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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. 

 

5 Nisan 

Irkçı grup Ataman Kardeşliği saldırı videoları yayınlamaya devam ediyor 

Youtube ve diğer sosyal medya mecralarında ırkçı saldırılarını paylaşan, Gamalı Haç gibi neo-Nazi 
görseller ve ırkçı duvar yazılamalarının önünde fotoğraf çekerek dolaşıma sokan Ataman Kardeşliği 
Nisan ayında bir Suriyeliyi döverken kaydettikleri videoyu sosyal medyada paylaştı. 

https://twitter.com/nupelonline/status/1511369904846516227?t=T_h2WN4D16AEMXd32N91bQ&s
=08 

 

9 Nisan  

Çanakkale’de gasp edilen Ermeni kilisesinde iftar yemeği! 

Çanakkale merkezde bulunan ve amacının dışında kullanılan 162 yıllık Surp Kevork Ermeni Kilisesi’nde 
Tasavvuf Topluluğu tarafından iftar yemeği verildi. Soykırım sonrası gayrimüslim cemaatlerin kilise, 
manastır ve diğer tarihsel yapılarında “altın var” iddiaları üzerine yasal izinlerle kazı çalışmalarının 
yapılarak harabeye dönüştürüldüğü, birçoğunun ahırlara dönüştürüldüğü, kimisinin satışa çıkarıldığı 
ya da kendi işlevinin dışında kullanıma açıldığı biliniyor. Bu kez de Çanakkale’deki 1860’larda inşa 
edilen Surp Kevork Ermeni Kilisesi İslami amaçlarla kullanıldı. Kilise, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne tahsis edilmişti. Üniversitenin “Tasavvuf 
Topluluğu”nun sema gösterisinin yapıldığı kilisede ayrıca Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemekleri de 
verildi. Üstelik kilisede ayin yapılan ve kutsal olarak görülen, ayakkabıyla girilmemesi ve ruhaniler 
dışında kişilerin girmemesi gereken altar odası Tasavvuf Topluluğu tarafından dini hassasiyetler 
gözetilmeksizin işgal edilmekte. 

http://jinnews41.xyz/TUM-HABERLER/content/view/186030 



 

10 Nisan 

Ermeni okulunun kapısına kırmızı gamalı haç çizildi 

Şişli Bomonti’de bulunan Ermeni Katolik İlk ve Ortaokulu’nun kapısına kırmızı gamalı haç çizildiği 
görüldü.  

https://twitter.com/search?q=k%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1%20gamal%C4%B1%20ha%C3%A7&src
=typed_query&f=top 

Öğrencileriyle Kürtçe konuşan öğretmen sürgün edildi 

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileriyle Kürtçe ve Arapça konuştuğu, Kürtçe seçmeli dersleri 
seçmeleri konusunda öğrencilerini yönlendirdiği gerekçesiyle Akdeniz ilçesindeki Ulubatlı Hasan 
Ortaokulu’nda görev yapan Türkçe öğretmeni Hüdai Morsümbül hakkında soruşturma başlattı. 
Soruşturma sonucunda 23 yıllık Türkçe öğretmeni Hüdai Morsümbül, görev yaptığı okulundan 
Yenitaşkent Yusuf Bayık Ortaokulu’na sürgün edildi. Hüdai Morsümbül olay hakkında şu bilgileri verdi: 
“7 aydır sürdürülen bir inceleme var. Gerekçe; çocuklarla Kürtçe ve Arapça konuşmam, çocuklara 
ders esnasında Kürtçe, Fransızca, Arapça sözcük kökenleriyle ilgili bilgi vermem, kendimle ilgili bilgi 
verirken Kürt ve Alevi olduğumu belirtmem.”  

Morsümbül ayrıca okula gelen bir sivil polis tarafından usulsüz bir şekilde gözaltına alınmaya 
çalışıldığını, kendisinin 657 sayılı kanuna tabi bir memur olduğunu, eğer öyle bir suç varsa okul içinde 
incelemenin tamamlanması ve savcılığa yansıması durumunda savcılığın da yazılı ya da telefon 
aracılığıyla ifadeye çağrılabileceğini söylemesi üzerine şahsın okulu terk ettiğini, olayla ilgili polis 
hakkında suç duyurusunda bulunduğunu anlattı  

https://www.kurdistan24.net/tr/story/77277-%C3%96%C4%9Frencileriyle-K%C3%BCrt%C3%A7e-
konu%C5%9Fan-%C3%B6%C4%9Fretmen-s%C3%BCrg%C3%BCn-edildi 

29 Nisan tarihli haberde ise Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğretmen Morsümbül’e 
maaş kesme cezasının verildiği bildirildi. Kendisine verilen tebliğ belgesinde, “Daha önce şikayet 
edilmenize ve uyarılarımıza rağmen 5. sınıflarda uygulanması gereken programın dışına çıkarak 
Türkçe derslerinde Kürtçe ve Arapça öğrettiğiniz, Kürtçe ve Arapça kelimeler yazdırdığınız 
anlaşıldığından, 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun 125/C-a maddesine göre ‘1/30 oranında aylık 
kesme’ cezası ile cezalandırılmanız uygun görülmüştür” denildi.  

https://www.kurdistan24.net/tr/story/77838-K%C3%BCrt%C3%A7e-konu%C5%9Ftu%C4%9Fu-
i%C3%A7in-s%C3%BCrg%C3%BCn-edilen-%C3%B6%C4%9Fretmene-para-cezas%C4%B1  

 

15 Nisan 

Urfa İdare Mahkemesi: “Kürtçe oyunun yasaklanması devletin devamlılığı için gereklidir.” 

Urfa Barosu tarafından 14 Kasım 2020 tarihinde Tahir Elçi Konferans Salonu’nda sahnelenmesi 
beklenen Teatra Jiyana Nu tiyatro grubunun “Bêrû Klakson Borizan Girt” adlı Kürtçe tiyatro oyunu, 
Urfa Valiliği’nin 13 Kasım 2020 tarihli kararı ile kent merkezi ve ilçelerde süresiz olarak yasaklanmıştı.  

Yasaklama kararına ilişkin Avukatlar Ali Arslan ve Hidayet Enmek Urfa Valiliği’ne, “Yasaklama kararının 
kaldırılması” yönünde başvuruda bulundu. Valilik yapılan başvuruyu, “Herhangi bir işlemin tesis 
edilemeyeceği” gerekçesiyle reddetti. Valiliğin ret kararı ardından avukatlar, 12 Şubat 2021 tarihinde 
Urfa İdare Mahkemesi’ne kararın iptali için başvuruda bulunarak dava açtı.  



Urfa 2. İdare Mahkemesi, 14 ay sonra işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını iddia ederek, iptal 
davasının reddine karar verdi ve oyunun “terörle mücadelenin daha etkin bir şekilde 
sürdürülebilmesi, milli güvenlik ve devletin devamlılığını sağlanması” amacıyla yasaklandığını belirtti. 
Oyunun İtalyan yazar Dario Fo’nun oyunu olduğunu, bu nedenle yasağın oyuna değil, oyunun Kürtçe 
oynanmasına getirildiğini belirten Teatra Jiyana Nu’nun avukatları karara itirazlarını Bölge Adliye 
İdare Mahkemesi’ne taşıyacaklarını açıkladılar.  

https://www.evrensel.net/haber/459450/mahkeme-kurtce-oyun-yasagini-savundu-milli-guvenlik-ve-
devletin-devamliligi-icin 

 

24 Nisan 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermeni protestoculara Bozkurt işareti yaptı 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay'da Montevideo Büyükelçiliğinin açılışını yaptıktan sonra 
24 Nisan Ermeni soykırımını anma amacıyla gösteri yapan Ermenilerin protestosuyla karşılaşınca, Türk 
ırkçılarının sembolü olan 'Bozkurt işareti' ile karşılık verdi. 

https://www.ensonhaber.com/dunya/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu-ermeni-protestoculara-
bozkurt-isareti-yapti 

 

24 -29 Nisan 

Garo Paylan’a sözlü şiddet içeren yoğun ırkçı saldırılar ve nefret söylemi  

23 Nisan 2022 günü “Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal 
Alandan Kaldırılması” hakkında kanun teklifi veren HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan’a geniş bir 
cepheden, içeriği itibariyle can güvenliğini tehdit eden yoğun saldırılar yöneltildi. Saldırılar Nisan ayı 
sonuna kadar devam etti. 

* Cumhurbaşkanı Erdoğan Garo Paylan’ın yasa teklifi vermesi ile ilgili olarak “TBMM'nin haddi 
de, hukuku da, ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağını ve 
gereğini mutlaka yapacağına inanıyorum” şeklinde konuştu ve ırkçı nefretin fitilini ateşledi.  

https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/2504202211  

* TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Garo Paylan'ın teklifine sert tepki gösterdi. Şentop, 
"Bu konu ile ilgili defalarca konuştuk. Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek Türkiye 
dışından bir cesaret ve destekle olur. Onu iade ettik. Zira TBMM’de bize hakaret edilmesine 
asla müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı. 

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/tbmm-baskani-mustafa-sentoptan-garo-paylanin-
teklifine-tepki-geldi-7094444/  

* Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Paylan’ın kanun teklifini “gaflet, dalalet, hatta 
hıyanet” ve “ahlaksızlık” olarak nitelendiren, Paylan’ı da “emperyal hesapların maşası” olarak 
tanımlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yargıya talimat verir şekilde 
“Türk devleti ve milleti bu ahlaksızlığın karşısında duracak, bu hadsizliğe hukuki çerçevede 
gereken cevabı verecektir” dedi.  

https://www.ankaramasasi.com/haber/1446065/fahrettin-altun-hdpli-garo-paylana-tepki-
gosterdi  



* Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, doğrudan yargıya talimat niteliği taşıyan sosyal medya 
mesajında, Paylan’ın yasa teklifini “milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize açık bir 
iftiradır” şeklinde tanımladı ve “Ayrıca bu teklif Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılamadır. Soykırım iftirasını kanun teklifine 
dönüştüren müfteri milletvekili Garo Paylan'ı ve buna izin veren HDP'yi kınıyorum" ifadelerini 
kullandı. 

https://www.sondakika.com/politika/haber-adalet-bakani-bekir-bozdag-dan-hdp-li-garo-
paylan-14893558/  

* AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda “TBMM çatısı altında 
görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti’nde 
yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan 
teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir” ifadelerini kullandı. 

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27007/akp-sozcusu-omer-celik-ten-garo-paylan-icin-
hukuki-takibat-aciklamasi  

* İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 
"TBMM'ye verdiği sözde soykırım teklifiyle milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan 
hadsizliği şiddetle kınıyorum. Büyük Türk milletinin gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler 
burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez" ifadelerini kullandı. 

https://www.gazeteduvar.com.tr/meral-aksenerden-garo-paylanin-teklifine-tepki-siddetle-
kiniyorum-haber-1561984  

* Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada Garo Paylan’dan 
“TBMM’nin çatısı altında diasporanın ajanı”, “diasporasının kirli tetikçisi”, “fitneci, kokuşmuş 
milletvekili” şeklinde bahsetti. 

https://www.yenisafak.com/gundem/mhp-lideri-bahceliden-garo-paylana-diasporanin-ajani-
3807202  

Bir başka açıklamasında da Bahçeli “Ya kendisi ‘TBMM benim Meclisim değildir’ diyecek veya 
Meclis gereğini yapıp bunu atacak. Nereye gitmek istiyorsa, Ermenilerin hangi diasporasında 
kim varsa orayla temasa geçmesi lazım. Kendisine tavsiyem Amerika’ya gitmesidir,” dedi. 

https://www.yenisafak.com/gundem/bahceliden-hdpli-garo-paylanin-skandal-soykirim-
kanun-teklifine-tepki-meclis-geregini-yapip-bunu-atacak-3807514  

* Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Garo Paylan hakkında suç duyurusunda bulundu. Çağlayan'daki 
İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TGB Genel 
Başkanı Dilek Çınar, suç duyurusu dilekçesinin içeriğini şu şekilde açıkladı: “Paylan hakkında 
Anayasanın 'devletin bütünlüğünü, resmi dilini, bayrağını, milli marşını ve başkentini' 
düzenleyen 3'üncü, 'temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamamasını' içeren 14'üncü ve 
'ant içmenin' yer aldığı 81'inci maddeleri ile TCK'nın 'halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya 
bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve 
düşmanlığa alenen tahrik etmek veya alenen aşağılamak' suçunu düzenleyen 216. Maddesi 
ve ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak’ suçlarının yer aldığı 
301. maddeleri uyarınca fezleke hazırlanması, dokunulmazlığı kaldırılarak yargılanması ve 
cezalandırılmasını talep ediyoruz.”  

https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/280420221  



* Avukat Kadir Kartal da verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Paylan'ın dokunulmazlığının 
kaldırılmasını ve yargılanmasını istedi. 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/hdp-milletvekili-paylan-hakkinda-suc-duyurusu-
1930334  


