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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. 

 

4 Haziran 

Salt Afgan olduğu için öldürdüğünü doğruladı 

Rize Pazar’da çay toplamaya gelen Afgan işçiyi silahıyla öldüren, biri Afgan ve biri Türk iki kişiyi de 
yaralayan saldırgan Gökmen Topal’ın ifadesi cinayetin ırkçı motivasyonla işlendiğini ortaya koydu: 
“Yabancıların kaldığı eve girdim. Evde bulunanlara siz kimsiniz diye sordum? İki kişi biz Özbek 
Türküyüz dedi. Ben de onlara ‘Özbeksiniz neden Afganlı olarak kendinizi tanıtıyorsunuz’ dedim. Ben 
de Türk olduklarını duyunca rahatladım. O arada içeriye elinde poşet olan biri girdi. Ona da sordum o 
da bana Afganım dedi. Arkasından arkadaşım Murat Kurt girdi. Bunların burada ne işi var diye 
sordum. Murat da onlar benim işçim dedi. Ben de kendi çayını kendin topla dedim. O sırada Afganlı el 
kol hareketi yaptı. Ben de belimden silahı çıkardım. Alkolün etkisiyle şuurumu kaybettim ve Afganlının 
peşine düşerek ateş açtım. Ateş açtığım kişiyi daha öncesinden tanımıyorum. Onunla daha öncesinde 
herhangi bir husumetim yok.” 

Cinayet, yerel ve ulusal medya organlarında sadece, Topal’ın sosyal medya hesaplarında Zafer 
Partisi’ne destek verdiği ve ırkçı paylaşımlar yaptığı üzerinden haber yapıldı. 

https://serbestiyet.com/haberler/ozel-haber-afganlinin-pesine-duserek-ates-actim-ates-actigim-
kisiyi-daha-oncesinden-tanimiyorum-93680/  

 

 



5 Haziran 

Mardin Kızıltepe’de Süryani aileye saldırı ve linç girişimi 

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Brahîmîye (Işıklar) köyünde 5 Haziran’da Mor Gevargis Kilisesi’nde 
Süryaniler tarafından 100 yıl aradan sonra ilk defa yapılan ayinin ardından bir aşirete bağlı 50 kişilik 
bir grup, daha önce mülkiyet anlaşmazlığı yaşadıkları köyde yaşayan Süryani Cengiz Yılmaz’ın evine 
saldırı/linç girişiminde bulundu. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma sonrasında Yılmaz ailesine 
kalabalık bir grup taş, sopa ve silahlarla saldırdı. Süryani ailenin tarım arazileri ateşe verildi. 

Olaya dair bilgi veren Cengiz Yılmaz, yıllardan bu yana süren arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik 
olduklarını, tapu işlemlerinin yapıldığını ancak sorunun çözülemediğini söyledi. Yaşanan olayın da ayin 
günü Şeyhmus D.’nin yeniden konuyu açması ve tartışmaya başlaması sonucu yaşandığını dile getiren 
Yılmaz, “Tapu işlemleri bitmiş ama sorun çözülmedi. Köyün arazilerinin imara girmesinden sonra 
araziler daha da değerlendi. Bu nedenle sorun daha fazla büyümeye başladı. Bizi köyde 
yaşatmayacaklarını söyleyerek, tehditler savurdular. Hakaretler ettiler. Köyden çıkmamız isteniyor. 
Ama korkmuyoruz. Burada kalmaya devam edeceğiz. Şimdi şikayetçi olduk. Ne olacağına bakacağız” 
ifadelerini kullandı. 

Olayla ilgili Şeyhmus D. ve kimi yakınları gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma kapsamında 
Süryani Yılmaz ailesi karşı taraftan şikayetçi oldu. 

http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/173448      

 

7 Haziran  

Bağcılar'da Suriyeli işçilere saldırı: Bir kişi başından vurularak öldürüldü 

İstanbul Bağcılar'da 3 Suriyeli işçinin yaşadığı eve gelen saldırganlar önce evin camlarını kırdı, daha 
sonra dışarı çıkan Sherifi El Ahmed'i tabancayla başından vurarak öldürdü. 

İstanbul'un Bağcılar ilçesinin Demirkapı Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında Suriyeli 3 işçinin yaşadığı 
5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairenin önüne gelen 3 kişi evin camlarına ve kapılarına vurarak 
küfretti. Suriyeli işçiler Sherifi El Ahmed, Mohammad El A. , Yusuf N. ve Mohammad El A.'nın dışarı 
çıkmasını isteyen kişiler, bir süre bekledikten sonra ayrıldı. 

Tekrar geri gelen kişiler çağrılarını tekrarladılar. Bu sırada 22 yaşındaki Sherifi El Ahmed dışarı çıktı. 
Saldırganlardan biri elindeki tabanca ile Sherifi El Ahmed'e ateş etti. Ahmed hastanede yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

https://artigercek.com/haberler/bagcilar-da-suriyeli-iscilere-saldiri-basindan-vurularak-olduruldu  

 

13 Haziran 

Afganistanlı mültecilerin geri dönüşüm depolarına toplu saldırı  

İstanbul Yenisahra'da 15 yaşındaki Selahattin Çelik isimli bir çocuk polisten kaçarken trafik kazasında 
yaşamını yitirdi. Çelik’in ölümünün ardından Afganistanlı mülteciler hedef gösterildi ve mültecilerin 
çalıştığı geri dönüşüm depolarına gerçekleştirilen saldırılarda, bir işçi bıçaklanırken Türkiyeli 3 atık 
işçisi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. 



Çelik'in yaşamını yitirmesinin ardından trafik kazası sosyal medyada Afganistanlı mültecilerin Çelik'in 
yolunu kestiği ve Çelik'in kaçarken trafik kazası geçirerek hayatını kaybettiği şeklinde paylaşıldı. 
Paylaşımlara mülteci karşıtı söylemleriyle öne çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da destek 
verdi.  

Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından geri dönüşüm depolarının bulunduğu bölgede 
yürüyüş düzenleyen kalabalık gruplar geri dönüşüm depolarında bulunan atık işçilerine saldırdı. 
Görgü tanıklarına göre tekbir getiren yaklaşık bin kişilik bir kalabalık, "Şehitler ölmez, vatan 
bölünmez" sloganları atarak, işçilerin kaldığı yerleri ve depoları ateşe verdi. Birçok depoda atıkları 
ateşe veren saldırganlar 3 kişiyi yaraladı. 

https://www.evrensel.net/haber/463628/yenisahrada-multeciler-hedef-gosterildi-atik-depolari-
yakildi-3-atik-iscisi-yaralandi  

Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Ali Mendillioğlu, “Whatsapp gruplarındaki kışkırtmalar ve 'nasıl 
erkeksiniz' gibi söylemlerle harekete geçiriliyorlar, göçmen karşıtı söylemler, dönüp dolaşıp bizi 
vuruyor," dedi. Sosyal medyada ve siyasette göçmen karşıtlığının oluşturduğu nefret ikliminin 
toplumda tehlikeli boyutlara ulaştığını belirten Mendillioğlu, “Orta sınıf konfor alanlarından kültürel 
saiklerle göçmen karşıtlığını körüklüyor ama bu göçmen karşıtı söylemler aşağı indiği zaman şiddet, 
yağma ve talan olarak ortaya çıkıyor” diye konuştu.  

https://www.youtube.com/watch?v=0Y_zwjkQWtY 

 

17 Haziran 

Ankara’da Türkiye vatandaşı Somalili esnafın restoranına polis tacizi devam ediyor. 

"Sizi burada istemiyoruz" diyerek tehdit ettiği Somalili esnafın dükkanına baskın yapan polis, bugün 
Saab Restoran’ın tabelasının asılması sırasında yeniden geldi. Ankara’nın merkezindeki Kızılay’da 
Somalilerin restoranları Mayıs ayından bu yana polisin baskısı altında. Polisin, "Sizi sınır dışı edeceğiz" 
diyerek gözaltına aldığı restoran işletmecilerinin bazıları dükkanlarını kapattı. 

Saab Restoran'ın tabelası yabancı isim olduğu gerekçesiyle indirildi. Kararı protesto edenler yeni 
tabela yaparak tekrar dükkana astı. Bu sefer de polis, 'terör renkleri' diyerek Afrika Birlik bayrağının 
renkleri olan sarı-kırmızı ve yeşil renklerle boyanmış tabelayı beyaza boyattırdı. 

Polisin baskılarını Meclis’te de gündeme getiren DEVA İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise 
Kızılay’da tabelası yeniden asılan Somali mutfağına ait ‘Saab Restoran’ın açılışına katıldı. Çok sayıda 
polis restoranın açılışı öncesi sokakta önlem aldı. Açılış sırasında polisler ile Yeneroğlu arasında 
tartışma yaşanırken, Yeneroğlu polislerin tutumuna tepki gösterdi ve “Kızılay'da siyah tenli görmek 
istemiyorlarmış. Mesele kamuoyuna mal olunca bu sefer hukuksuzluklarını bastırmak için ilk önce 
sözde sarı kırmızı yeşili andıran renkler kapatılacak dediler. Şimdi de isim kalkacak diye dayatıyorlar” 
şeklinde konuştu.  

Irkçı saldırıya maruz kaldıklarını belirterek polise tepki gösteren Somali uyruklu Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı işletmeci kadın, "Tabela açmak yasak mı? Türkiye’de yasal olarak çalışmak suç mu? Bu 
kimliğim. Ben Türk olarak burada çalışamıyorum. Benim üç tane çocuğum var. Suçsa vereyim bu 
kimliği gideyim. Niye böyle oluyor çözemiyorum. Bu ırkçılık. Bu rengi Allah yaratmış. Siyah olmak suç 
mu? Ama Allah verdi bu rengimi, yıkayamıyorum, silemiyorum bu rengimi" dedi.  



https://ahvalnews-com.cdn.ampproject.org/c/s/ahvalnews.com/tr/irkcilik/ankarada-afrika-
restoranina-polisten-irkci-baski-yeni-asilan-tabela-beyaza-boyatildi?amp  

------------ 

25 Haziran 

‘Kürt müsünüz!’ deyip işkence yaptılar 

Derik’ten Türkiye’ye geçmeye çalışan 2’si çocuk 3 sivile, asker ‘Kürt müsünüz’ sorusundan sonra ağır 
işkence yaptı. 

Hesekê’ye yakın Amude kentinden Türkiye’ye geçmeye çalışan 2’si 16 yaşında, biri 18 yaşında üç sivil, 
sınırda askerlerce yakalanarak ağır işkenceye uğradı. Yaşadıklarını anlatan 16 yaşındaki Dilyar Mecid 
Süleyman, “Kürt müsünüz diye bize saldıran askerler bizi bayıltana kadar dövüyorlardı. 2 defa 
bayıldım. Yaklaşık 1 saat kadar sürdü. Odunla, demir boruyla bizi dövdüler” dedi. Dövülenlerin ağır 
işkence izleri taşıyan vücutlarının fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.  

https://yeniyasamgazetesi3.com/kurt-musunuz-deyip-iskence-yaptilar/  

 

30 Haziran 

Süryanilerin 1000 yıllık aziz mezarları saldırıya uğradı 

Süryani kilise takvimine göre Mor Favlus ve Mor Fetrus anma günü için Mardin Midyat’ın Enhil 
(Yemişli) köyündeki şapele giden Süryani halkı, şapelde bulunan mezarların tahrip edildiğini gördü. 
Jandarmaya haber veren Süryaniler, en az bin yıllık mezarları tahrip edenlerin bulunup yargılanmasını 
istedi. 

Yemişli Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ferhan Demirtaş, 28 Haziran’da Mor Fetrus ve 
Mor Favlus anma günü için gittikleri Enhil’de mezarların tahrip edildiğine tanıklık ettiklerini söyledi. 

Demirtaş, “Mor Fetrus ve Mor Favlus anma gününde yaptığımız duanın ardından kadislerin (azizlerin) 
mezarlarına mum yakmak ve dualar okumak için mezarlığa gittik. 1000 yıllık mezarların barbarca 
tahrip edildiğini gördük. Mezarlar bozulmuş ve Azizlerin kemikleri dışarı atılmıştı” şeklinde konuştu. 
“Ölülerimizi kabirlerinde bile rahat bırakmıyorlar” diyen Demirtaş, “Yapılan bu vahşi davranış, 
dinimize ve kültürümüze büyük bir hakarettir. Barbarca yapılan bu hakareti kınıyoruz” ifadesini 
kullandı. 

https://www.gazeteduvar.com.tr/midyattaki-suryani-aziz-mezarlari-tahrip-edildi-haber-1571640 

 


