
 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

IRKÇILIK VE AYRIMCILIĞA KARŞI KOMİSYON 

ŞUBAT 2022’DE MEDYADA ÖNE ÇIKAN BAZI IRKÇILIK ÖRNEKLERİ   

 

• İstanbul Bağcılar’da Suriye uyruklu Ahmat Rafik Olabi elleri bağlandıktan sonra öldürüldü.   

3 Şubat  

3 Şubat’ta İstanbul Bağcılar’da kendilerini polis olarak tanıtan kişiler girdikleri evde Suriye uyruklu 
Ahmad Rafik Olabi'yi öldürdü. Internet ortamında yapılan bazı paylaşımlarda daha önce de ırkçı 
saldırılarda adı geçen Ataman Kardeşliği adlı grubun sorumlu olduğu iddiaları paylaşıldı. 19 Şubat’ta 
basına yansıyan haberlere göre Ahmad Rafik Olabi'yi (69) öldüren 3 kişi tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. İfadelerinde eve hırsızlık için girdiklerini iddia eden saldırganlardan iki kişi Bağcılar'da, 
üçüncü kişi ise Van'da yakalandı ve tutuklandı.     

https://www.evrensel.net/haber/455465/kendilerini-polis-olarak-tanitan-kisiler-girdikleri-evde-
suriyeli-multeci-ahmad-rafik-olabiyi-katletti 

 

• Mersin’de ırkçı duvar yazıları  

6 Şubat   

6 Şubat’ta Türkiyeli Arapların yoğun yaşadığı, ayrıca Suriye’den göç etmiş Arapların da yerleştiği 
Mersin’de Güvenevler ve Cumhuriyet mahallelerinde duvarlara yazılan “Mersin Araplara mezar 
olacak” ve “faşistler burada” sözleriyle karşılaşıldı. Araplara yönelik tehdit ve nefret söylemleri içeren 
yazıların ve provokasyonun faillerinin ortaya çıkarılması konusunda HDP Adana Milletvekili Tülay 
Hatimoğulları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soru önergesi verdi. 

https://www.habereguven.com/hatimogullari-mersin-araplara-mezar-olacak-yazilari-yurttaslari-
tedirgin-etmistir/  

• Kocaeli’nde ırkçı uygulama 

7 Şubat  

Kocaeli Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Odası Başkanı Bayram Kütük, kentteki yabancı uyruklu 
kişilerin açtıkları işletmeler ve dükkanlarında artık Arapça tabela asılamayacağını açıkladı. Bayram 
Kütük şöyle konuştu: “Kaymakamlık içerisinde bir komisyon oluşturuldu, Suriyeliler başta olmak üzere 
işletme açanların tabelaları Arapça yazılı ama artık Arapça tabela kullanılmayacak Türkçe tabela 
kullanılacak. Bazı sokaklar var ki bir giriyorsunuz sanki Suriye’nin bir kenti ya da caddesindesiniz. Bu 



konuda bizim Türk vatandaşlarımızın rahatsızlığı söz konusu ve bu konuyla ilgili yetkililerle konuştuk, 
kaymakamlık öncülük yaptı.”  

https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haber/9388758/kutuk-arapca-tabela-artik-kullanilmayacak  

 

• Kürtçe şarkı yine suç sayıldı 

8 Şubat   

Çocuk şöleninde Kürtçe şarkı söyledikleri gerekçesiyle 3 Mezopotamya Kültür Sanat Derneği üyesi 
hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla dava açıldı 

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Mezopotamya Kültür Sanat Derneği, 15 Kasım 2021’de Nusaybin 
ilçesinde çocuk şenliği düzenledi. Palyaço gösterisi, tiyatro ve Kürtçe şarkılar eşliğinde çocuklarla 
etkinlik yapan üç dernek üyesi 27 Kasım 2021’de Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı 
soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 4 günlük gözaltı süresinden sonra serbest bırakılan kişilerle 
ilgili yürütülen soruşturma sonucunda her üçü hakkında “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle 
dava açıldı. Davanın ilk duruşması 18 Mart’ta Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 

https://yeniyasamgazetesi2.com/kurtce-sarki-yine-suc-sayildi/  

 

• Sosyal medyada soykırıma övgü ve destek 

8 Şubat  

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili ve Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan 
Yardımcısı Garo Paylan 8 Şubat’ta twitter hesabından “Bu nefret kusan soykırım heveslileri için suç 
duyurusunda bulunuyorum @adalet_bakanlik” sözlerini paylaştı.  

Paylan’ın söz konusu paylaşımında, bir Twitter Sohbet Odası’nda geçen konuşmalar yer alıyor. Uzun 
süren sohbet sırasında muhaliflere karşı soykırımcı uygulamalar savunuluyor ve bir dizi ifadelerin 
arasında “Bunları toplayacaksın dolduracaksın fırınlara yakacaksın Hitler’in Yahudilere yaptığı gibi. 
Gerçekten bazen soykırım yapmak gerekiyor,” sözleri yer alıyor.  

https://twitter.com/GaroPaylan/status/1491079704535007233?s=20&t=esTmHIIN9qhZtNnkylBMfw  

 

• Cemevlerinin ibadethane sayılmaması uygulaması devam ediyor 

9 Şubat  

Cemevleri ticarethane statüsünde kabul ediliyor ve son zamlar nedeniyle de çok yüksek elektrik 
faturaları ödemek durumunda kalıyorlar. Açıklama yapan Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE) Genel 
Başkanı Celal Fırat, “Biz bu ülkede eşit yurttaşlık istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizi ikinci sınıf 
vatandaş görmekten vazgeçmelidir. Devlet cemevlerinin yasal statüsünü kabul etmelidir. Hiçbir 
cemevimiz faturalarını ödemeyecektir. Cemevlerini ‘ticarethane’ gören zihniyeti kınıyorum,” dedi. 

https://www.pirha.net/adfeye-bagli-tum-cemevleri-elektrik-faturalarina-karsi-dava-acti-video-
309848.html/09/02/2022/    

  



• “Geççek” şarkısı ve Tarkan üzerinde ırkçı ve antisemit sosyal medya paylaşımları  

17 Şubat 

Çok sayıda mesajdan sadece birisi: “Bugünler geççek sanatçı bozuntularını ona destek veren ağa 
babalarını ağababalarına destek veren Ermeni Yahudi tohumlarını sonsuza gömeceğiz. Onun bunun 
çocuklarısınız.”  

https://www.avlaremoz.com/2022/02/19/geccek-ve-tarkan-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-
korucu/  

 

• Nazımiye Kaymakamı silahlı kişilerle Düzgün Baba Cemevi’ni bastı, “Devletin gücünü 
göstereceğim” diyerek tehdit etti 

12 Şubat  

Dersim Düzgün Baba Cemevi Yönetim Kurulu’ndan yapılan basın açıklamasında, “Düzgün Baba 
Cemevine dönük Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan tarafından uzun bir süredir, idari ve mali yönden 
ağır para cezalarıyla faaliyetlerimiz engellenmeye çalışılıyor. Son yıllarda Düzgün Baba’da yaptığımız 
tüm faaliyetler bir şekilde cezai yaptırıma tabi tutuluyor. Cemevimiz bir ticarethane gibi yaptırımlara 
maruz bırakılıyor. Nazımiye Kaymakamı tarafından sistematik bir şekilde baskı, sindirme ve bir 
cezalandırma politikasıyla karşı karşıyayız” ifadelerine yer verildi. Düzgün Baba Cemevi’nin bu 
açıklamasının ardından Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan silahlı kişilerle gelerek cemevi önünde 
fotoğraf çektirdi. Tutkan sosyal medyadan cemevi yöneticilerini ve cemevi başkanını “Devletin 
gücünü göstereceğim,” diyerek tehdit etti. 

https://www.yenidemokrasi21.net/nazimiye-kaymakami-silahlarla-duzgun-baba-cemevini-basti-
devletin-gucunu-goreceksiniz-diyerek-tehdit-etti.html  

 

• Afganistanlı Lütfullah Tacik’i döverek öldüren polise cezasızlık 

15 Şubat   

Van Geri Gönderme Merkezi'nde polis tarafından dövülerek öldürülen 17 yaşındaki Afgan mülteci 
Lütfullah Tacik'in davası sonuçlandı. Polislerden birine basit yaralamadan 5 ay hapis cezası verildi, 
görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla yargılanan diğeri beraat ettirildi ve dosya kapandı. 

https://artigercek.com/haberler/iade-beklerken-polis-tarafindan-oldurulen-afgan-tacik-in-davasi-
zanli-polis-dersim-de-gorevlendirildi   

 

• Mülteci çocuklar normal sınıflar yerine konteynerde eğitim görüyor 

17 Şubat 

İstanbul'daki Esenyurt Cumhuriyet İlkokulu’nda, 7 yaşındaki mülteci öğrencilere, Türk öğrenciler ile 
bir arada değil, şiddetli kar ve yağmurlu havaya rağmen bahçedeki soğuk konteynerde uyum eğitimi 
verildiği ortaya çıktı.     



Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Başkanı Nejla Kurul yaptığı açıklamada 
“Mültecilerin yalıtılarak eğitim görmesi kabul edilemez” dedi. 

https://www.evrensel.net/haber/455250/esenyurtta-bir-ilkokulda-multeci-cocuklar-normal-siniflar-
yerine-konteynerde-egitim-goruyor  

 

• Göçmenlere yönelik “Seyreltme” uygulaması çok sorunlu  

22 Şubat 

İçişleri Bakanlığı’nın sığınmacı nüfusunu “seyreltme” uygulaması kapsamında yabancı nüfusun, 
mahalle nüfusunun yüzde 25’ini aştığı 16 il, her türlü statüden tüm yabancıların kayıt başvurularına 
kapatıldı. Uygulama geçen yıl Suriyelilere saldırıların yaşandığı ve saldırıya uğrayan nüfusun farklı 
yerlere dağıtıldığı Ankara Altındağ’da başlatılmıştı.    

Seyreltme uygulamasının uluslararası mülteci hukuku açısından sakıncalı olduğunu belirten İltica ve 
Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır Türkiye’nin taraf olduğu Cenevre Sözleşmesi'nde 
mültecilerin seyahat özgürlüğünün tanımlandığına dikkat çekti ve ‘Seyreltme’ projesiyle yerlerinden 
edilen göçmenlerin ekonomik ve sosyal sorunlar yaşayacağını belirtti. Çorabatır, göçmenlerin 
genellikle ucuz işgücü olduğunu ve iş bulabilecekleri sanayi siteleri etrafındaki ilçelerde yoğunlaştığını 
söyledi. Altındağ’ın aynı zamanda kentsel dönüşüm alanı olduğunu ve burada oldukça ucuza 
gecekondu kiralayabildiklerini aktaran Çorabatır, buradan ayrılan göçmenlerin Mamak ve Keçiören 
gibi yerlerde yoğunlaştığını ancak ev ya da iş bulmakta zorlandıklarını ifade etti. 

Son yıllarda mültecilere ve sığınmacılara yönelik şiddet olaylarındaki artışı hatırlatan Göç 
Araştırmaları Derneği Kurucu Başkanı Doç. Dr. Didem Danış ise “mülteci nüfusu seyreltmek, onları 
olası saldırılara açık hale getirmek demek olur. Onları zorla bir yerden alıp, daha az mültecinin 
yaşadığı yerlere taşımak, kendi çabalarıyla kurdukları güvenlik çemberini dağıtmak demek oluyor," 
şeklinde konuştu.  

https://www.dw.com/tr/seyreltme-projesi-m%C3%BClteci-hukukuna-ayk%C4%B1r%C4%B1/a-
60878843  

 

• Akdeniz Üniversitesi’nde Kürt öğrencilere saldırı 

22 Şubat  

Antalya Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içerisinde 30 kişilik ırkçı bir grup, 3 Kürt öğrenciye saldırdı. 
Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Antalya Özgür Öğrenci İnisiyatifi saldırıyla ilgili yaptığı 
açıklamada ırkçı grubun ellerinde muşta, sopa ve bıçak gibi saldırı aletleriyle içeriye rahat bir şekilde 
girebildiklerini, saldırının faillerinden M.Ç’nin Akdeniz Üniversitesi Özel Güvenlik Müdürü ile 
görüşmeler yaptığını, üniversitenin akademik kadrosundaki kişilerle toplantı yaptıklarını, üniversite 
yönetiminin ırkçı grupların kampüs içerisinde her türlü faaliyetlerine göz yumduğunu, bu kişilerin 
üniversite içerisinde Özel Güvenlik Birimleri eşliğinde yürüyüş ve etkinlikler düzenlediklerini anlattılar.  

http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/162928  

 

 



• Rusya ve Ukrayna Üzerinden Antisemit Mesajlar 

25 Şubat 

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırı üzerinden Twitter’da paylaşılan mesajlar arasında antisemit 
içerikliler de bulunuyor. Bu mesajlardan sadece birkaç örnek (ifade bozuklukları aynen korunmuştur) : 

“Batı daha harekat başlar başlamaz Ukraynalı mültecileri kabul edeceğini açıkladı (...) Çünkü Ukrayna 
yapısı değiştirilmek isteniyor. Batı Ukrayna’yı boşaltıp yeni Yahudi devlet kurmak için plan yapıyor.”  

“Zelenski’nin dinini araştırın. (…) O bir piyondu. Ukrayna kripto Yahudi devletidir. Yanukoviç’den 
sonra tüm Cumhurbaşkanları Yahudi. Kimsenin Ukrayna’ya yardım etmeyeceğini biliyorlardı. 
Yahudiler ele geçirdiği ülkeyi Rusya’ya hediye etti.” 

“Ukrayna’da 2 milyon Yahudi var. Tüm Ukrayna Yahudilerin güdümünde. Yahudiler bulunduğu ülkeyi 
yönetmek için orada bulunan halkı kişiliksizleştiriyor.” 

“Putin Yahudi köpeğidir.” 

https://www.avlaremoz.com/2022/02/25/rusya-ve-ukrayna-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-
korucu/?s=03   

 

• Eski MHP milletvekili Sinan Oğan’dan Twitter’da ırkçı paylaşım 

27 Şubat 

Eski MHP milletvekili Sinan Oğan Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda fotoğrafta görülen 
kişi için, “Ermenistan’dan kaçıp Ukrayna’ya gelen bu Ermenistan vatandaşı yağma suçu işlerken 
yakalanmış. Yaşadığı ülke değişse de fıtratı değişmemiş maalesef!” ifadesini kullandı.  

https://twitter.com/DrSinanOgan/status/1497813724459057153?t=dtTEfwhDeAZ4c_yuHydANA&s=
03 

 

 

********* 


