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Komisyonumuz aylık bültenlerimizle, bir önceki ayda medyada öne çıkan ırkçılık ve ayrımcılık 
örneklerini basın ve kamuoyu ile paylaşmayı, bu şekilde ırkçılık ve ayrımcılık konusunda bir farkındalık 
yaratmayı ve duyarlılığı artırmayı amaçlıyor. 

Bizler, ırkçılığın sadece bir ideoloji değil, aynı zamanda toplumsal, ekonomik, siyasi, kültürel ve 
psikolojik alanların bütününe yansıyan bir toplumsal rejim olduğunu düşünüyoruz. Yaşadığımız 
coğrafyada Türk ve Sünni üstünlükçü ırkçı pratikler her gün ortaya çıkıyor ve diğer etnik, dinsel 
grupları aşağılayan ırkçı söylemler her gün dolaşıma sokuluyor.  Hazırladığımız bu aylık bülten 
medyaya yansıyan bazı olayları kapsamaktadır. Bültenimizin, ırkçı pratikler ve söylemlerin burada yer 
alan haberlerden çok daha fazlası olduğunun farkındalığı ile hazırladığımızı giriş kısmında belirtmemiz 
gerektiğini düşünüyoruz. 

 

7 Mart 

• Karlıova Yıldırım Spor futbol takımına ırkçı saldırı:  

Elazığ’da Fırat Üniversitesi GSK takımı ile karşılaşan Bingöl’ün Karlıova Yıldırım Spor takımı, seyirci ve 
teknik heyetin ırkçı saldırıları nedeni ile maçtan çekildi. Takım yönetimi, “Fırat takımının yöneticileri 
‘Dağdan silahı bırakıp top oynamaya mı geldiniz’, ‘Kürtler'in anasını s....’ diyerek bize saldırdılar. 
Takımımızda forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 20 olup bu genç oyuncularımızın zarar 
görmemesi adına takımımız sahadan çekilmiştir. Bakın bu ilk değil. Defalarca benzer saldırılara maruz 
kalıyoruz. Maçtan çekilmemizin nedeni bize yönelik ırkçı saldırılar. Karşılaşma başlar başlamaz sözlü 
saldırılar oldu. Hiç durmadı. Rakip takımın teknik heyeti, seyirciler ve güvenlikte bu saldırılara katıldı.  
Baktık önlem alınmıyor bizde çekilmek zorunda kaldık. Oyuncularımızın can güvenliği yoktu” şeklinde 
açıklamada bulundu.   

https://artigercek.com/haberler/karliova-yildirim-spor-a-irkci-saldiri-dagdan-silahi-birakip-top-
oynamaya-mi-geldiniz 

 

9 Mart 

• İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye ziyareti üzerine twitter’da antisemit mesajlar 

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog’un Türkiye ziyareti ile ilgili olarak sosyal medyada yoğun bir şekilde 
antisemit mesajlar paylaşıldı. Örneğin “Ayıdan dost olur da Yahudiden dost olunmaz”, “Yahudi 



varlığıyla dünyanın ne hale geldiğine bir bakın”, “Yahudi varlığını ve otoritesini tanımıyoruz” 
bunlardan birkaçını oluşturuyor.  

https://www.avlaremoz.com/2022/03/09/israil-ve-herzog-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-
korucu/ 

  

17 Mart 

• Antisemit komplo teorilerinin yaygınlığı rakamlarla ortaya konuldu 

Gazeteci Vahap Coşkun’un “Önüm Arkam Sağım Solum Komplo” başlıklı yazısında MetroPoll Siyasi ve 
Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin yaptığı bir araştırmaya değiniliyor. Araştırmaya göre antisemitizmin 
başlıca taşıyıcılarından olan dünyayı Yahudilerin yönettiğine ilişkin komplo teorilerine Türkiye’de 
toplumun % 37’si inanıyor. Muhalefet partilerinde bu önermeye katılanların oranı AK Parti’den daha 
yüksek. “Dünyayı beş Yahudi aile yönetiyor” düşüncesini savunanların oranı AK Partililerde %35 iken, 
CHP’lilerde % 40’ı, İYİ Partililerde ve HDP’lilerde % 42’yi buluyor. 

https://serbestiyet.com/gunun-yazilari/onum-arkam-sagim-solum-komplo-87371/ 

 

18 Mart 

• Protestan din adamları sınır dışı ediliyor 

Türkiye Protestan Kiliseler Derneği'nin hazırladığı rapora göre 2021 yılında 15 Protestan din adamı 
"Genel güvenlik açısından tehlike arz eden kişiler" olarak gösterilerek, sınır dışı edildi ya da oturumu 
yenilenmedi. İbadet yerlerinin saldırıya uğramasından misyonerlerin sınır dışı edilmesine, nefret 
söyleminden Protestanlara yönelik ajanlık tekliflerine kadar çok sayıda hak ihlali raporlandı. Rapora 
göre Aydın Kurtuluş Kilisesi görevlisi Emin T. ve genel olarak kilise topluluğu Haziran – Temmuz  
aylarında Bursa'da yaşayan T. U. adlı kişinin internet üzerinden yaptığı yayınlarla tehdit edildi. Bu 
yayınlara Aydın’da yaşayan çeşitli kişilerin de katılması ve yayın içeriklerinde Hristiyanları öldürmek, 
kafalarını kesmek ve benzeri açıkça niyet ve tehdit telkin edilmesi üzerine Kilise görevlisi Emin T. 
tarafından emniyet güçlerine suç duyurusunda bulunuldu.  

Artvin Arhavi cemaati de yıl içinde önce yerel basında “Misyonerler buraya da geldiler” şeklinde yazılı 
ve dijital bir saldırı kampanyasıyla karşılaştı. Daha sonra bazı kişiler Arhavi’deki topluluktan sorumlu 
olan kişinin ev sahibine ulaşarak baskı yaparak ve taciz ederek evden çıkartmasını istediler. Bir siyasi 
partinin ilçe başkanı tarafından sosyal medyada “Onları yok edeceğiz” şeklinde yayınlar yapıldı. 
Topluluk önderi sokakta yürürken “Ölü Papaz yürüyor” gibi tehditkâr sözlere muhatap olmaya devam 
ediyor.  

https://www.medyaport.net/gundem/protestanlar-sinir-disi-ediliyor-h36637.html 

 

• Kürt lise öğrencisi ırkçı saldırı ve tehditlerin hedefi oldu 

Kocaeli Darıca Şehit Murat Tevlim Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne AKP ilçe teşkilatına bağlı isimler 
giderek öğrencilere, “2023’te oyunuzu AK Parti’ye verin” dedi. Kürt bir öğrenci AKP’ye oy 
vermeyeceğini söyleyince ırkçı saldırıların hedefi oldu. Öğrencinin çantasına ve sırasına “JÖH”, “PÖH”, 
“intikam” yazıları yazıldı, okul çıkışında sınıf arkadaşlarının saldırısına uğradı. Fiziki ve sözel saldırıların 
devam etmesi üzerine babası öğrenciyi okuldan almak zorunda kaldı ve savcılığa suç duyurusunda 
bulundu. Baba D.K. şikâyetin ardından okul yönetiminin de oğlu üzerinde baskılar kurduğunu anlattı. 
Oğluna, “Kimden, niye şikayetçi oldun” gibi sorular sorulduğunu anlatan D.K. şöyle devam etti: “Okul 
müdürüyle görüştüm, bana ‘misilleme’ dedi. Misillemeden kastı nedir diye sorduğumda yanıt 



alamadım. Eğer çocuğum okula gitmeye devam etseydi daha kötü şeyler olacaktı. Bizi suçlu 
çıkartacaklardı. Karalamaya çalışacaklardı. Bu yüzden çocuğumu okula göndermeyeceğim” dedi. 

https://gazetekarinca.com/akpye-oy-vermeyecegim-diyen-kurt-ogrenciye-irkci-saldiri/ 

 

20 Mart 

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeninden sosyal medyada ırkçı paylaşım 

Yozgat Boğazlıyan Şükran Ana İMKB Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olan Salih 
Ulusoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yerinizi bilin soysuzlar! Ermeni, Rum, Yahudi 
soysuzları! Laik, Kemalist ataputçu, putperest deyusları, dürzüleri, kefereleri! O.. çocukları!” 
ifadelerini kullandı.  

https://hyetert.org/2022/03/20/din-ogretmeninden-kufurlu-paylasim/ 

 

22 Mart 

• Somalili esnaf “Paranıza el koyarız” denilerek tehdit edildi 

Ankara’nın Kızılay semtinde restoran işleten Somalili A.K., dükkânını saat 17.00’den sonra açması 
konusunda polislerin kendilerini tehdit ettiğini söyledi. Kimlik kontrolü adı altında sürekli rahatsız 
edildiklerini dile getiren A.K., dükkâna gelen polisler tarafından sınır dışı edilmekle de tehdit 
edildiklerini belirtti. A.K., “Polis ‘kazandığın paralara el koyacağız’, ‘burada alkol ve uyuşturucu 
satıyorsunuz’ diye iftira atıyor. En son dükkâna geldiklerinde güvenlik kamerasının fişini çekmişlerdi 
sırf ortada delil kalmasın diye. Biz burada sadece esnaflık yapıyoruz. Yeter bizimle uğraştıkları, bu 
konuda mülteci ve insan hakları derneklerine çağrı yapıyorum. Bize yardımcı olsunlar” dedi. 

Konuya ilişkin konuşan esnaf Oğuz Keklikçi, polislerin mültecilere ten renklerinden dolayı baskı 
uyguladığını söyledi. Polislerin sürekli Somalili mültecilerden kimlik isteyip gözaltına aldığını 
vurgulayan Keklikçi, polise neden mültecileri rahatsız ettiklerini sorduğunda “Kızılay’da mülteci 
istemedikleri” cevabını aldığını ifade etti. Keklikçi, “Sürekli baskı uyguluyorlar Somalilere. Bize 
‘Kızılay’da mülteci istemiyoruz, onları Pursaklar, Altındağ, Keçiören ve Yenimahalle bölgesine 
yerleştireceğiz’ dedi. Biz onlardan şikayetçi değiliz, polis yüzünden müşterilerimiz rahatsız ediliyor, 
bundan dolayı da zarara uğruyoruz. Biz onlardan memnunuz kimseye zararları yok” diye konuştu. 
Ulaşılan kamera görüntüleri de esnafların ve mülteci A.K.’nin anlattıklarını doğruluyor.  

http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/166233 

 

28 Mart 

• Yeni Şafak gazetesinde antisemit komplo teorileri tekrarlandı. 

“NATO’nun Türkiye’si ve Türkiye’nin NATO’su” başlıklı yazısında, Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf 
Kaplan, dünyayı Yahudilerin yönettiği ve benzeri komplo teorilerini tekrar etti ve antisemit ifadeler 
kullandı: “NATO’nun açılımı, (açıklanmayan ve aslâ açıklanamayacak karşılığı) şu: İngiliz sinsi 
diplomatik zekâsı ile Yahudi paranoid-şizoid gücü arasında imzalanan saldırmazlık paktı!” Kaplan’a 
göre “İngilizlerin iki dünya savaşından sonra kapitalist sisteme el koyan, İngilizleri Amerika’dan 
kovarak Amerika’ya da el koyan Yahudilerin gücünü kabul etmesinin ilanıydı ve örtük kuruluş gayesi, 
Yahudi egemenlik alanıyla İngiliz egemenlik alanı arasında İngilizlerle Yahudileri karşı karşıya getirecek 
büyük ölçekli bir üçüncü dünya savaşının çıkmasına engel olmaktı.” 

https://www.yenisafak.com/yazarlar/yusuf-kaplan/natonun-turkiyesi-ve-turkiyenin-natosu-2062411 



29 Mart 

• Türkiyeli Ezidiler topraklarına dönmek istiyor, komşuları izin vermiyor 

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Güneli Mahallesi’nde 18 Mart Cuma günü Ezidi bir vatandaşın evi 
yakıldı. Evi yakılan Gurri Karaca’nın yeğeni ve aynı zamanda Güneli Mahallesi’nin muhtarı olan Halef 
Karaca, amcasının Almanya’dan Türkiye’ye dönmek için ev yaptırdığını, fakat komşu köyde 
yaşayanların Ezidiler’in bölgeye tekrar dönmelerini istemedikleri için evi yaktıklarını söyledi. Halef 
Karaca’nın aktardığına göre, Gurri Karaca evi yaptırmaya başladıktan sonra komşu köy Balaban’da 
yaşayan kişiler tarafından evi yaptırmaması için birçok kez tehdit edilmiş. Gurri Karaca’nın avukatı 
Gülistan Duran bölge halkının kendi aralarında pek çok probleminin olduğunu ancak Ezidiler’e karşı 
birlikte hareket ettiklerini belirtiyor. 

Ezidi vatandaşların aktardığı bilgilere göre, 80’lerde ve 90’larda Türkiye’den Avrupa’ya göç eden Ezidi 
toplumunun bazı mensupları 2000’lerin başlarında, bazıları ise 2010’larda Türkiye’ye dönüş kararı 
aldı. Bunun üzerine, Türkiye’deki arazilerine ev yaptırmaya ve tarlalarını ekip biçmeye başladılar. 
Ancak geri dönmemeleri için komşularının tehditleriyle karşılaştılar.  

Bir başka Ezidi A.’nın anlatımlarına göre Mardinli Ezidiler 2002’de Türkiye’ye dönüş kararı aldılar 
ancak bölge halkı tarafından tehdit edilmeye başlandılar. A., sosyal medya hesapları üzerinden 
Ezidiler’i Irak Şam İslam Devleti adına (IŞİD) tehdit eden iki kişi olduğunu, bu kişiler hakkında suç 
duyurusunda bulunduklarını söyledi. Söz konusu kişiler, Facebook hesaplarında “IŞİD gelmiştir Ezidiler 
için”, “Mezre’deki (Ezidiler’in ikamet ettikleri bir köy) Ezidilerin kafaları çok yakında kesilecek, 
köpeklere yem olacak”, “Mardin Nusaybin Sayar Köyü’ne Ezidiler’i yok etmek için IŞİD gelmiştir” gibi 
paylaşımlarda bulundular.  

Benzer problemler yaşayan bir diğer Ezidi Nedim Erkış, 90’larda bölgede yaşanan olaylar ve inançları 
nedeniyle baskı görmeleri nedeniyle Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Kuşçukuru Köyü’ndeki pek çok 
Ezidi’nin Avrupa’ya göç ettiğini aktarıyor. Erkış, 2012’de Beşirili Ezidiler’in Türkiye’ye dönüş kararı 
aldıklarını, ailesi göç ederken “bir gün mutlaka döneceğiz” umuduyla, topraklarını noter senediyle 
bölgedeki aşiretlerden birine emanet etmek zorunda kaldıklarını, ellerinde noter senedi olmasına 
rağmen, topraklarını geri alamadıklarını, mahkemelerinin on yıldır devam ettiğini söylüyor. “Bunların 
malına el koymamız haram sayılmaz” anlayışının egemen olduğunu belirten Erkış ayrıca söz konusu 
kişiler tarafından pek çok kez tehdit edildiğini, kendisinin ve arazilerinde çalışan işçilerin darp 
edildiğini, köylerine yanlarında güvenlik güçleri olmadan giremediklerini anlatıyor.  

https://medyascope.tv/2022/03/29/olum-tehditleri-yakilan-evler-yok-edilen-tarih-turkiyeli-ezidiler-
topraklarina-donmek-istiyor-komsulari-izin-vermiyor/  

 

• Üniversitenin web sitesinde Hitler’den alıntı yapıldı 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin İnsan Haklarını Güçlendirme ve Şiddetle Mücadele Araştırma 
Merkezi’nin web sitesinin giriş sayfasında bir “özlü söz” olarak Hitler’in “Aklın bittiği ve sustuğu yerde 
son karar şiddettir” sözüne yer verildi. Gelen tepkiler üzerine söz kaldırıldı.  

https://gercekgazete.com/universitede-skandal-insan-haklari-merkezi-sitesinde-hitlerden-alinti/  

 

31 Mart  

• Suriyeli aileye komşusu tarafından yapılan ırkçı saldırıda bir çocuğun kolu kırıldı. 

Konya’da Suriyeli bir aile, komşusu tarafından ırkçı saldırıya uğradı. Sanal medya hesabında ırkçı 
saldırıyı paylaşan ve Konya valiliğine çağrıda bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli 
Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Jinnews’e konuştu. Ailenin daha önce de ırkçı saldırıya maruz 



kaldığını söyleyen Gergerlioğlu, saldırıda küçük çocuğun kolunun kırıldığını belirtti. Çocuğun darp 
edildiğini ifade eden Gergerlioğlu, “Ailenin suyu kesildi ve aile oradan taşınmak zorunda kaldı. Buna 
benzer hadiselerin yaşandığını biliyoruz. Kimi zaman Suriyeli mülteciler benzin dökülerek yakıldı ve 
gereken yapılmadı. Suriyelilerin olduğu mahallelere saldırıldı, yağma, talan yapıldı gereken yapılmadı. 
Şimdi de bir Suriyelinin evine komşusu balta ile saldırarak küçük bir çocuğun kolunun kırılmasına yol 
açtı. Bunlar azgın nefret suçlarıdır, linçe de gidebilir. O yüzden bu konuda son derece dikkatli olmak 
gerekiyor” dedi. Defalarca iktidarı ve yetkilileri uyardıklarını kaydeden Gergerlioğlu, Konya valisini ve 
yetkilileri göreve çağırarak, konun takipçisi olacaklarının altını çizdi. Çocuk ile konuştuğunu belirten 
Gergerlioğlu, çocuğun olaydan kaynaklı travma geçirdiğini, ailenin ise kötü durumda olduğunu 
kaydetti. 

https://politikahaber.org/konyada-irkci-saldiri-cocugun-kolunu-kirdilar/ 

 

• Muğla’da saldırıya uğrayan Kürt öğrenciler gözaltına alındı 

Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi’nde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne ait 
Turgut Reis Erkek Öğrenci Yurdu’nda gece saat 12.00 sıralarında ülkücüler kesici aletlerle Kürt 
öğrencilere saldırdı. Saldıranlar yerine, saldırıya uğrayan 5 Kürt öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerin 
arkadaşları 20 Mart’ta kutlanan Bodrum Newroz’u sonrası bir grup ülkücünün Newroz’a katılan Kürt 
öğrencileri tehdit ettiğini ve saldırılarda bulunduğu belirttiler.  

Gözaltına alınan öğrenciler ertesi gün serbest bırakıldı.  

https://gazetekarinca.com/muglada-saldiriya-ugrayan-kurt-ogrenciler-gozaltina-alindi/# 

 


