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1 Temmuz 

Süryani şapelindeki mezarlara saldırı: “Ölülerimizi kabirde bile rahat bırakmıyorlar” 

Mardin’in Midyat ilçesindeki Anhil köyünde, Süryani Kilise Takvimi'ne göre 29 Haziran'da gerçekleşen, 
Azizler Mor Favlus ve Mor Fetrus Anma Günü'nde, Şapel'de bulunan mezarlıkları ziyaret eden 
Süryaniler mezarların tahrip edildiğini, kemiklerin dışarıya atıldığını fark etti. 

Anma gününde dışarıdaki kemikleri fark eden mahalle sakinlerinden biri şöyle diyor: 

"Ölülerimizi kabirde bile rahat bırakmıyorlar. Yapılan bu vahşi davranış dinimize ve kültürümüze 
büyük bir hakarettir. Bu barbarca hareketi kınıyoruz." 

https://m.bianet.org/bianet/toplum/263991-suryani-sapelindeki-mezarlara-saldiri-olulerimizi-
kabirde-bile-rahat-birakmiyorlar  

 

Yabancılara kapatılan mahalle sayısı 1169'a çıkarıldı 

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 1 Temmuz itibarıyla yabancıların ikamet ili değişikliği 
işlemlerine kapatılan mahalle sayısının 1169'a çıkarıldığını açıkladı. 

Başkanlığın yazılı açıklamasında, Türkiye'de çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde 
bulundurularak daha önce belirli illerdeki 781 mahalle sayısının artırılarak toplamda 1169 mahallenin, 
yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında, geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, 
ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların 
ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatıldığı bildirildi. 

Göç İdaresi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul’da 53, Ankara’da 23, İzmir’de 26, 
Adana’da 75, Gaziantep’te 161, Hatay’da 108, Şanlıurfa’da 169, Kahramanmaraş’ta 31, Kilis’te 82, 
Mardin’de 58, Mersin’de 62 mahallede yabancıların ikamet ili değişikliği işlemleri 
gerçekleştirilemeyecek.   

https://www.dunya.com/gundem/yabancilara-kapatilan-mahalle-sayisi-1169a-cikarildi-haberi-
662593 

 



2 Temmuz 

Barınma merkezinden kaçtıkları açıklanan mültecilere şiddet 

Osmaniye'nin Cevdetiye ilçesinde bir grup mültecinin geçici barınma merkezinden kaçtığı açıklandı. 
Sosyal medyadan bazı mültecilerin yakalanarak şiddete uğradığı ve darp edildiği görüntüler 
yayınlandı. 

Görüntülere göre bölgede yaşayanlardan bazıları merkezden kaçan mültecilerin peşine düşüyor. 
Yakalanan bazı mülteciler darp ediliyor. Bölgeye gelen jandarmanın ise olayları önlemekte yetersiz 
kaldığı görülüyor. 

https://www.gazeteduvar.com.tr/barinma-merkezinden-kactiklari-aciklanan-multecilere-siddet-
haber-1571785 

 

3 Temmuz 

Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs tarandı: 1 ölü, en az 10 yaralı 

Van'ın Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde sığınmacıları taşıyan minibüs tarandı. Saldırıda bir 
sığınmacı ölürken, 12 kişi de yaralandı. 

İddialara göre bugün saat 16.00 civarında jandarma kontrol noktasına yaklaşan bir midibüs 'dur' 
ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Jandarmanın midibüse ateş açması sonucu dört yaşındaki bir 
çocuk öldü. Yaralanan 12 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan dördünün durumunun 
ağır olduğu öğrenildi. Midibüste bulunan 30 kişi ise gözaltına alınarak ilçe jandarma karakoluna 
götürüldü. 

https://amp.artigercek.com/haberler/van-da-siginmacilari-tasiyan-minibusu-tarandi-1-olu-en-az-10-
yarali?s=09 

 

14 Temmuz 

Kayseri'de otobüste ırkçılık: Bu ülkede ikinci dil konuşulmaz; Kürt olsun, Çerkes olsun… 

Kayseri'deki otobüs yolculuğu sırasında bir şahıs, Çerkes dilinde konuşan kişileri görünce "Bu ülke 
Türklerin ülkesi, her şey Türk'tür, Çerkes değil. Bu ülkede ikinci dil konuşulmaz; Kürt olsun, Çerkes 
olsun" diye bağırdı. 

https://www.evrensel.net/haber/465835/kayseride-otobuste-irkcilik-bu-ulkede-ikinci-dil-
konusulmaz-kurt-olsun-cerkes-olsun 

 

Ümit Özdağ, bir kez daha Ermenileri hedef gösterdi 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın bir sosyal medya paylaşımı üzerine HDP İstanbul 
Milletvekili Ali Kenanoğlu, paylaşımı alıntılayarak “‘Boyun eğmedim bu da size dert olsun’ demişti ya 
işte o dert sizi yiyip bitiriyor…” diye yazdı. 

Özdağ, Kenanoğlu’nun tweet’ini alıntılayarak şunları dedi: “Ali efendi inan hiç dert olmadı. 
Emperyalizmin köpeklerinin sözde eğilmeyen boyunlarını kırdık ve kırarız. HDP, Yunan veya Bulgar 



ırkçı partilerinden daha fazla Türkiye düşmanı bir yapıdır. Üst yöneticilerinin çoğu Ermeni kökenlidir. 
Düşmandır ve düşman muamelesi yapılmalıdır.” 

Ermenileri hedef gösteren bu tweet 10 binden fazla beğeni aldı. 

https://www.diken.com.tr/umit-ozdag-bir-kez-daha-ermenileri-hedef-gosterdi/ 

 

Siyasal İslamcı mizah dergisi Misvak’tan 15 Temmuz için Antisemit Karikatür 

15 Temmuz’a dair yayınladığı karikatürde Misvak, darbe girişimini kutlayan ve domuz yiyen iki kişiyi 
resmetti. Masadaki menora (şamdan) ile de karanlıkta yüzleri görünmeyen figürlerin Yahudi olduğu 
mesajını veriyor. Bu antisemit karikatür 14 Temmuz’da Twitter’da bir video serinin parçası olarak 
paylaşılmış. Karikatürü çizen @idrs_ylmz94 adlı şahsın hesabı kapatılmış. 

Bu karikatür Misvak’ın ilk antisemit yayını değil. Daha önce de dergi menora sembolü üzerinden 
Yahudileri komplo ile ilişkilendiren karikatürler yayınlamıştı. Daha önceki örnekleri çizen Miralay 
mahlaslı kişinin İBB’de çalıştığı ortaya çıkmış ve işine son verildiği kamuoyuna açıklanmıştı. Antisemit, 
ırkçı ve cinsiyetçi karikatürleriyle bilinen çizer Misvak’ta nefret içeriği üretmeye devam ediyor. 

https://www.avlaremoz.com/2022/07/15/misvaktan-15-temmuz-icin-antisemit-karikatur/ 

 

17 Temmuz 

Bursa’da bir sitenin havuzunda hiç Suriyeli bulunmadığı halde Suriyelilerin insanları darp ettiği 
iddia edildi 

“Bursa'da 15 yabancı Suriyeli, havuza girmelerine izin vermeyen site sakinlerini darp edip kaçtı.” 
Geçen hafta medyada böyle yer alan ve milliyetçi tepkilere neden olan olayın gerçek sebebi ortaya 
çıktı. Olay Bursalı bir iş insanının sitede misafir ettiği biri BAE vatandaşı iş insanı, ikisi Alman vatandaşı 
doktor ve kalp cerrahı ile sitenin havuzuna girmesiyle başladı. Arap asıllı misafirler aralarında Arapça 
konuşunca site sakinleri onlara tepki gösterdi. Karşılıklı söz dalaşı da kavgaya döndü.  

Ümit Özdağ ise sosyal medya paylaşımıyla asılsız iddiayı tekrarlayarak şunları yazdı: “Türkiye’de hiç 
kimsenin aklına oturmadığı bir sitenin havuzuna zorla girmek gelmez. Bunu yapsa uyarılınca gider.15 
Suriyeli zorla giriyor ve site sakinlerini dövüyor. Hem paramızı harcıyor hem evimizi basıp dövüyorlar. 
Gönüllüsü falan yok. Gerekirse ZORLA gidecekler.” 

https://serbestiyet.com/haberler/ozel-haber-havuzdaki-kimse-suriyeli-degildi-97779/ 

 

20 Temmuz 

Denizli'de bir aileye ırkçı saldırı: “Bu mahallede Kürtlerin ne işi var? Sizi öldüreceğim” 

Denizli'de Kürt bir aile saldırıya uğradı. Polisler, aile bireylerinin Kürt olmalarından kaynaklı uğradıkları 
ırkçı saldırı ifadelerini tutanaklara geçirmedi. 

Denizli Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde ikamet eden Kürt bir ailenin, bir kişinin saldırısına 
uğradığı kaydedildi. Alınan bilgilere göre, sabah saat 07.30'da bir kişi, Kürt bir ailenin evinin öne 
gelerek saldırıda bulundu. Elinde tahra ile gelen saldırgan, "Bu mahallede Kürtlerin ne işi var? Sizi 
öldüreceğim" diyerek aile bireylerine küfür ve hakaretlerde bulunarak evin camlarını kırdı.  



Aile bireyleri polisleri ararken, bu sırada saldırgan 2 arkadaşını daha çağırarak tahra ile kapıyı kırıp 
içeriye girmeye çalıştı. 

Polisin gelmesi ardından aile bireyleri 3 saldırgana tepki gösterdi. Polis, aile bireylerine biber gazıyla 
müdahale ederek, 2 kadını darp etti. Polisler, 3 saldırgan ile aile bireylerinden 3 kişiyi gözaltına aldı. 
Emniyete götürülen aile bireyleri nezarethanede, saldırganlar ise emniyetin bahçesinde tutuldu. 

Daha sonra ifadeleri alınan aile bireyleri, Kürt olmalarından kaynaklı ırkçı saldırıya maruz kaldıklarını, 
bunun görüntülerde de mevcut olduğunu anlatırken, polislerin de "Kürtlüğü karıştırmayın, ne alakası 
var" dediği belirtildi. Polisler, aile bireylerin Kürt olmalarından kaynaklı uğradıkları ırkçı saldırı 
ifadelerini tutanaklara geçirmedi.  

İfadelerin ardından saldırıya uğrayan Kürt aile ve saldırganların da serbest bırakıldı.  

Geçen yıl Manisa'dan Denizli'ye yerleşen ve isimlerini "güvenlik" nedeniyle açıklamayan aile bireyleri, 
Kürt olmalarından kaynaklı mahallede istenmediklerini söyleyerek, sürekli bir baskı altında 
olduklarını, mahallelinin kendilerini kabul etmediğini aktardı. Aile, kendilerine saldıran kişi ve kişileri 
tanımadıklarını, daha önce de böyle bir olay yaşamadıklarını dile getirdi.  

https://artigercek.com/haberler/denizli-de-kurt-aileye-saldiri 

 

20 Temmuz 

Sosyal medyada gündem: 17 yaşındaki Suriyeli gence ırkçılık 

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yapılan bir sokak röportajında 17 yaşında bir Suriyeli gencin ırkçı 
söylemlerle karşı karşıya kalması sosyal medyada gündem oldu. 

Kendisine yöneltilen ırkçı söylemlere, "Ben bir insanım" diyerek yanıt veren genç, okulda da ırkçılığa 
maruz kaldığını anlattı.  

https://www.gazeteduvar.com.tr/eksi-sozlukte-gundem-17-yasindaki-suriyeli-gence-irkcilik-haber-
1574104 

 

23 Temmuz 

Aylardır restoranında polisin ırkçı saldırılarıyla karşı karşıya kalan Somalili için sınır dışı kararı 
verildi 

Daha önce polisler tarafından 'sizi burada istemiyorlar' denilerek dükkanları boşaltılan, Afrika Mutfağı 
konseptli restoran işletmecisi Mohamed I. Abdullahi için sınır dışı kararı verildi. 

Geçtiğimiz Mayıs ayında, Ankara Kızılay'da Somalili mültecilere ait Afrika Mutfağı konseptli restoran 
polisler tarafından boşaltılmış, Kızılay’da istenmediklerini söylenerek başka yere gitmelerini 
istenmişti. İşletmeci Mohamed I. Abdullahi ise Evrensel muhabirine sürekli baskı gördüklerini ifade 
etmişti. 

HDP'nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu twitter hesabından yaptığı paylaşım ile işletmeci 
Mohamed I. Abdullahi hakkında sınır dışı kararı verildiğini duyurdu. Gergerlioğlu paylaşımında şu 
ifadeleri kullandı: 



"Suçu Kızılay'da yasalara uygun 'Saab' lokantasını işletmekti! Polisler 'Kapat burayı' dedi, ırkçı ve 
ayrımcı her muameleye uğradı. Bugün Somalili Mohamed ABDULLAHI için sınır dışı kararı çıktı. 
Ülkesine dönerse ölüm tehlikesi var!" 

https://www.evrensel.net/haber/466547/baska-yerde-yesinler-denilerek-dukkani-bosaltilan-somalili-
icin-sinir-disi-karari-verildi 

 

28 Temmuz 

Sakarya'da mevsimlik işçi ırkçı saldırıya uğradı 

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde fındık tarlasında ot ve filiz biçme işinde çalışan mevsimlik Kürt işçisi Esat 
Atabay ırkçı saldırıya uğradı. 2 buçuk ay önce Şırnak’ın Cizre ilçesinden Kocaali’ye çalışmaya gelen 
Atabay ve ailesi, saldırgan Selim Çabuk’un çavuşluğu aracılığıyla Esmahanım mevkisinde bulunan 
tarlada 2 gün boyunca çalıştı. Bu esnada aynı tarlada çalışan başka bir ekibi düz alanda çalıştıran 
Çabuk, Atabay ailesinin Kürt olması nedeniyle bayır yerde çalıştırdı. Bunun üzerine Atabay, Çabuk’a 
tepki gösterdi. Çabuk, tepki nedeniyle iki günlük çalışmanın ardından Atabay ailesini araç ile Kocaeli 
ilçesine bırakmak yerine Hızır Mahallesi’nde bıraktı. Aile, saatlerce evine yürüyerek gitmek zorunda 
kaldı.  

Öte yandan Çabuk, aileye çalışmanın karşılığı olarak yapması gereken ödemeyi de yapmadı. Emeğinin 
karşılığı için Çabuk’u arayan Atabay, günlerce sürekli oyalandı. Ancak hakkından vazgeçmeyen Atabay 
25 Temmuz 19.30’da Çubuk’u tekrardan arayarak, polise başvuracağını söyledi. Bunun üzerine Çabuk, 
Atabay’a, “Sen beni tanıyor musun? Seni buradan çıkarmam. Senin evini yakarım” şeklinde 
tehditlerde bulundu.  

Kısa bir süre sonra şikayetçi olmak için polis merkezine doğru yürüyen Atabay’ın önü bir araç 
tarafından kesildi. O sırada aracın içinde bulunan Çabuk’un eşi Kadriye Çubuk, arabadan inerek 
Atabay’ın karakola gitmemesi yönünde tehditlerde bulundu. Bu sırada araçta bulunan tahta sopa ile 
inen ve Atabay’ın arkasına geçen Çabuk, “Seni indireceğim” diyerek, Atabay’ın kafasına sopa ile 
vurdu. Atabay başına aldığı darbe ardından yere düştü. Bu esnada Çabuk, yerde bulunan Atabay’ın 
sopa ile vurmaya devam etti. 

O esnada orada olan ve kendisini sivil polis olarak tanıtan biri Çabuk’u durdurdu. Daha sonra Çabuk 
aracına binip kaçtı. Çağrılan ambulansla Karasu Hastanesi’ne kaldırılan Atabay’ın başına birçok darbe 
alması ve beyin kanaması tehlikesi olması nedeniyle Adapazarı’nda bulunan Yenikent Hastanesi’ne 
sevk edildi. Burada beyin cerrahisi bölümüne yatırılan Atabay’ın kafatasında çatlak olduğu belirlendi.  

Atabay’ın şikayeti üzerine gözaltına alınan Çabuk, bir saat içinde serbest bırakıldı. 

http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/178271 

 

29 Temmuz 

HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan sosyal medya hesabından otizmli Ermeni gence yapılan 
saldırıyı gündeme getirdi. Garo Paylan şu ifadeleri kullandı: “Otizmli genç Arlen’e, Üsküdar’da bir 
hafta önce beş kişi tarafından saldırıldı. Saldırganların 45 kg olan Arlen’i ÖLDÜRESİYE dövmesi ve 
faillerinin üzerine gidilmemesi olayın bir nefret suçu olduğu şüphemi artırıyor. Arlen Ermeni olduğu 
için mi ÖLDÜRESİYE dövüldü?” 



https://twitter.com/GaroPaylan/status/1552968347897176065?t=V2-OLoeZiFreUP56Y3qDOA&s=03 

 

30 Temmuz 

ERMENİ VATANDAŞA BEŞ YIL SÜREYLE IRKÇI GASP VE TEHDİT 

Sasunlu David’in beş yıl öncesine kadar uzanan cana kast, gasp ve taciz öyküsünü gazeteci Aris Nalcı 
köşesine taşıdı.  

David’in ailesi 90’lı yıllarda bölge halkının baskıları sonucunda Sasun’u terk edip İstanbul’a göçmek 
zorunda kalırlar. David yıllar sonra 500 dönümlük arazisine sahip çıkmak için köyüne geri döner. 
Arazisi komşuları ve bölge halkı arasında pay edilmiştir. Elinde belgeleri olmasına karşın bir yandan 
köydeki aşiret, bir yandan korucu aileler “Burada Ermeniler hiç yaşamadı” diyerek onu duymazdan ve 
görmezden gelirler.  

Ancak David direnmeye karar vererek resmi makamlara başvurur. Sonunda köylüler de baş 
edemezler ve ona 'sus payı' dedikleri 8-9 dönümlük bir arazi verirler. Gaspçılar, David'in gelip o 
toprağa yerleşebilecek cesareti göstereceğini hiç düşünmezler ama Sasunlu David derenin kıyısına üç 
katlı evini yapmak için müteahhit tutar ve ilk kazmayı vurur. Her şey o kazmadan sonra başlar.  

Yılar içerisinde inşaat ilerledikçe, köylüler, korucular David'le ilgili şikayet üstüne şikayette 
bulunuyorlar. “Örgüt'e yardım ediyor!” “Onları besleyecek!” “Çocuklarımızı alkole ve uyuşturucuya 
itiyor!” şeklinde suçlamalardır bunlar.  

Evi defalarca basılıyor, jandarma aramalar yapıyor, her şehirler arası yola çıktığında otobüste yapılan 
güvenlik kontrollerinde kimliği alınıp otobüsten indiriliyor. Psikolojik harp ilan ediyorlar. Bir buçuk yıl 
önce köyden bir arkadaşı arıyor: “Evde kalma, anlaştılar akşama gelip seni öldürecekler” diyor. David 
“Camdan baktım karşıda korucuların orada hareketlilik var. Anladım bir şey olacak. Çıktım bir 
arkadaşın evine gittim. Sonradan öğrendim, 'sarhoş oldu balkondan düştü' deyip öldüreceklermiş 
beni el birliğiyle,” diye anlatıyor hikayesini. O akşam David'i bulamıyorlar ama evi yakıp yıkıyorlar.  

David karakola gidip şikayette bulunuyor. Kim varsa o güne kadar kendisini tehdit eden ismini veriyor.  
Polis: “Bu kadar insanı şikayet etmek istediğine emin misin? Biri girse kibrit çaksa yeter zaten evi 
yakmaya. Hepsini yazma” diyor. David aklında kalan tüm tehditçileri yazıyor şikayetine. O sırada polis 
“Zaten siz Ermeniler hepiniz yurt dışındasınız, sen de kalk git, şikayetini de çek ki köyden çıkabilesin” 
diyor. David İstanbul’da da kurtulamıyor baskı ve tehditten. Evinin önünde silahlı saldırıya uğruyor ve 
yaralanıyor. Sonunda malına mülküne konanların istediği oluyor ve David Türkiye’yi terk ediyor. 

https://artigercek.com/yazarlar/aris-nalci/kitlesel-cokme-ve-gasp-ruhu 

 

Ankara’da 4 Alevi kurumuna eş zamanlı saldırı 

Muharrem Orucu’nun ilk günü olan 30 Temmuz’da Ankara Mamak’ta kimliği belirlenemeyen bir kişi, 
Şah-ı Merdan Cemevi’nde ibadet sırasında saldırıda bulundu. Cem sırasında Cemevine giren kişi 
etraftaki sandalyeleri cemevinde bulunanlara fırlattı. Bir kişi yaralanırken saldırgan kaçtı. 

Aynı saatlerde yine Ankara’da Türkmen Alevi Bektaşi Derneği’nde bir kadın yapılan bıçaklı saldırıda 
yaralandı. Ayrıca Tuzluçayır Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Ana Fatma Cemevi, Gökçebel Köy 
Derneği, Türkmen Alevi Bektaşi Derneği, Batıkent Serçeşme Cemevi’ne yönelik de saldırılar oldu. 



PİRHA’daki habere göre saldırıya uğrayan Demokratik Alevi Dernekleri Ana Fatma Cemevi Ankara 
Şubesi önünde açıklama yapıldı. 

Dernek Başkanı Mustafa Karabudak cemevi önünde yaptığı açıklamasında siyasal iktidarın Alevileri 
hedef gösterdiğini belirterek, “Bugün Muharrem ayının birinci günü ve Ankara’da Alevilerin 
cemevlerine ve derneklerine çeşitli saldırılar olduğunu öğrendik. Bu saldırılar eş zamanlı. Bu da 
gösteriyor ki hepsi planlı bir şekilde yapıldı” dedi.  

Karabudak şöyle devam etti: "Bu saldırılar siyasal iktidarın Alevileri ötekileştirmesi, inançlarını yok 
sayması ve onlar üzerinden siyaset yapmasıyla doğrudan alakalıdır. Bu saldırılarda siyasal iktidarın 
sorumluluğu vardır. Yapanların eşgalleri bellidir. Kamera kayıtları elimizdedir. Şikayetçi de olduk. 
Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Sonuna kadar da peşini bırakmayacağız.”  

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırılara dair "Çankaya’da bir, Mamakta iki Cemevine bugün alçakça 
bir planla saldıran zanlı, Eskişehir’e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu 
provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır" dedi. 1 Ağustos’ta ise konuyla ilgili iki şüphelinin daha 
gözaltına alındığı duyuruldu.  

https://t24.com.tr/haber/muharrem-orucu-nun-ilk-gununde-5-alevi-kurumuna-es-zamanli-saldiri-
gerceklestirildi,1049611 

  


