
KÜRTLER, ALEVİLER VE MÜLTECİLERE YÖNELİK IRKÇI SALDIRILARA 

İLİŞKİN 1 HAZİRAN-31 AĞUSTOS 2021 TARİHLERİ BASIN TARAMASI RAPORU 

Son yıllarda Türkiye’deki toplumsal davranış biçimlerini; ötekileştirme, kutuplaştırma, 

kendinden görmeme gibi kavramlarla tanımlayan; kişilerin etnik, bölgesel, inançsal farkları 

nedeniyle belirtilen davranış biçimlerine maruz bırakıldıklarını gösteren çok sayıda haberle 

karşılaşıyoruz. 

Özellikle son yıllarda artan göç akınlarıyla birlikte Mültecilere, Kürtlere ve Alevilere dönük 

artan ve ötekileştirme içeren söylem ile eylemler yerleşik bir Irkçılık refleksinin varlığına dair 

işaretleri arttırmıştır. Bu bağlamda Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi tarafından 1 

Haziran/31 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan 3 aylık yaz dönemi içinde bahsi geçen 

kimliklere yönelik söylem ve eylem düzeyindeki ayrımcı, ötekileştirici, ırkçı saldırılara ilişkin 

basın taraması (Mezopotamya Ajansı, Evrensel Gazetesi ve Bianet.org üzerinden) 

gerçekleştirilmiştir. 

Gerçekleşen taramaya göre sadece bahsi geçen dönem içerisinde, Kürt kimliğine yönelik 

bahsedilen Saiklerle basında en az 11 saldırı haberi yer almıştır. (Tablo-1) 

Yine aynı dönem içerisinde Alevi kimliğine yönelik bahsedilen Saiklerle basında en az 3 

saldırı haberi yer almıştır. (Tablo-2) 

Devamla, aynı dönem içerisinde Mültecilere yönelik bahsedilen Saiklerle basında en az 6 

saldırı haberi yer almıştır. (Tablo-3) 

Bunlarla birlikte Medya taraması esnasında, “olay” olarak haber kayda düşmeyen, ancak 

Mültecilerin önemli bir kısmının yaşadıkları kentlerde, mahalleler de gündelik hayatları içinde 

olağan bir dışlanmaya, ötekileştirilmeye maruz bırakıldığını anlatan pek çok hayat hikayesi 

anlatılarına, yazılara rastlanmıştır. 

  



TABLO-1: 01.06.2021/31.08.2021 TARİHLERİ ARASI KÜRTLERE YÖNELİK IRKÇI SALDIRILAR 
KİŞİ CİNSİYET OLAY YER TARİH 

Deniz Poyraz Kadın HDP il binasında ırkçı bir kişi tarafından katledildi. İzmir 17.06.2021 

Mevsimlik İşçiler   

Diyarbakır ve Mardin'den Afyon'a mevsimlik tarım 
işçisi olarak giden işçiler, Kürtçe konuştukları için 
'terörist' denilerek ırkçı saldırıya uğradı. Saldırıda 
2'si Kadın 7 kişi yaralandı. Afyon 19.07.2021 

Karslı aile   
Karslı Kürt aileye ırkçı saldırı düzenlendi, 4 kişi 
yaralandı Ankara/Altındağ 20.07.2021 

Hakim Dal Erkek 

Çarıklıköy’de 20 yıldır ikamet eden Diyarbakırlı 
aileye ırkçı saldırı gerçekleşti. En az 60 kişi olan 
ırkçı grup, Kürt aileye silahla saldırdı. Saldırıda aile 
fertlerinden Hakim Dal (43) öldürüldü. 
Karahüyük’de yaşayan saldırgan grubun daha önce 
de aileyi defalarca kez tehdit ettiği öğrenildi. Konya 21.07.2021 

Z.D. Kadın 

Eşinden ayrılan ve 5 çocuğuyla yaşayan kadın, 'pis 
kürtler, teröristler,kürtleri burada istemiyoruz' 
denilerek saldıray uğradı.aile saldırı sonrası evlerini 
terk etmek zorunda kaldı Ankara/Elmadağ 28.07.2021 

Dedeoğlu ailesi   

daha önce saldırıya uğrayan aile, aynı saldırganlar 
tarafından evlerinde saldırıya uğradı,7 kişi 
öldürüldü Konya/Meram 30.07.2021 

mevsimlik 
İşçiler(kurğa ailesi)   

Bu grup, aileye, 'Siz Kürtsünüz sizi burada 
istemiyoruz. Size yarın akşama kadar süre 
veriyoruz. Yarın akşam Elmalı'yı terk etmeseniz, sizi 
ailenizle birlikte yakacağız' dediler. Bugün de 
tekrar gelip saldırdılar. 2 kez saldırı yapıldı. Bu 
kişiler köylüdür ama kendilerine 'ülkücüyüm' 
diyorlar. Köy muhtarı bu olayı kışkırtıyor. Onlar, 
'buradan gidecek' diyor. Aile bu saat itibariyle köyü 
terk etti" ifadelerini kullandı. Antalya/Elmalı 01.08.2021 

Antalya'da yaşayan 
Kürtler   

Antalya'da orman yangınları sonrası sokağa 
dökülen ırkçı gruplar, ellerindeki silahlarla kimi 
noktalarda yol kesip kimlik kontrolü 
yapıyor.Gruplara jandarma ve polis müdahale 
etmezken, o ilçede yaşamayan ve Kürt olan 
yurttaşları darp edip tehdit ettiği öğrenildi. Antalya  03.08.2021 

Mehmet Deniz Erkek 

Döşemealtı’nda silahlı ırkçı gruplar tarafından 
durdurulan HDP İlçe Eşbaşkanı Mehmet Deniz, 
büyük çoğunluğu silahlı olan grup tarafından 
durdurulmuş kimliği istenmiştir. Kimliğinin 
üzerinde olmadığını söyleyip ev adresini vererek 
saldırıdan kurtulmuştur. Antalya/ Döşemealtı 05.08.2021 

Erhan Sevim Erkek 

Kepez'de yol kontrolü yapan ırkçı bir grup 
tarafından aracından indirilerek darp edilen Erhan 
Sevim, grup tarafından “Pis Kürtler. Defolun gidin 
yoksa hepinizi yakarız” diye tehdit edildiğini 
söyledi.  Antalya/Kepez 17.08.2021 

    

Show TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la 
Vazgeçme" programına telefonla bağlanan Türkan 
Taşçı'nın Kürtçe konuşmasını "Burası Türkiye 
Cumhuriyeti" diyerek engellemeye çalıştı İstanbul/TV yayını 24.08.2021 

 



TABLO-2: 01.06.2021/31.08.2021 TARİHLERİ ARASI ALEVİLERE YÖNELİK IRKÇI SALDIRILAR 
KİŞİ CİNSİYET OLAY YER TARİH 

Uçarman Ailesi   

Avcılar ilçesinde yaşayan Uçarman ailesi, Alevi 
oldukları için komşularının saldırısına maruz 

kaldıklarını açıkladı. Saldırı esnasında ‘Allahsızlar, 
kitapsızlar, Kızılbaşlılar’  ve “Ezan sesinden rahatsız 

olanları Allah yaksın” gibi nefret söylemleri 
söylendiği ifade edildi.   İstanbul/Avcılar 02.06.2021 

Sezer Öztürk Erkek 

Esenyurt'taki evinin kapısına işaret konulan ve ırkçı 
yazılama(“Alevi defol Kürt” ) yapılan Alevi yurttaş 
Sezer Öztürk şikayet için gittiği karakolda “halkı kin 
ve nefrete teşvik etme” suçlamasıyla tehdit 
edildiğini İstanbul/Esenyurt 15.07.2021 

Seyhan'da yaşayan 
Alevi aileler   

Seyhan ilçesinde Alevilerin yaşadığı bazı evlerin 
duvarlarına "Kızılbaş" yazılarak işaretlendi. Adana/Seyhan 24.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLO-3: 01.06.2021/31.08.2021 TARİHLERİ ARASI MÜLTECİLERE YÖNELİK IRKÇI SALDIRILAR 
KİŞİ CİNSİYET OLAY YER TARİH 

  

Kayseri geri gönderme merkezinde 4 
mülteci intihar girişiminde bulundu, bir 

mülteci öldü Kayseri 04.06.2021 

Bolu'da 
Yaşayan 

Mülteciler 
 

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju 
Özcan, kentte yaşayan mültecilerin su 
faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 

10 kat zam yapılacağını açıkladı. Bolu 26.07.2021 

 

 

Sungurlu Belediye başkanı İYİP'li 
Abdülkadir Şahiner mülteciler için 

"Bunlar, vatanını ve namusunu bırakıp 
Türkiye'ye kaçtılar. Vatanı olmayanın 

namusu da olmaz. Bunların Türkiye'ye 
hayrı dokunmaz" ve "Ne kadar kanun 
kaçağı varsa Ortadoğu çöplüğünde, 

Türkiye'ye dolduruldu. Suriyelileri çok 
sevenler alıp evinde baksın. Bunların 

yanına eşantiyon olarak 1 Afganlıyı da 
belediye olarak biz vereceğiz" 

ifadelerini kullandı. 
Çorum/ 

Sungurlu 08.08.2021 

Bolu'da 
yaşayan Iraklı 

aile 

 

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın 
ırkçı açıklamaları sonrası kentte 
göçmen karşıtlığı her geçen gün 

artıyor. Kent merkezinde bulunan 
Sağlık Mahallesi’nde bir apartman 

yönetimi bir buçuk yıldır apartmanda 
oturan Iraklı aileyi de “kurallara 

uymadıkları, rahatsızlık verdikleri ve 
tenleri koktuğu” iddiasıyla 

apartmandan çıkarmaya karar verdi. Bolu 10.08.2021 

 

 

Ankara’nın Altındağ ilçesinde ırkçı 
saldırı sonucu çıkan kavgada 

bıçaklanan iki gençten birinin hayatını 
kaybetmesinin ardından Suriyelilere ait 

ev ve işyerlerine yönelik organize 
saldırılar düzenlendi. 

Ankara/ 
Altındağ 10/11/12.08.2021 

Afgan Market 
 

Ümit Özdağ Kırşehir'de Afgan Marken 
adıyla açılan işletmeyi, sosyal medya 

hesabından paylaşarak hedef gösterdi Kırşehir 23.08.2021 
 

 

 

 

 


