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KADİR SAKÇI CİNAYETİ-GÖZLEM RAPORU
İnsan Hakları Derneği Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyonun, 16 Aralık 2018 tarihinde Sakarya’nın Hendek
ilçesinde meydana gelen ve ırkçı bir nitelik taşıyan cinayet ve yaralama olayıyla ilgili hazırladığı gözlem
raporu aşağıdadır.
MAĞDUR VE MAĞDUR AİLENİN YAPISI
Saldırıda 39 yaşında ve Kürt olan Kadir Sakçı hayatını kaybetmiş ve 16 yaşındaki B.S., adındaki oğlu
yaralanmıştır. Kadir Sakçı dört çocuk babasıdır.
Irkçı saldırının mağduru olan Sakçı ailesi, yaklaşık 30 yıl önce, “yaşam koşullarının ağırlaşması” nedeniyle
Muş’tan Sakarya’nın Hendek ilçesine göç ederek yerleşmişlerdir.
Aile, Hendek ilçesinde Yenimahalle semtinde ikamet etmektedir. Yenimahalle, ağırlıklı olarak Muşlu, Bitlisli
ve Ağrılı Kürt ailelerin yaşadığı bir yerleşim yeridir.
Aile üyelerinin anlatımlarına göre Sakçı ailesi, hiç kimseye muhtaç olmadan bölgede yaşamlarını devam
etmektedirler.
2006 yılında, Kadir Sakçı’nın bir kardeşi de Sakarya’da silahlı bir saldırıda yaşamını yitirmiştir. Ancak, ailenin
anlatımına göre bu olay ırkçı nitelik taşmayan adli bir cinayettir.
OLAYIN ANLATIMI
Heyetimiz, 25 Aralık 2018 günü aileyi evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında bazı aile bireyleri ve ziyaretçiler
evde bulunmaktaydılar. Heyetimize, aile adına ağırlıklı olarak Kadir Sakçı’nın ağabeyi Fahrettin Sakçı bilgi
verdi. Görüşme sırasında saldırıda yaralanan Kadir Sakçı’nın oğlu 16 yaşındaki B.S ‘de hazır bulundu. B.S.,
hastaneden yeni taburcu olmuştu ve yatak hastasıydı.
Görüşmemizde bize anlatılanlara göre olayın gelişimi şöyle olmuştur; 16 Aralık günü saat 19:45 sularında
Kadir Sakçı ve oğlu, Hendek ilçesinde evlerine dönmekteyken kahvenin önünde bir kişi tarafından
durdurulurlar. Saldırgan Hikmet Usta, Kadir Sakçı ve oğluna bağırarak, ‘Siz Suriyeli misiniz?’ diye sorar, Kadir
Sakçı ise, ‘Hayır biz Kürdüz’ diye cevap verir. Bunun üzerine saldırgan önce küfür eder ve ardından hedef
alacak bir biçimde Kadir Sakçı’ya ve oğluna yönelik olarak 7 el ateş eder. Kadir Sakçı, vücudunun sol
tarafından kalbinin hemen altına isabet eden bir kurşunla, oğlu ise vücudunun sağ tarafından belinden girip
karnından çıkan bir kurşunla vurulur. Yaralılar hastaneye kaldırılırken zanlı Hikmet Usta, olay sırasında orada
bulunan bir kişinin yardımı ile kaçar. R.E. isimli bu kişinin yardımı ile Bursa’ya kadar kaçan Hikmet Usta
Bursa’da yakalanır. Bu arada Kadir Sakçı yaşamını yitirir.
Görüşmemiz sırasında anlatılanlara göre, yakalanan zanlı savcılıkta verdiği ifadede şunları söyler; ‘Suriyeli
misiniz’ diye sorduğumda,’ Biz Kürdüz, Türkleri de hiç sevmeyiz’ dediler ; ‘…ben de çok sinirlendim ve ateş
ettim…’
İnsan Hakları Derneği (İHD) hükümet dışı bağımsız ve gönüllü bir kuruluştur. 1986 yılında 98 insan hakları savunucusu
tarafından kurulan derneğin günümüzde 28 şubesi, 4 temsilciği ve 10.938 üyesi bulunmaktadır. Türkiye’deki en eski ve en
büyük insan hakları örgütü olan İHD’nin “tek ve belirli amacı, 'insan hak ve özgürlükleri' konusunda çalışmalar
yapmaktır."
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Verdiği İfadelerin ardından zanlı Hikmet Usta tutuklanır. Ancak ona yardım ettiği iddia edilen, kaçması için
destek sunan ve Bursa’da birlikte yakalandığı R.E. ise savcılığın tutuklama talebine rağmen, hakim
tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılır.
Mağdur aile adına bilgi veren Fahrettin Sakçı, ‘Eğer zanlı biz olsaydık ya da öldürene biz yardım etseydik,
ailece tutuklanırdık’ diyerek R.E’ nin serbest bırakılmasına neden olan tepkisini görüşmemiz sırasında bize
açıkça dile getirdi. Ardından, kendilerinin Sakarya’da Türkler ile kardeşçe yaşadıklarını, hiç kimseyle bir
sorunlarının olmadığını, ancak kardeşinin Kürt olduğu için öldürüldüğünü ve bunun gizlenemeyecek net bir
gerçeklik olduğu düşüncesini heyetimizle paylaştı.
OLAY SONRASI YAŞANANLAR
Olayın kamuoyuna yansımasının ardından, Emniyet Müdürü, Kaymakam, Vali, Komutan, Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı olmak üzere birçok devlet yetkilisinin, HDP ve AKP’li milletvekillerinin aileyi ziyaret ettikleri
heyetimize anlatıldı.
Savcı dışında, kendileriyle görüşen tüm devlet yetkililerinin, olayın ırkçı bir cinayet olmadığını sürekli
söylediklerini ve aileye, ‘Sizi malzeme olarak kullanmalarına izin vermeyin’ dedikleri dile getirildi.
Bu arada, Sakarya Valiliği de, 23 Aralık 2018 günü yaptığı açıklamada, Olayın bir sarhoş tarafından
gerçekleştirildiği, toplumu ayrıştırmaya ve kutuplaştırmaya yönelik maksatlı ve asılsız haberlere itibar
edilmemesi gerektiği şekilde bir açıklama yaptı. Valiliğin tam açıklaması:

“Kimi basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında; İlimiz Hendek ilçesinde 16.12.2018 günü
meydana gelen cinayet olayının sebebinin çarpıtılarak ‘etnik bir nedenden kaynaklanmış gibi algı
yaratılmaya çalışılmasının’ gerçekle hiçbir alakası yoktur. Olayda her iki tarafın da önceden birbirlerini
kesinlikle tanımadıkları, alkollü olan ve pek çok suçtan sabıkası bulunan zanlının yüksek sesle ve küfürlü
konuşması üzerine ikaz edildiği için çıkan tartışmaya bağlı olarak bu müessif hadisenin yaşandığı tanık
beyanlarından açıkça anlaşılmıştır. Cinayet faili olaydan sonra güvenlik görevlilerimizin ısrarlı takibi
sonucunda Bursa ilinde yakalanarak tutuklanmıştır. Sosyal medyada yer aldığı şekilde tahkikatın hiçbir
aşamasında belirtilen türden bir ifade mevcut değildir. Toplumu ayrıştırmaya ve kutuplaştırmaya yönelik bu
tür maksatlı ve asılsız haber ve beyanlara itibar edilmemesini Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
(http://www.sakarya.gov.tr/sakarya-valiliginden-basin-duyurusu)

HEYETİMİZİN GÖZLEM VE TESPİTLERİ
İnsan Hakları Derneği Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon olarak, ailenin avukatlığını yapmak üzere
görüşmemizin ardından vekaletname almış bulunmaktayız. Yaptığımız görüşmelere göre izlenimimiz bu
olayın, ‘ırkçı ‘temelde işlenen bir ‘nefret cinayeti’ olduğudur. Ailenin de görüşü bu yöndedir. Sakarya
Valiliğinin yaptığı açıklama gerçekleri yansıtmamaktadır.
Yıllardır her türlü ırkçılık ve ayrımcılığın karşısında tavır geliştirmeye çalışan insan hakları savunucuları olarak
bu saldırıyı, ırkçı saldırılara zemin hazırlayan, ‘Türk üstünlükçüsü’ siyasi politikaların bir sonucu olarak
değerlendiriyoruz.
İnsan Hakları Derneği (İHD) hükümet dışı bağımsız ve gönüllü bir kuruluştur. 1986 yılında 98 insan hakları savunucusu
tarafından kurulan derneğin günümüzde 28 şubesi, 4 temsilciği ve 10.938 üyesi bulunmaktadır. Türkiye’deki en eski ve en
büyük insan hakları örgütü olan İHD’nin “tek ve belirli amacı, 'insan hak ve özgürlükleri' konusunda çalışmalar
yapmaktır."
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Bu tarz ırkçı cinayetlerin önüne geçebilmek için devlet yetkilileri tarafından ırkçılığın kınanması- faillerin
cezalandırılması ve yaşanan olayın manipüle edilmeden topluma doğru anlatılması gerektiği
düşüncesindeyiz.
Zanlıya açıkça yardım eden, onu kaçıran ve onunla birlikte yakalanan kişinin serbest bırakılması, Valiliğin
olayın ırkçı yönünü örtmeye çalışması, yaşadığımız coğrafyada ırkçılığın sadece bireysel olarak değil
kurumsal olarak da devam ettiğinin en açık göstergeleri olduğu kanısındayız.
SONUÇ
İnsan Hakları Derneği Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon olarak Sakarya Hendek’te 16 Aralık 2018 günü
gerçekleşen silahlı saldırıda Kadir Sakçı’nın yaşamını yitirdiği, oğlu B.S’nin ise ağır yaralandığı olay, ırkçı bir
saldırı niteliği taşımaktadır. Olay komisyonumuz tarafından sonuna kadar takip edilecek ve Eş Genel
Başkanımız Av. Eren Keskin, Şube Başkanımız Av. Gülseren Yoleri , İHD’li ve ÖHP’li avukatlar tarafından da
yargı aşamasında ailenin vekilliği yapılacaktır.
İnsan Hakları Derneği
İstanbul Şubesi
Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon
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