızılay’da Somali ve Etiyopyalı iki kişinin işlettiği dükkâna polis baskısı
Ankara Kızılay’da Somali ve Etiyopya kökenli Türkiye yurttaşı iki kişinin işlettiği ve polisin ağır baskısı
ile karşılaşan kafeye yaptığı ziyarette Deva Partisi İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu sosyal
medyada yaşananları paylaştı. “Çankaya ilçe emniyet müdürlüğünün hukuksuz baskıları”nı anlatan
Yeneroğlu, yapılan uygulamayı “herkesin gözünün önünde gerçekleşen ve emniyet müdürlüğünde
birilerinin başını çektiği konsantre bir kurumsal ırkçılık” olarak tanımladı. Sindirme politikası
doğrultusundaki uygulamalarını, işyerlerini taciz, keyfi aramalar, keyfi gözaltılar, izinli işletmelere
kapatma baskısı, restorana girip bağırıp çağırma, müşterileri sindirme, mülk sahiplerine kira kontratını
feshedin baskısı, işletmeye ortak dayatması, “yabancı isim” gerekçesiyle zorla işletme adlarının
değiştirtilmesi şeklinde aktardı.
https://twitter.com/myeneroglu/status/1524844770039844895

14 Mayıs
Sosyal medya gruplarında dönen antisemit bildiri
Sosyal Medya gruplarında Ebabiller Platformu ismindeki bir oluşumun bildirisi dolaşıma girdi. Bildiride
Liv Hospital hastaneler grubundaki başörtüsü yasağından bahsedilirken “Yahudi asıllı İsrail vatandaşı”
denilerek hastane yönetiminden Yahudi bir kişi hedef gösteriliyor. Bildiride “Cumhurbaşkanımız ve
dava arkadaşlarının hayatı boyunca mücadele ettikleri, bu yolda bedeller ödenen başörtüsü davasının
bu şekilde zarar görmesine izin vermeyeceğiz. Gerekirse her gün sosyal medya platformlarından bu
konuyu Türkiye gündemine taşıyıp, sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılana kadar
DURMAYACAĞIZ, SUSMAYACAĞIZ!” deniyor. Konu ile ilgili Avlaremoz editörü Eli Haligua “Etnik
kimliğinden ötürü bir kişiyi hedef göstermek o kişinin nefret suçuna maruz kalma ihtimalini
artırmanın ötesinde tüm Türkiyeli Yahudileri zan altında bırakıp, bir toplumun tehdit altında
yaşamasına neden olmaktadır ki, bu bir toplumun en temel hakların tehlikeye girmesi anlamına gelir.
Ayrıca başörtüsü inanç özgürlüğüdür, insan hakkıdır. Birçok başörtülü kadının mağdur olduğu bir
ortamda başörtüsü savunusu bildiride bahsedildiği gibi sadece ‘cumhurbaşkanı ve dava arkadaşlarına’
bırakılamaz,” diye yazdı.
https://www.avlaremoz.com/2022/05/14/sosyal-medya-gruplarinda-donen-antisemit-bildiri/

15 Mayıs
Yunan sanatçının sahneye çıkmasına izin verilmedi
Trabzonspor yönetimi, Ümit Özdağ'ın hedef göstermesi üzerine şampiyonluk kutlamaları afişinde yer
alan Yunan sanatçı Matthaios Tsahouridis'in sahneye çıkmasına izin vermedi.
Mültecilere yönelik ırkçı söylemleriyle gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda afişi alıntılayarak altına, "Matthaios Tsahouridis 19 Mayıs
1919'u sözde Pontus soykırımı yıldönümü olarak anan bir kişi. Eminim bilmiyordunuz. Lütfen
kutlamaya gölge düşürmesin. Fenerbahçeli bir dosttan uyarı" diye yazdı.
Kendini 'milliyetçi Trabzonlular' diye adlandıran bazı kişiler de Matthaios Tsahouridis'in şampiyonluk
kutlamalarında sahneye çıkmasını eleştirdi.
Gelen tepkilerin üzerine Trabzonspor yönetimi Matthaios Tsahouridis'i sahneye çıkarmaktan vazgeçti.
https://www.demokrathaber.org/trabzonspor-kutlamalarinda-pontus-krizi-yunan-sanatci-sahneyecikartilmadi

19 Mayıs
Bolu’da bilboardlarda geçici sığınmacılara hitaben “Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” ilanı
Tanju Özcan’ın imzasıyla 'Bolu Belediyesi’nden geçici sığınmacılara son çağrı’ başlıklı Türkçe ve Arapça
yazılan ilanda, “Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi
söylediniz. Türk milleti de kıt kaynakları ile yılardır size sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı.
Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor.
Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız
geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca kendi sosyal medya hesabından “Türkçe defalarca yazdık söyledik. Anlamadılar. Bizde hem
iktidarın hem istilacıların anlayacağı dilden yazdık. Yeter Artık !!!” yazılı mesajını paylaştı.
https://www.birgun.net/haber/tanju-ozcan-bolu-da-ulkenize-donun-yazili-arapca-ilanlar-astirdi388384

20 Mayıs
Polisten müzisyenlere: Kürtçe söylerseniz saldırıya uğrarsınız
Antep’in merkez Şahinbey ilçesinde 4 sokak müzisyeni, Kürtçe şarkı söyledikleri için saldırıya uğradı.
Sokakta şarkı söyledikleri sırada Ciğerci Mustafa isimli mekânın sahibinin sözlü saldırısına uğradı.
“Kürtçe söylemeyin kimse anlamıyor” diyen esnaf, şarkılarını söylemeye devam eden gençlere önce
hakaret etti, ardından da hoparlör sistemiyle Türk milliyetçiliğini öven şarkılar açtı. Yaşananlar üzerine
olay yerine gelen polis, müzik yapan gençleri bölgeden uzaklaştırdı. Müzisyenler Ahmet Yıldız ve Zilan
Erkan yaşadıkları saldırıyı anlattı. Arkadaşlarıyla birlikte müzik yapmak için meydana geldiklerini
söyleyen Ahmet Yıldız, işletme sahibinin yanlarına gelerek hoparlörden kin ve nefret içeren siyasi
şarkılar açtığını ve "Siz Kürtçe şarkılar söylerseniz biz de böyle şarkılar söyleriz" dediğini anlattı.
Esnafın sözlü tacizi ardından polis ekiplerinin alana geldiğini anlatan Yıldız şunları belirtti: “Polis
ekipleri bizi 'kimlik sorgulaması' adı altında 2 saate yakın tuttu. Sonra da bize, ‘Sizde Kürtçe şarkı
söylemeyin millet anlamıyor. Yaparsanız böyle saldırıya uğrarsınız işte' dediler."
http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/171925

24 Mayıs
Antalya'da halay çeken öğrencilere saldırı
Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan Kürt öğrenciler, kampüste halay çekerken, ırkçı bir grubun ve özel
güvenliğin saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan olmazken, öğrencilerin kampüsten ayrılmasıyla
olaylar sona erdi. Yaşananlara dair sanal medya üzerinden açıklama yapan öğrenciler, Kürtçe şarkı
söyledikleri için faşist bir grubun saldırısına uğradıklarını ve karşılık verdiklerini dile getirdi.
http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/172088

25 Mayıs
Arap aileye sözlü saldırı
Göçmen Dayanışma Ağı’nın verdiği habere göre videoda İstanbul Marmaray’da Arap bir ailenin ırkçı
sözlü saldırıya maruz kaldığı görülüyor.
Kendi halinde oturmakta olan aileyi “yer vermemekle” suçlayarak bağırmaya başlayan saldırgan,
korkup ağlayan çocukların gözyaşlarına aldırmadan hakaretlerine devam etti.
https://twitter.com/GDA_Ankara/status/1529774987313307655?t=4pIcHVB1EDm81yu53_ga0Q&s=
08

31 Mayıs
Yaşlı, engelli Suriyeli kadına tekmeli saldırı
Antep’te Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed, bankta oturduğu sırada birinin tekmeli
saldırısına uğradı. 'Çocuk hırsızı' olmakla suçlanan kadının tekmelendiği anlar, sosyal medyada
paylaşıldı. Uzun süre gözyaşı döktüğü de görülen kadının tekmelenme görüntüleri, büyük tepki
topladı. Görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu şüphelinin Şakir Ç.
olduğu tespit edildi ve polis ekiplerince gözaltına alındı. Toplanan kalabalığın 'çocuk hırsızı' demesi ile
kadına tekme attığını ve pişman olduğunu belirten Şakir Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Karara başsavcılık, itiraz etti. 'Fuhşa teşvik' dahil 9 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen Şakir Ç., itiraz
sonrası yeniden gözaltına alındı. Şakir Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
https://www.cnnturk.com/video/turkiye/yasli-kadina-saldiri

