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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. Bültenimizi, ırkçı pratikler ve söylemlerin burada yer 
alan haberlerden çok daha fazlası olduğunun farkındalığı ile hazırladığımızı giriş kısmında belirtmemiz 
gerektiğini düşünüyoruz. 

 

4 Eylül 

17 yaşındaki Suriyeli Faris bıçaklanarak öldürüldü: Tıp fakültesini kazanmıştı 

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde yaşayan Suriye uyruklu 17 yaşındaki Faris Muhammed Al-Ali, 
bıçaklanarak öldürüldü. Al-Ali'nin önünü beş kişinin kestiği, ikisinin kollarından tuttuğu, diğerlerinin 
ise döverek bıçakladığı belirtildi. Cinayetle ilgili çalışma yapan polis ekipleri, kimliklerini belirlediği 
şüphelileri yakaladı. 

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım daha sonra olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. 
“Bu çocukların kafasına bu kini, bu kin tohumlarını kim serpti? Koca koca adamlar ırkçı söylemleri 
yaygınlaştırdılar. Yarım milyona yakın çocuk şu anda Türkiye'de korkudan okullara gidemiyor bu ırkçı 
söylemler yüzünden.” 

https://kisadalga.net/haber/detay/17-yasindaki-suriyeli-faris-bicaklanarak-olduruldu-tip-fakultesini-
kazanmisti_40453 

 

8 Eylül 

Ümit Özdağ’dan yine Suriyelilere düşmanlığı kışkırtan tweet 

Özdağ’ın paylaştığı tweet şöyle: “12 Eylül Pazartesi yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak. Oysa Türk 
anne ve babalar çocuklarının alacağı eğitim kalitesinden de çocuklarının can güvenliğinden de endişe 
ediyor. Pek çok okulda Suriyeli sayısı Türk çocuklarının sayısına eşit! Bazı okullarda Suriyeliler daha 
fazla!”  



Ümit Özdağ tweet’ine eklediği iki fotoğrafta Hatay’da bir ilkokuldaki bir sınıfın öğrenci listesinde diğer 
öğrencilerin isimlerini karartmış ama ilkokul çağındaki küçük Suriyeli öğrencilerin adlarını ve 
soyadlarını açıkta bırakmış, bu şekilde çocukları teşhir etmiş.  

https://twitter.com/umitozdag/status/1567833357777510401 

 

RTÜK LGBTİ+'ları hedef alan mitingi kamu spotu ile duyurdu 

18 Eylül Pazar günü İstanbul’daki LGBTİ+ karşıtı mitingin duyurusuna ilişkin hazırlanan bir video, TV 
kanalları ve radyolarda yayınlanması için ‘kamu spotu’ başlığı adı altında RTÜK’ün internet sitesinde 
yer aldı. Nefret söylemi barındıran videoyu hazırlayan Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği’nin Başkanı Kürşat Mican, 2017’de Neve Şalom Sinagogu’na saldıran ve hapis 
cezası alan isimlerden biriydi. 

“Dijital çağda LGBT propagandasının Türkiye’yi ve dünyayı saran bir virüs” olduğunun öne sürüldüğü, 
nefret söylemi içeren kamu spotunda, “Cinsiyetsizleştirmek, insan neslini azaltmak, aile kurumunu 
yok etmek isteyen küresel ve emperyalist lobilere ‘dur’ demek istiyorsan, ailemizi, çocuklarımızı ve 
gelecek nesillerimizi korumak için büyük aile buluşmamıza sen de katıl” ifadeleri yer aldı. 

https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-skandal-kamu-spotu-lgbti-lari-hedef-alan-mitingin-
propagandasini-yaptirdilar-401996 

Uluslararası Af Örgütü yaptığı açıklamada, “Yarın gerçekleştirilmesi planlanan LGBTİ+ karşıtı 
toplanmanın ayrımcı ve hedef gösteren içeriğe sahip reklamlarının kamu spotu olarak yayınlanmasına 
dair RTÜK kararı devletin ayrımcılık yapmaması ve eşitlik ilkelerinin ihlalidir” ifadesini kullandı.  

https://twitter.com/aforgutu/status/1571188092727443461?t=fbbHQtrgRq2uddJn4HJ2oQ&s=03 

 

9 Eylül 

Ankara Mamak’taki Hüseyin Gazi Cemevi'nin bahçesindeki dilek ağacını ateşe verdiler 

Ankara’nın Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Cemevi’nin bahçesinde bulunan dilek ağacı yakılmaya 
çalışıldı. Cemevi dedesi Hüseyin Öz, saldırganların "İnancımıza ters bir şey. Canımız sıkıldığı için 
yaktık" dediklerini söyleyerek, “saldırganlardan biri dilek ağacının İslam’a şirk olduğunu düşündüğü 
için yakma gereği duymuş,” dedi. 

https://t24.com.tr/haber/cemevinin-dilek-agacini-yakan-2-kisiye-gozalti-islam-a-sirk-oldugunu-
dusundugu-icin-yakma-geregi-duymus,1058486 

 

11 Eylül 

Kastamonu’da Kürt işçilere saldırı: Batmanlı bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı 

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir şahıs, boya yapan Batmanlı işçilere kıyafetlerini değiştirdikleri 
sırada pompalı tüfekle ateş etti. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı. 

Cide ilçesine bağlı Çamaltı köyünde 3 katlı binanın boya işlerini yapan Abdurrahman Birgün (47) ve 
Hamit Oran (33) isimli içiler, işe başlamak için binanın bodrum katında kıyafetlerini değiştirmek istedi. 
Bu sırada ev sahibinin oğlu Serhat O. (35), işçilerin kıyafetlerini değiştirdiği odaya gelerek pompalı 



tüfekle ateş etti. Vücuduna 2 mermi isabet eden Abdurrahman Birgün ile arkadaşı Hamit Oran 
yaralandı. Cide Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Abdurrahman Birgün kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti.  

https://www.nupel.tv/kastamonuda-kurt-iscilere-saldiri-batmanli-bir-isci-hayatini-kaybetti-bir-isci-
de-yaralandi-246412.html  

Olayın ardından kimi basın organları saldırıyı, “Kastamonu’da bir şahıs, evini boyayan işçilere, 
bahçeye düşen eşinin çamaşırlarına dokundukları için pompalı tüfekle ateş etti" şeklinde servis etti. 
Ancak saldırıdan yaralı kurtulan Hamit Oran, Kürtçe konuştukları için saldırıya uğradıklarını belirtti, 
olayın planlı, ırkçı bir saldırı olduğunu, diğer gazetecilerin görüşlerine başvurmadan olayı çarpıtarak 
haberleştirdiklerini söyledi. Saldırının farklı yönlere çekilmek için olayı “meşru” kılacak bilgilerin 
yayılmaya çalışıldığını dile getiren Oran, “Kastamonu’da bir şahıs, evini boyayan işçilere, bahçeye 
düşen eşinin çamaşırlarına dokundukları için pompalı tüfekle ateş etti” başlığıyla yayılan haberlere 
tepki gösterdi. Saldırganın anne ve babasıyla yaşadığı, evli olmadığı bilgisini paylaşan Oran, yalan 
haber yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti. “Kendini kurtarmak, suçunu 
örtmek için ‘çamaşır’ yalanını ortaya attı” diyen Oran, gazetecilerin ise kendi görüşlerine 
başvurmadan yalan haber servis ettiğini belirtti.  

Saldırının planlı olduğunu söyleyen Oran, “Bu kişi saldırmadan önce cebini kurşunla doldurup gelmiş. 
Belinde de tabanca varmış. Amacı hepimizi öldürmekti. Planlı, ırkçı bir saldırıydı. Kendi aramızda 
anadilimizle konuşuyorduk. Bundan kaynaklı bir saldırı oldu. Çünkü aramızda herhangi bir sorun 
yoktu. Katliamdan birkaç saat önce ona sigara sarıp, verdik. Onlarla Türkçe konuşuyordum ama kendi 
aramızda anadilimizle konuşuyorduk” şeklinde konuştu.   

http://mezopotamyaajansi35.com/search/content/view/182426?page=1&key=a5d933935b4f642805
11e6e9d98ed271  

 

12 Eylül 

Kürt öğrencilere ‘kanı bozuk’ diyen müdüre yeni görev  

Kürt öğrencilere “kanı bozuklar” diyen okul müdürü Ömer Çakır, kısa süreli sürgünün ardından 
yeniden Batman merkezde bir okula müdür olarak atandı. 

MHP'nin Ülkü Ocakları'na üye olan ve Türk Eğitim Sen Batman Şube Başkan Yardımcısı olan Ömer 
Çakır, geçtiğimiz yıl İstiklal Marşı’nın okunmasına eşlik etmeyen öğrencilere “kanı bozuklar” şeklinde 
hakaret etmişti. Çakır, daha sonra “vatan hainleri” diyerek öğrencileri saatlerce soğuk havada 
bekletmişti. Çakır, olayla ilgili olarak yanına gelen öğrenci velilerini de tehdit etmişti. Durumun 
kamuoyuna yansıması üzerine Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayın soruşturulması için müfettiş 
talebinde bulunmuştu. Müfettişlerin ifadelerine başvurduğu öğrenciler, velililer ve Petrol Anadolu 
Lisesi müdür yardımcıları A. I. ile M. S. iddiaları doğrulamıştı. Ömer Çakır’ın öğrencilere ırkçı 
hakaretlerde bulunduğunu doğrulayan Müdür Yardımcıları Hasankeyf ve Kozluk ilçelerine sürgün 
edilmişti. 

Ömer Çakır, Beşiri ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gönderildikten kısa bir süre sonra 
yeniden kent merkezinde bir okula müdür olarak atandı. Öğrenci velilerini "vali arkadaşım" sözleriyle 
tehdit eden Ömer Çakır'ın hakkındaki soruşturmanın halen tamamlanmadığı ve yeni eğitim öğretim 
yılında Batman merkezde bulunan Cengiz Topel Ortaokulu’nda müdür olarak görevlendirildiği 
öğrenildi.   



http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/182101  

 

“Kürt olduğumuz için bizi terörist ilan ettiler” 

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Sökün mahallesinde sera iskelesinde çalışan Kürt işçilerin aracına 
traktör çarptı. Traktör sürücüsü Burhan Avcı kazanın hemen ardından olay yerinden aracıyla kaçmaya 
çalıştı. Traktör sürücüsü kendisini durdurmak isteyen işçilerin üzerine de araç sürdü ve daha sonra 
köy meydanına giderek, “Bunlar terörist, beni öldürecekler” diye köylülerden yardım istedi. 
Meydanda toplanan köylüler işçileri linç etmek istedi. 

İder, “Traktör şoförü olan Burhan Avcı, kardeşimin yüzüne yumruk atarak darp etti. Ayrıca 
kahvehanedeki kalabalık da ellerinde sopa ve demir çubuklarla üzerimize ‘toprağımızdan gidin sizi 
burada barındırmayız’ diyerek geldiler” dedi. İder sözlerini şöyle sürdürdü: “Kürt olduğumuz için bizi 
terörist ilan ettiler. Çalıştığımız şirket köylülerin birlik olup bizi istemediklerini söyledi. Gitmezsek bize 
zarar vereceklerini söylemişler” diyerek, tehditler üzerine Silifke’den ayrıldıklarını aktardı. İder, “Kürt 
olmamız suç mu? Kürt olmamız suç olarak görülüyor. Yeter artık bitsin bu ırkçılık” dedi. 

https://gazetekarinca.com/kurt-sermayesi-kaza-yapinca-kurtulmak-icin-terorist-var-diye-bagirdi/ 

 

13 Eylül 

Aydın’da Kürt aileye ırkçı saldırı 

Aydın İncirliova ilçesinden aldığı evi görmek için Arpadere köyüne giden Iğdırlı aile, köylülerin ırkçı 
saldırısına uğradı. Jandarmayı arayarak yardım isteyen Iğdırlı Emrah Çakmaz’a, “Git hastaneye darp 
raporu al. Sonra hepsinden şikayetçi ol” denildi. Satın aldığı evi görmek için ailesiyle birlikte Arpadere 
köyüne giden Cengiz Türkan, köylüler tarafından Kürt olduğu için köyde yaşayamayacakları yönünde 
tehdit edildi. Ardından köyden ayrılan Kürt ailenin içinde bulunduğu aracın önü, kamyon ve 
traktörlerle kesildi. Sopa, demir ve silahlarında kullandığı saldırıda, kadın ve çocukların da aralarında 
bulunduğu 4 kişi ağır şekilde darp edildi. Darp edilen yurttaşlar arasında bulunan Semra Türkan, Kadın 
Destek Uygulaması’ndan (KADES) yardım istemesine rağmen olay yerine hiçbir jandarma ve polis 
ekibi gönderilmedi. 

Başından ve vücudunun farklı yerlerinden ağır yaralanan Emrah Çakmaz, şöyle anlattı: "Daha önce 
İzmir'de oturuyordum. 2 buçuk yıldır Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşıyorum. İnşaat işçisiyim. Damadımız 
Cengiz Türkan, Aydın'ın İncirliova ilçesi Arpadere köyünde ev aldı. Emekli polisten aldığımız evi 
görmek için ailecek emekli polis arkadaşla beraber İncirliova ilçesi Arpadere köyüne gittik. Kahvedeki 
köylüler bizi görünce kardeşimi köy kahvesine çağırıp ‘ne için buraya geldiniz?’ diye sordular. Biz de 
bu esnada eve bakmaya gittik. Ev 2 katlıydı, müşterek tapuydu. Biz birinci katı satın almıştık. 2’nci 
katta bulundan kişinin kardeşi birinci katta kiracıymış. 2 katta bulunan müşterek, evi satan emekli 
polise ‘Neden bu evi sattın, bu evi bunlara satarsan bunlar köye giremez, bunlar Doğulu oldukları için 
bu köye giremezler’ demiş. Evi satın aldığımız emekli polis ‘kapıyı açın evi görsünler’ dediğinde, diğer 
müşterek eliyle silah işareti yaparak emekli polisin kafasında dayadı.” 

http://mezopotamyaajansi35.com/search/content/view/182191 

 

24 Eylül 



İkinci kez sınır dışı kararı verilen Somalili Abdullah: Siyah olduğum için üstüme geliniyor 

Ankara Kızılay’daki restoranında aylarca polisin ırkçı saldırılarıyla karşı karşıya kalan Muhammed İsa 
Abdullah için ikinci kez sınır dışı kararı verildi. Avukatları aracılığıyla Akyurt Geri Gönderme 
Merkezi’nden mesaj gönderen Abdullah, ‘Çok üzgün ve endişeliyim’ diyor. 

Abdullah’ın avukatı Halim Yılmaz, kararın hukuki olmadığını savunuyor ve müvekkilinin geri 
gönderilmesi durumunda hayatının tehlikeye gireceğini söylüyor. 

Yılmaz, Abdullah’ın Türkiye’den Somali’ye geri gönderilen bir arkadaşının Somali’de terör örgütü 
tarafından öldürüldüğünü ve Abdullah’ın geri gönderilmesi halinde can güvenliğinin tehlikeye 
gireceğini söylüyor. Bu süreç devam ederken Abdullah’ın yeniden sığınma başvurusu yaptığını 
belirten Yılmaz, Abdullah’ın başka bir ülkeye gitmesi durumunda Türkiye’ye girişinin yasaklanacağını 
aktarıyor. Abdullah’ın uzun yıllar Türkiye’de bulunmasına rağmen herhangi bir suça karışmadığını 
belirten Yılmaz, “Ancak Saab restorana yönelik muamele, polislerin bir yıl içinde yaklaşık 50 kez 
restoranda gelmesi, işletmeye, işletme sahibine ve müşterilerine taciz niteliğinde müdahale edilmesi, 
itibarının sarsılması gibi nedenler özünde sırf siyah olmaları ve merkezi bir yerde istenmemelerinden 
kaynaklanıyor. Bütün bu uygulamalardan bunu anlıyoruz” diyor. 

https://amp.artigercek.com/haberler/ikinci-kez-sinir-disi-karari-verilen-somalili-abdullah-siyah-
oldugum-icin-ustume-geliniyor?s=03 

 

27 Eylül 

Jîna Amini için yapılan eyleme ırkçı saldırı girişimi 

Üniversiteli Feminist Kolektif Kadınlar, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde İran’da “ahlak polisi” 
tarafından katledilen Jîna Mahsa Amini için açıklama yaptı. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin bahçesinde 
toplanan öğrenciler, Türkiye’de de kadınların benzer uygulamalara maruz kaldıklarını söyledi. 
Açıklamada, “Mahsa'nın mücadelesi bugün bütün kadınların ve LGBTİ+ların mücadelesidir. 
Türkiye'den İran'a dünyanın her yerinde kadınların özgürlük ve kurtuluş mücadelesi birdir” ifadelerine 
yer verildi. Kadınlar direnişe ses vermek için saçlarını keserek "Jin, Jiyan, Azadi" sloganını attı. Bu 
sırada bir grup ırkçının bağırarak kadın öğrencilere, "Türkçe söyleyeceksin, Türkçe konuşun” dediği 
duyuldu. Kürtçe slogan atmaya devam eden öğrenciler, daha sonra, "Açıklamamız sırasında kadın 
düşmanı faşist çeteler bize saldırmaya çalıştı. Üniversitede gerici, faşist çetelere izin vermiyoruz, 
feminist üniversiteleri biz kuracağız" açıklamasını yaptı. 

http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/183660 

 

Kürtçe ismi nedeniyle okuduğu okulda çocuğa ırkçı taciz ve darp 

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Bahariye Ortaokulu'nda okuyan 8’inci sınıf öğrencisi R. P., 
adının Kürtçe olması nedeniyle ayrımcılığa ve ırkçı muameleye maruz kaldı Okulda diğer öğrencilerle 
yaşadığı tartışma sonrası R.P. hakkında disiplin soruşturması açıldı, ancak diğer öğrenciler hakkında 
herhangi bir işlem yapılmadı.   

R.P.’nin babası Harun P., oğlunun 3 yıldır bu okulda olduğunu ve hem isminden hem de Kürt 
olmasından kaynaklı sürekli ırkçılığa maruz kalarak yalnızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi. 2 yıl önce de 
benzer bir tartışmanın yaşandığını ve bu tartışma esnasında oğlunun mermere çarparak kafasından 
yaralandığını dile getiren baba, okul idaresinin bu durumu “normal” karşıladığını söyledi. 



Öğretmenlerin çocuğuna “Adın çok zor. Bu ismi telaffuz edemiyoruz. Sana Reno diyebilir miyiz?” 
diyerek “ırkçılık” yaptığını dile getiren baba, ayrıca okul idaresinin çocuklarının kaydını başka okula 
almaları konusunda kendilerine baskı uyguladığını belirtti. 

http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/183988 

 


