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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. 

 

2 Ocak 

Okul müdür yardımcısından ırkçı sözler: “Teröristlere günaydın yok” 

Şırnak Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda görev yapan Müdür Yardımcısı A.K., 2 Ocak tarihinde okul 
girişinde, diğer müdür yardımcısına ‘günaydın’ dedi. Daha sonra Eğitim Sen üyesi iki öğretmene 
dönüp ‘teröristlere günaydın yok’ ifadelerini kullandı. 

Eğitim Sen Şırnak Başkanı Adnan Şenbayram, olayın takipçisi olacaklarını belirterek, dava açacaklarını 
söyledi. Şenbayram, A.K’nin daha önce de bu tür söylemleri olduğunu dile getirerek “Buna benzer 
sözleri daha önce de bilinçli olarak kullandı. Ancak ilk defa cüretkar bir şekilde doğrudan bize yönelik 
ithamda bulundu” dedi. 

Olayın ardından, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanıtlaması 
üzerine Meclis’e soru önergesi verildi. Önergede, “Müdür Yardımcısı A.K’nin daha önce de çalıştığı 
okullarda hem öğrencilere hem de Kürt öğretmenlere hakaret ettiği iddialar arasındadır. Müdür 
Yardımcısı A.K’nin bu söylemleri, bir öğretmene veya öğrencilere bireysel bir söylem olarak kabul 
edilemez; bu esasında Şırnak’ta yaşayan halkın tamamına hakarettir” ifadeleri yer aldı. 

https://www.gazeteduvar.com.tr/egitim-sen-sirnak-mudur-yardimcisinin-irkci-soylemine-dava-
acacagiz-haber-1596933 
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Televizyon programında Kürtçe türküye tepki 

"Söylemezsem Olmaz" adlı magazin programının yılbaşı özel yayınına türkücü Berdan Mardini katıldı. 

Programın yorumcularından Seren Serengil, Mardini'nin "Şemmame" adlı Kürtçe şarkıyı seslendirdiği 
sırada önce elleriyle kulaklarını kapatmak istedi, ardından sahneyi terk ederek yerine oturdu. 
YouTube kanalında yayınlanan videoda, programın tamamı verilirken ilgili anlar yer almadı. 

https://www.gazeteduvar.com.tr/seren-serengile-sosyal-medyada-kurtce-tepkisi-galeri-1596719 

 

17 Ocak 

Kilise duvarına 'Tek yol İslam' yazısı 

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Edirnekapı semtinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nin bahçe duvarına 
"Tek yol İslam" yazılaması yapıldı. 1836’da Haçı Nikolas tarafından inşa edilen kilisenin bahçesine 
yapılan yazılamanın kimler tarafından yapıldığı öğrenilemedi. 

http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/194949?s=08 

 

18 Ocak 

Kürtçe konuşan tutuklu eş başkana disiplin cezası 

Diyarbakır 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde olan Eski Hîzan Belediyesi Eş Başkanı İhsan Uğur’a 
Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle disiplin cezası verildi. 

Diyarbakır 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan eski Hizan Belediyesi Eş Başkanı İhsan Uğur, 
22 Kasım 2022’de tedavi amaçlı götürüldüğü Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nde denk 
geldiği bir arkadaşıyla Kürtçe konuştuğu için muayene edilmeden cezaevine geri götürüldüğü ve 
sonrasında ise disiplin cezası verildiği öğrenildi. Cezaevi idaresi başlattığı soruşturma sonucunda 
Uğur’a bir ay spor ve sohbet etkinliklerine katılmama cezası verildi. 

http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/195011 

 

Gençlerbirliği Kürt olduğunu öğrendiği oyuncunun sözleşmesini feshetti 

Ankara Gençlerbirliği futbol takımı, İsveç’ten transfer ettiği Kürt futbolcu Rodin Cem Deprem ile 
imzaladığı sözleşmeyi feshetti. 

Takım 17 Ocak’ta Deprem ile bir buçuk yıllığına sözleşme imzaladı, antrenmana çıkan oyuncunun 
daha önce Kürt takımı Dalkurd’a oynaması ve Kürt olduğunun anlaşılması üzerine sözleşmesi 
feshedildi.   

Bianet'e konuşan ve ismini vermek istemeyen bir Gençlerbirliği Kongre Üyesi, "Sözleşmenin 
feshedilmesinin tek gerekçesi Rodin Cem Deprem'in Kürt olması ve daha önce Dalkurd takımında 
oynamasıdır" dedi. 

https://bianet.org/bianet/spor/272984-genclerbirligi-kurt-oldugunu-ogrendigi-oyuncunun-
sozlesmesini-feshetti 



 

Özdağ, yurttaşları "istenmeyen" kişileri hedef göstermeye çağırıyor 

Zafer Partisi, Türkiye'deki sığınmacıların dışlanması üzerine kurulu ayrımcı seçim stratejisinin ilk 
uygulamasını başlattı.  

Parti, yurttaşların yalnızca "sığınmacıların" değil, varlığına katlanamadıklarını düşündükleri herhangi 
birinin de ülkeden kovulması için adlarına sanal otobüs bileti almaya çağrıldıkları bir "dışlama" 
kampanyası yürütüyor. 

Partinin Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Twitter hesabından da yayınlanan propaganda videolarında 
mültecilerin ve "istenmeyen" yurttaşların "Zafer Turizm" otobüslerine bindirilerek "deport" edilmeleri 
için adlarının kendilerine bildirilmesi ve belirtilen IBAN numarasına bağış yapılması istendi; ayrıca 
"Zafer Turizm'in tek yönlü Şam seferleri için bilet satışlarımız başlamıştır. Göndermek istediğiniz ismi 
eft açıklamasına yazın, rezervasyonunu yapalım" denildi. Otobüsün kalkış noktası Ankara ve varış 
noktası Suriye'nin başkenti Şam olarak gösterildi. 

https://m.bianet.org/bianet/azinliklar/272949-ozdag-yurttaslari-istenmeyen-kisileri-hedef-
gostermeye-cagiriyor 

 

29 Ocak 

Alevileri hedef alan öğretmene dava açıldı 

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Hürriyet Anadolu Lisesi’nde görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Öğretmeni M.C. hakkında, Aleviliğe ve Alevilere karşı nefret söyleminde bulunduğu belirtilerek 
yapılan suç duyurusu üzerine iddianame hazırlanarak dava açıldı.  

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 
hazırlanan iddianame Bursa 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. İddianamede öğretmen 
hakkında; sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığı dayanarak aşağılama suçundan altı 
aydan bir yıla kadar hapis cezası istendi. 

Geçen yıl Hürriyet Anadolu Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni M.C.’nin derste, “Ben 
Alevilerin gittikleri yolun yanlış olduğunu düşünüyorum. Çoğu Alevi ailede çocuğun kimden olduğu 
belli değildir” dediği ve “Alevilerin Hz. Ali’yi Hz. Muhammed’in yerine koydukları, çoğu Alevinin ahlaki 
açıdan bozuklukları bulunduğu, bir erkek ile kız öğrencinin ders dışında konuşmasının da zina olduğu” 
gibi sözler kullandığı belirtilmişti. Okulda 10. sınıf öğrencisi olan K.G.’nin babası S.G. ve babaannesi 
Y.G. öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 

https://www.birgun.net/haber/alevileri-hedef-alan-ogretmene-dava-acildi-419334 

 


