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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. 

 

1 Ekim 

Jandarma komutanından Amedspor’a karşı kışkırtıcı ifadeler 

Afyon İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Amedspor-Afyonspor karşılaşması öncesinde Afyonsporlu 
oyuncuların antrenmanını ziyaret ederek kışkırtıcı ifadeler kullandı. Kırgel, “Gönlümüz sizlerle. Sizin 
işiniz futbol oynamak. Siz de onu gerçekten güzel yapıyorsunuz. Geri kalanı bize bırakın. Gerçekten 
Afyon’un sizin kazanmanıza ihtiyacı var. Hele hele Mersin’de yaşadığımız o terör eyleminden sonra 
gönlümden geçeni söylüyorum: Şöyle bir 5-0 eze eze yenerseniz, buradan onları göndeririz” şeklinde 
konuştu.  

https://www.gazeteduvar.com.tr/musabaka-oncesi-jandarma-komutanindan-amedspora-karsi-
kiskirtici-ifadeler-haber-1583195 

Diyarbakır Barosu Kırgel hakkında suç duyurusunda bulundu. Baro tarafından yapılan suç duyurusuna 
ilişkin açıklamada,”Amedspor Kulübüne yönelik sözlü saldırıya ilişkin halkın sosyal sınıf, ırk, din, 
mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesim aleyhine kin ve 
düşmanlığa alenen tahrik etme ve bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin 
ortaya çıkmasına dair söylemlerde bulunan şahıs hakkında TCK’nin 216’ncı maddesi kapsamında suç 
duyurusunda bulunulmuştur” denildi. 

https://yeniyasamgazetesi3.com/diyarbakir-barosundan-kirgel-hakkinda-suc-duyurusu/ 

 



7 Ekim 

Amedspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım’ın oğluna ırkçılar tarafından taciz 

Amedspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, maruz bırakıldıkları ayrımcı uygulamaları anlattı.   
İstanbul’da yaşayan oğlunun okulunda sınıflara “Amed kapatılsın” şeklinde yazılar yazıldığını anlatan 
Yıldırım, “Maçtan önce bu haberi aldım, moralim çok bozuldu. Biz her tarafta psikolojik bir şekilde 
yıpranıyoruz açıkçası. Düşünün, 13 yaşındaki bir çocuğun okulunda, ‘Amed kapatılsın’ yazılıyor. 
Benden dolayı, burada çalıştığımdan dolayı. ‘Teröristler dışarı’ diye üç-dört kendini bilmez, annesinin 
babasının bu tür şeyleri anlatmadığı arkadaşlarından dolayı böyle bir tepki görmüş. Bu beni çok 
yıprattı, üzdü ve hâlâ üzgünüm” dedi. 

https://medyascope.tv/2022/10/07/amedspor-teknik-direktoru-ahmet-yildirim-oglumun-
istanbuldaki-okulunda-amed-kapatilsin-yazildi-oglum-teroristler-disari-diye-tepki-gordu/ 

 

Maha’nın yurdundaki öğrenciler anlatıyor: Mydome Yurdu idaresi ırkçı 

Sarıyer’de bulunan, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mydome Kız öğrenci Yurdu’nda çatı katından 
düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Somali uyruklu Maha İbrahim Omar adlı öğrenciyle aynı 
yurtta kalan yabancı uyruklu kız öğrenciler, yurtta ırkçılık yapıldığını anlattılar.  

Öğrenciler Maha’nın da, kendilerinin de yurt idarecileriyle personeli tarafından ırkçı yaklaşımlara, 
aşağılanmaya uğradıklarını iddia ettiler ve şöyle konuştular: “Yurt müdürü, inanılmaz derecede ırkçı 
bir adam. Bizimle ve Türkçe konuşamamamızla ilgili sayısız şaka yapıyor oysa hepimizin dilde C1 
sertifikası var. Yurda taşındığımızda müdür görevlilerden birine bizden ‘bilgisiz’ olarak bahsetti ve 
‘Bunlar Türkçe bile konuşamıyor.’ dedi. Ayrıca ‘Türk kızlarını rahatsız ediyorsunuz.’ diyerek bizi onlarla 
aynı odaya koymuyorlar.  Türk öğrenciler birbirinin odasına istediği gibi giderken, bize ‘yasak’ deniyor 
ve birbirimizin odasına gittiğimizde uyarılıyoruz. Her gün birçok mikro saldırganlıkla karşılaşıyoruz. 
Personel bize karşı kaba. Aşağı görüyorlar ve bunu hissedebiliyorsunuz. Türk öğrenciler ise burslu 
olduğumuz için onların haklarını ellerinden aldığımızı düşünerek bizi dışlıyorlar. Sürekli düşmanlıkla 
karşılaşıyoruz. Şimdi de biz soruyoruz: Maha neden öldü? Bu ölümde ırkçı idarenin ve toplumsal 
baskının rolü nedir? Eğer Maha bir depresyon içindeyse okul veya yurt idarecileri tarafından bu neden 
fark edilmedi ve kendisiyle konuşulmadı?” 

https://gazetedavul.com/ozel-haberler/mahanin-yurdundaki-ogrenciler-anlatiyor-mydome-yurdu-
idaresi-irkci-47124.html 

 

19 Ekim 

Recep Tayyip Erdoğan’dan Kürtlere yönelik ırkçı sözler 

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında AKP’ye 
katılan Mehmet Ali Çelebi’ye, çocukların sayısını artırmasını isteyerek, “PKK’nın 5 tane, 10 tane, 15 
tane var” dedi.  

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Cumhurbaşkanı en yukardan Kürt kimliğini, 
vatandaşları aşağılıyor. Ayrımcılık ve bölücülük yapıyor. Çok vahim, yazıklar olsun diyorum. Bunu 
sokaktaki insanlar söyler, kışkırtılır insanlar Kürtlere karşı. ‘Onlar çok çocuk yapıyor’ diye söylerler, 
hakaret eder şekilde. Burada üç tane çok endişe verici durum var. Birincisi insanlara ‘şu kadar çocuk 



yap’ demek. Bundan sana ne, buna ben karar veririm. İkincisi Kürtleri çok çocuk yapıyorlar diye 
aşağılamaya çalışıyor. Üç, bir Türk’e ‘siz de çocuk yapın da yarışın’ diyor. PKK’lı dediği de Kürtler. 
Bütün Kürtleri PKK’lı, bölücü, yabancı ve düşman görüyor.” 

https://gazetekarinca.com/erdogana-cocuk-tepkisi-kurtleri-bolucu-ve-dusman-goruyor/ 

 

22 Ekim 

Avukat Aryen Turan Kürtçe slogan attığı için ırkçı saldırıya uğradı 

İzmir Barosu’nun 2022-2024 Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “JİN, JİYAN, AZADİ” 
sloganını atan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi Avukat Aryen Turan Kürtçe slogan attığı 
için ırkçı saldırıya uğradı.  

Turan, Deniz Poyraz ile İran’da katledilen Jina Amini’yi anarak “Onların eşitlik ve özgürlük 
mücadelesine sonuna kadar sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Kadınları ezen erkek egemen sisteme 
karşı yüksek sesle ‘JİN, JİYAN, AZADİ” diyoruz” dedi. Bu sırada salondan sesler yükseldi. Kürtçe 
slogana tepki gösteren Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu üyesi avukatlar ile ÖHD üyeleri arasında arbede 
yaşandı. Bu esnada bazı avukatlar ise, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan attı. 

https://direnisteyiz30.org/irkci-saldiriya-maruz-kalan-av-turan-jin-jiyan-azadi-demekten-
vazgecmeyecegiz 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Aryen Turan hakkında, yaptığı konuşma ve “Jin Jiyan Azadi” sloganı 
nedeniyle soruşturma başlattı. 

http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/186431 

 

24 Ekim 

Garo Paylan’a ırkçı tepki: “Sen Hıristiyansın, Alevilerden sana ne?” 

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Plan ve Bütçe Komisyonunda devam eden 23 maddelik torba 
yasa görüşmelerinde cemevleriyle ilgili getirilmek istenen düzenlemeye itiraz etti. Tüm partilere bu 
konuda bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması yönünde çağrı yaptı.  

Cemevlerine ilişkin olarak ancak sosyal taraflarla, ilgili federasyonlarla görüşülerek düzenleme 
yapılabileceğini vurgulayan Paylan, “Alevilerin kurduğu federasyonlar var. Bu konuda hak mücadelesi 
veriyorlar on yıllardır, onlarla görüşülsün, tartışılsın. Bunun hakkaniyeti nasıl sağlanır? Eşit yurttaşlık 
nasıl sağlanır?” dedi. 

Paylan’ın ‘eşit yurttaşlık’ ve ‘hakkaniyet’ talebine karşı AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir “Paylan 
bölücülük, ayrımcılık yapıyor” diyerek karşılık verdi. 

AKP Giresun milletvekili Cemal Öztürk de “Ya Alevilerden sana ne? Aleviler Müslüman, sen 
Hristiyan’sın.” dedi. Paylan, Cemal Öztürk’ün sözlerine karşılık, “Bölücülüğün, ayrımcılığın hası budur 
işte!” diyerek tepki gösterdi. 

https://bianet.org/bianet/siyaset/268967-meclis-te-esit-yurttaslik-talebine-irkcilik-alevilerden-sana-
ne-sen-hristiyansin 

 



27 Ekim 

Irkçı katliam failine polisten övgü 

Konya’nın Meram ilçesinde 12 Mayıs 2021 tarihinde Dedeoğulları ailesi, Keleş ve Çalık ailesi 
tarafından ırkçı saldırıya maruz kalmış, ailenin 7 üyesi 30 Temmuz’da Mehmet Altun tarafından 
katledilmişti. 

Saldırı davasında Mehmet Altun’nun polisle konuşma kayıtları avukatların her celsede yaptığı ısrarlı 
talepleri sonucu 15 ay sonra dava dosyasına eklendi. Mehmet Altun ile polislerin yaptığı görüşmede, 
polislerin Mehmet Altun’a “yiğidim”, “abicim biliyoruz seni, neden yaptığını da biliyoruz, seni 
anlıyoruz, onların ne olduğunu biliyoruz” şeklindeki sözler sarf ettiği ortaya çıktı.  

Daha önce de çıkan kayıtlarda, savcının tutuklanan 9 kişiye “Suçu 2 kişi üstlensin, gerisi serbest kalır” 
dediği de cezaevi görüşme kayıtlarında ortaya çıkmıştı. Savcının yönlendirmesi sonucu Ali Keleş (Veli 
oğlu) ile Lütfi Keleş saldırıyı üstlendi, geriye kalan sanıklar ise tahliye edildi. 

Mehmet Altun’un, cezaevindeki görüşmeler sırasında “Polisler ifademde bana yardımcı oldular”, 
“Polisler bana sarılmamak için kendilerini zor tuttular”, “Çoğu polisler bunlar ölmeyi hak etti dedi” 
şeklinde konuştuğu görüldü.  


