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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. 

 

9 Şubat 

Fenerbahçe’nin yardım tırının Suriyelilerce yağmalandığı yalanlandı  

6 Şubat’ta Maraş merkezli, 11 ili etkileyen iki depremin ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit 
Özdağ ve bazı diğer sosyal medya hesaplarından Suriyelilerin Fenerbahçe yardım tırını yağmaladığı 
haberleri üzerine Fenerbahçe yönetimi haberleri yalanladı. Fenerbahçe Kurumsal İletişimden Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, A Spor canlı yayınına katılarak, yağmalama haberlerinin gerçeği 
yansıtmadığını duyurdu. 

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da yağmalama iddialarını yalanlayarak, “Bu 
haberin hiçbir şekilde doğruyu yansıtmadığını söylemek istiyorum. Biz, hem tır şoförüyle görüştük 
hem oradaki kontak kurduğumuz kişiyle görüştük. Zaten dağıtımın yapıldığına dair bir video da 
paylaştık. Bu haber kesinlikle doğru değildir. Böyle zamanlarda bile bu tarz haberler sosyal medyada 
bir şekilde yayılabiliyor. Lütfen itibar etmeyelim” ifadelerini kullandı. 

https://www.yeniakit.com.tr/haber/irkci-umit-ozdag-ve-saklaban-cetesinin-suriyeliler-fenerbahce-
tirini-yagmaladi-haberine-kulup-yoneticisinden-yalanlama-1731661.html 

 

Ümit Özdağ’dan suçlama: “Suriyeli aşığı” 

Ümit Özdağ gerçek dışı ırkçı paylaşımları nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunanları 
sosyal medya hesabında “Suriyeli aşığı” olarak tanımladı.  

Paylaştığı mesaj şöyleydi: “"Vatandaşlar benim halkımda suç duyurusunda bulunuyorlarmış. Canınız 
cehenneme. Siz Atatürk’ün bıraktığı mirasa ihanet edenlersiniz. Türk vatanını peşkeş çekenlersiniz. 
Suriyeli aşığı siyasal ümmetçiler." 

https://twitter.com/SoldanBakiss/status/1624130834616795136?t=7l67kNp9I5AeIvJ1KkfvQg&s=08 



 

 

 

11 Şubat 

Ümit Özdağ’ın “Suriyeli hırsız” diyerek tanıttığı kişinin deprem gönüllüsü olduğu ortaya çıktı. 

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak "Mavi yağmurluklu Suriyeli canlı 
yayında itfaiye erinin telefonunu çalıyor" suçlamasında bulundu. Ümit Özdağ'ın "Telefon çalan 
Suriyeli" diye hedef gösterdiği Abdulbaki Bozdağ, "Ümit Özdağ'ın yaptığı halkı iç karışıklığa 
sürüklemektir. Bugün bana Suriyeli hırsız demiş. Ben ne Suriyeliyim ne hırsızım. Ben Türk 
vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim. Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. İki üç gündür Maraş'a, Hatay'a 
Malatya'ya yardım götürüyoruz. Bu provokatörlükten başka bir şey değil. Hukuki bütün yollara 
başvuracağım ve buradan gelen parayı depremzedelere bağışlayacağım" açıklamasını yapmıştı.  

Abdülbaki Bozdağ’ın şikayeti üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Özdağ hakkında iftira 
suçundan soruşturma başlattı.   

12 Şubat 

Ümit Özdağ’ı kendi partisi yalanladı 

Göçmen Sendikası Girişimi’nin paylaştığı habere göre Ümit Özdağ’ın "Suriyeliler Samandağ'da 
yağmalama yapıyor" iddiası Zafer Partisi Samandağ İlçe Başkanı Suphi Yıldız tarafından yapılan 
açıklama ile yalanlandı. Yalanlamada şu ifadeler kullanıldı: “Çok fazla bilgi karmaşası oluyor. 
Samandağ’da Suriyeliler ellerinde bıçakla yağmalama yapmıyor arkadaşlar. Neye yetişeceğimizi 
şaşırdık. Suriyeliler bıçakla değil normal şekilde gezemezler Samandağ’da.”  

Ancak yapılan yalanlamada da Suriyelilerin Samandağ’da “normal şekilde gezemeyeceği” ifadesi 
dikkat çekti. 

https://twitter.com/gocmensendikasi/status/1624748696888827904?t=HhiVuJJJq-
yjYlnUeTEoFQ&s=03 

 

14 Şubat 

Komisyonumuz Ümit Özdağ’ın ırkçı paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında sığınmacılara karşı yaygınlaştırdığı ırkçı ve ayrımcı 
nefret söylemleri nedeniyle İHD-Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon olarak suç duyurusunda 
bulunduk.  

Suç duyurusunda “Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, uzun bir süredir yaptığı siyasetin temeline, 
savaştan kaçarak coğrafyamıza sığınmak zorunda kalan ve statüsüz biçimde coğrafyamızda yaşamaya 
devam eden sığınmacılara yönelik nefret söylemini koymaktadır” denildi ve savcılığa Ümit Özdağ’ın 
nefret içeren paylaşımlarından örnekler sunuldu. Suç duyurusunda ayrıca “TCK 216 ve 122 maddeler 
ile Türkiye’nin de tarafı bulunduğu AİHS’nin 14. maddesi dikkate alınarak, Ümit Özdağ hakkında 
soruşturma başlatılması gerektiği inancındayız” denildi. 

https://twitter.com/irkciliga_karsi/status/1625443984699949059?s=20&t=hLk5U9TjCx73-JFXW9eBlA 

 

 



 

 

 

17 Şubat 

“Deprem bölgesinden gelenleri işe almayın” 

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Şubat ayı oda meclisi toplantısında konuştu ve “etnik 
yapısı zor olan bir bölge” dediği deprem bölgesinden gelenlerin işe alınmamasını istedi. Zeytinoğlu, 
“Demografik yapıyı bozabilecek bir duruma çanak tutmayalım” dedi. 

https://tele1.com.tr/kocaeli-sanayi-odasi-baskanindan-is-insanlarina-depremzedeleri-ise-almayin-
790759/ 

Daha sonra Ayhan Zeytinoğlu Kocaeli'ye gelen depremzedelerin işe alımlarıyla ilgili sözlerine verilen 
tepkiler sonrası basın açıklaması düzenledi. Zeytinoğlu, kendisini doğru ifade edemediği için özür 
dilerken, istifasının söz konusu olmadığını belirtti. 

https://www.bizimyaka.com/haber/14039807/kso-baskani-zeytinoglu-kendimi-ifade-edemedim-
ozur-dilerim 

 

22 Şubat 

“Irkçılıkta yeni bir soluk: Tektonik Irkçılık” 

Farklı kültürel kimliklerin bir arada uyum içinde yaşaması için projeler geliştiren sivil toplum girişimi 
Harmony Projesi, Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığının resmi hesabında paylaşıp sonradan sildiği tweet’i 
alıntılayarak bu yapılanı “Irkçılıkta yeni bir soluk: Tektonik Irkçılık” olarak tanımladı. Zafer Partisi Bursa 
İl Başkanlığı’nın sonradan sildiği tweet’te şöyle deniyordu: 

“Kahramanmaraş Depremi'nin sebebi, Arap Levhasının, Anadolu'yu itmesidir. Arap Levhası yaklaşık 
10 Milyon yıldır Anadolu Levhasını itiyor. Bir yandan Suriyeli istilacılar, bir yandan Arap Levhası. 
Maalesef coğrafya kaderdir." 

https://www.instagram.com/p/Co7369yMmhb/?igshid=OTRmMjhlYjM%3D 

 

26 Şubat 

Deprem yardımı alınca 'pis çingene' diye kovulmak 

Yazar Yıldız Tar, deprem bölgesinde yaşayan Dom ve Abdalların karşılaştığı ırkçı söylem ve 
uygulamaları anlattı.  

Yıldız Tar, Dom ve Abdalların afet yardım merkezlerinde defalarca “Çingeneler burayı bastı, 
depremzedeler yemek yiyemiyor" sözünü duyduklarını, merkezlerden bazen kibarca kovulduklarını, 
bazen de kovanların o kadar da kibar olmadıklarını anlattı.   

Tar, “Depremden etkilenen Dom ve Abdallara karşı derinleşen ayrımcılık ve eşitsizlik sadece deprem 
bölgesinde değil, eğer bir şekilde başka bir yere gidebildilerse gittikleri yerde de peşlerini bırakmıyor. 
Ayrımcılık deyip geçmeyin, afet zamanında ayrımcılık aynı zamanda açlık, susuzluk, şiddet, tehdit, 
başını sokacak bir çadır bile bulamamak anlamına geliyor,” diyerek ayrımcılığa örnekler verdi. 

https://t24.com.tr/yazarlar/yildiz-tar-insan-manzaralari/depremde-dom-ve-abdallar-deprem-
yardimi-alinca-pis-cingene-diye-kovulmak,38860 



 

 

 

 

27 Şubat 

Hem deprem hem de ırkçılıkla mücadele ediyor 

Mereş merkezli depremler sonrası yerle bir olan Dîlok’un Nurdağı ilçesine bağlı Çakmak mahallesinde 
4 günün ardından AFAD tarafından gönderilen çadırlar halka dağıtılırken bir tek Suriyeli Muhammed 
Halid’in ailesine çadır verilmedi.  

Savaş nedeniyle Suriye’nin Halep kentinden 2014 yılında Nurdağı’na taşınan Suriyeli Muhammed 
Halid ve eşi yıllardır köyde çobanlık yapıyor. Onlar için çalışmasına rağmen mahalleli tarafından 
istenmediğini belirten Muhammed Halid, ırkçı söylemlere maruz kaldığını aktarırken, “Bize 
‘cehennem olun gidin. Bu Araplar gitsin buradan’ diyorlar. Köy merkezindeki jeneratörde bu sabah 
telefonumu şarj etmeye gittim. Beni kovdular” dedi. 

Mahallelinin kendilerine yönelik saldırgan tavırları nedeniyle mahalleye gelen gıda yardımlarını da 
edinemediğini dile getiren, “yardımların dağıtıldığı yere gittiğimizde, mahalleli almamızı istemiyor. 
‘Gelmeyin’ diyorlar. Bir bardak su alamıyoruz” diyen Halid, gıda yardımlarının kendilerine 
ulaştırılmadığını belirtiyor.  

http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/199907 

 

28 Şubat 

Hristiyanların kurduğu yardım çadırının başında video çekip hedef gösterdiler 

Dünyanın ilk Katolik kilisesinin bulunduğu, Hıristiyan, Yahudi, Müslüman nüfusu bir arada barındıran 
Hatay'da bir kilise tarafından kurulan yardım çadırı, bölgeye gelen tarikatçılar tarafından hedef 
gösterildi. Bursa Uludağ Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ne (BUKEDDER) mensup iki tarikatçı, 
kilise tarafından kurulan çadırı hedef gösteren bir video yayınlayarak "Buraları boş bırakmamamız 
lazım" dedi. 

Çadırın başında video çeken tarikatçılar, Hristiyan yerlilerin bulunduğu Hatay'da kilisenin aş evi 
açtığını ve güler yüzle "aşırı yumuşak" davranarak depremzede vatandaşları kendilerine çekmeye 
çalıştıklarını öne sürdü. Yemek dağıtıp etrafı temizleyen kilise mensuplarının insanları Hristiyanlığa 
kazanmak amacı ile hareket ettiğini savunan tarikatçılar, yayınladıkları videoda İsmailağa Cemaati'ni 
bölgeye çağırdı.  

Videoda "Hemen şu karşımızda kilise var. Orada kilise aşevi açmış. Ayin de yapıyorlar sabahları. 
Yanlarına gittiğimizde elimizi öpecek derecede mütevazı, yumuşak davranıp insanları kendilerine 
çekmek için olanca gayretiyle çaba sarf ediyorlar. Özel eğitilmiş, kilisenin elemanları. Seçilmiş, 
eğitilmiş insanlar bunlar. O yüzden bizim burada olmamız lazım. Hocalarımız mutlaka buraları boş 
bırakmasın" şeklinde konuşuldu.  

https://artigercek.com/guncel/hristiyanlarin-kurdugu-yardim-cadirinin-basinda-video-cekip-hedef-
gosterdiler-240859h 

 


