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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. 

 

5 Kasım 

Antalya’da Kürt illerine sefer yapan otobüslere saldırıda bulunuldu 

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Adıyaman Gülaras ve Can Dersim Tuncelililer otobüslerine bilye ile 
saldırı gerçekleşti. Saldırıda yaralanan olmazken otobüslerin camları kırıldı. Şoför ve yolcular bilyelerin 
uzaktan atıldığını, atanları ise görmediklerini söyledi. Saldırıyla ilgili tutanak tutuldu. 

Adıyaman Gülaras şoförü, "Can Dersim Tuncelililer önde, Beydağı turizm ortada ben arkada 
gidiyorduk. Can Dersim Tuncelililer ve bizim arabaya attılar Beydağı'na atmadılar. Doğu arabalarına 
hep böyle yapıyorlar. Kurşun değil bilye atıyorlar muhtemelen sapan benzeri bir şeyle atıyorlar" diye 
konuştu. 

https://www.evrensel.net/haber/473969/antalyada-can-dersim-tuncelililer-ve-adiyaman-gularas-
firmasi-otobuslerine-saldiri 

 

10 Kasım 

Ankara'da bir evde beş mültecinin cesedi bulundu 

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir evde Afgan uyruklu beş kişinin cesetlerine ulaşıldı. Olay yerine polis 
ekipleri sevk edildi. Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu beş 
kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis 
ekipleri, evde kalan beş kişinin cesetleriyle karşılaştı. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 
beş kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. 



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken; alınan 
bilgilere göre, yapılan ilk incelemede cesetlerin en az 5 günlük olduğu öğrenildi. 

Komisyonumuzun temas kurduğu, olayla ilgili araştırma ve görüşmeler yapan İHD Ankara Şubesi 
yetkilileri, katliamla ilgili uyuşturucu bağlantısı olabileceği söylentilerinin de dolaşımda olduğunu, 
ancak öyle olsa bile bunun Afganlılara karşı bir nefret cinayeti kuşkusunu dışlamaması gerektiği 
gözlemini belirttiler. 

https://artigercek.com/guncel/ankarada-bir-evde-5-ceset-bulundu-229299h 

Öte yandan Başkent Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi’nden (BÜGAM) araştırmacıların bölgede 
yaptığı incelemelerde, cinayetlerin işleniş biçiminin, “boğazlarının kesilmiş” olduğu bulgusunun 
cinayette Taliban unsurunun bulunmasının muhtemel olduğu görüşünü belirttiler.  

https://www.gazeteduvar.com.tr/altindagda-5-afganin-oldurulmesi-ortadogu-siddeti-ankaraya-
tasinirken-makale-1588831?s=03 

 

12 Kasım 

Ortaokulda ırkçı yazılar: Ya Türkçe konuş ya da sus! 

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Şehit Komando Er Ramazan Okur Ortaokulu’nda merdivenlere 
“YaTürkçe konuş ya da sus” şeklinde ırkçı yazılar yazıldı. 

Bursa Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) yönetiminden Yusuf Özmen, “Ya Türkçe 
konuş, ya da sus”, “Türkçe’nin bir eksiği yok, ya sizin?”, “Türkçe ağzımızda ana sütü gibi helal olmalı” 
ve “Türkçe dilinize batmasın” gibi ırkçı yazıların yazıldığı merdivenin fotoğrafını sosyal medya 
hesabından paylaştı. 

Özmen paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bu resmi bugün Bursa'da bir okulun merdivenlerinde 
çektim. Aklıma 12 Eylül Diyarbakır Cezaevi’nde yazılı ‘Türkçe konuş çok konuş’ sloganı geldi. Bir sürü 
etnik unsurun bir arada yaşadığı bir yerde ‘Ya Türkçe konuş ya da sus’ demek en hafif tabirle 
faşizmdir.” Özmen, okul idaresiyle bu konuya dair görüştüğünü belirterek, “Bana ’Ülkenin resmi 
dilinden niye gocunuyorsunuz?’ şeklinde karşılık verdiler” dedi. 

http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/188436 

 

18 Kasım 

Alevilerin evleri işaretlendi, valilik 'husumet' dedi 

Mersin’de 5 Alevi yurttaşın evlerine, çarpı işareti konulurken, valilik ise olayın komşular arasındaki 
husumetten kaynaklandığını ileri sürdü.  

Mersin’in Yenişehir ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’nde bulunan Parkent Sitesi’nde yaşayan Alevi 
yurttaşlar H.Ç., C.L., M.A., Ş.K. ile N.C’nin evlerinin kapısına kırmızı boya ile çarpı işareti çizildi. Alevi 
yurttaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polisler, incelemelerde bulundu. Olayla ilgili 
soruşturma başlatılırken, yurttaşlar, Alevi olduklarını bilen biri veya birileri tarafından yapıldığını ve 
tedirginlik yaşadıklarını aktararak, failin ya da faillerin bir an önce bulunmasını istedi. 



Olaya dair yazılı açıklama yapan Mersin Valiliği, 2 kişinin ikametlerinin kapısına sprey boyayla çarpı 
işareti çizilmesine ilişkin aynı sitede oturan M.K.'nin gözaltına alındığını belirterek, konunun komşular 
arasındaki husumetten kaynaklandığını ileri sürdü.  

http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/188985 

19 Kasım’da Mersin Valiliği’nin yaptığı açıklamada şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf 
ettiği belirtildi ve şunlar kaydedildi: "Savcılık talimatıyla gözlem altına alınan şüpheli, emniyetteki 
ifadesinde bahse konu işaretlemeleri kendisinin gerçekleştirdiğini, konunun herhangi bir ideolojik 
boyutu olmadığını, komşularıyla yaşadığı husumet nedeniyle böyle bir işaretleme yaptığını itiraf 
etmiştir.” 

https://www.birgun.net/haber/mersin-de-alevi-yurttaslarin-evini-isaretleyen-sahis-gozaltina-alindi-
valilik-ten-aciklama-410381 

Ancak komisyonumuzun yaptığı görüşmeler sonucunda, valiliğin bu açıklama ile zanlıyı korumak 
istediği izleniminin edinildiğini, evin bulunduğu site sakinleri ile yapılan görüşmelerde araç park yeri 
vs. herhangi bir sorunun “asla” sitelerinde yaşanmadığını, kimin yaptığını bilmediklerini, işaretlenen 
tüm evlerin Alevilere ait olduğu ve sitenin birkaç gündür polis ablukasında olduğu belirtildi. 

 

28 Kasım 

Fenerbahçe, ‘Her Bijî’ dediği için Kürt futbolcu Ozan Suncak’ın sözleşmesini feshetti 

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme yapan Ozan Suncak’ın, Kürdistan bayrağının altına “Her biji” yazması 
sebebiyle sözleşmesinin feshedildiği iddia edildi.  

Fenerbahçe kulübü, Almanya’da SSV Reutlingen kulübünün formasını giyen 18 yaşındaki yıldız oyuncu 
Ozan Suncak ile yaptığı 3 yıllık sözleşmeyi feshetti. Fesih nedeninin ise Suncak’ın bir yıl önce sosyal 
medyadaki bir gönderiye “Her Bijî” (çok yaşa) yazmış olması şeklinde yorumlandı. 

Fenerbahçe tarafından duyurunun yapılmasının ardından olay sosyal medyanın gündemine düştü. 
Birçok ırkçı gazete, yaşananları “teröre destek veren paylaşımları” şeklinde yorumlayarak genç 
futbolcuyu hedef haline getirdi.  

Sözleşme feshinin gerekçesi hakkında henüz Fenerbahçe tarafından detaylı bir açıklama yapılmadı. 
Ancak, sosyal medya kullanıcıları, Kürdistan bayrağının gerekçe gösterilemeyeceğini, Fenerbahçe 
Kulüp Başkanı Ali Koç’a ait Divan Erbil Hotel içerisinde dahi aynı bayrağın yer aldığına dikkat çekti. 

https://pirha.org/fenerbahce-her-biji-dedigi-icin-ozan-suncakin-sozlesmesini-feshetti-
351424.html/28/11/2022/ 

 

29 Kasım 

Bursa'da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninden Aleviler hakkında nefret söylemi 

Bursa Hürriyet Anadolu Lisesinde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mehtap 
Cengiz’in sınıfta, “Ben Alevilerin gittikleri yolun yanlış olduğunu düşünüyorum. Çoğu Alevi ailede 
çocuğun kimden olduğu belli değil. Alevilerin Hz. Ali’yi Hz. Peygamberimizin yerine koyduklarını, çoğu 
Alevinin ahlaki açıdan bozuklukları bulunduğunu, bir erkek ile kız öğrencinin ders dışında 
konuşmasının da zina olduğunu” söylemesi üzerine sınıfta bulunan Alevi öğrenciler durumu ailelerine 



bildirdi. Ailenin okula gelerek duruma tepki göstermesi ve suç duyurusunda bulunmasının ardından 
Milli Eğitim olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Yaşanan nefret suçu ile ilgili Evrensel’e konuşan ve suç duyurusunda bulunan Bursa Barosu İnsan 
Hakları Komisyonu Başkanı Kemal Özgür Yetkin, “Bu insanlık suçudur. Türk ceza kanununun 216. 
Maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlaştırma veya aşağılama başlıklı maddesi uyarınca suç 
oluşturduğu açıktır. Ayrıca bu durum laikliğe de aykırıdır. Nefret söyleminde bulunan bir eğitimcinin 
eğitim faaliyetlerine devam etmesi kabul edilemez. Başka bir okula tayin edilmesini de kabul 
etmiyoruz. Çünkü gittiği yerde de bu zararlı düşüncelerini yaymasına neden olacaktır. Soruşturmanın 
selameti açısından derhal açığa alınmasını talep ediyoruz. Ayrıca bu nefret söylemine devam ediyorsa 
eğitimcilik yapmaması gerekir. Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu olarak nefret söylemlerinin 
cezasız kalmaması için mücadele edeceğiz. 

https://www.evrensel.net/haber/475806/bursada-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-ogretmeninden-
aleviler-hakkinda-nefret-soylemi 

 

30 Kasım 

Kürtçe konuşana tedavi de yok 

Diyarbakır F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hasta tutsaklardan eski 
Hizan Belediye Eş Başkanı İhsan Uğur, uzun süredir sağlık sorunları yaşıyor. Defalarca talep etmesine 
rağmen hastaneye gönderilmeyen Uğur'un sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine cezaevi doktoru 
tarafından 22 Kasım Salı günü Diyarbakır Devlet Hastanesi Nefroloji Polikliniğine sevki yapıldı. 

Uğur jandarma eşliğinde hastaneye götürüldü ancak muayene edilmeden tekrar cezaevine geri 
götürüldü. Geri götürülme sebebi ise hastane koridorunda karşılaştığı eski bir tanıdığıyla Kürtçe 
selamlaşması. 

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı İhsan Uğur’un durumunu Meclis İnsan Hakları 
İnceleme Komisyonu’na taşıdı. Gaydalı komisyon başkanlığına verdiği dilekçede anayasa ve 
uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan sağlık hakkına erişimin ihlal edildiğine ve ilgili kolluk 
görevlilerinin görevlerini kötüye kullandıklarına dikkat çekti. 

https://artigercek.com/guncel/kurtce-konusana-tedavi-de-yok-231162h 

 


