KÜRTLER, ALEVİLER VE MÜLTECİLERE YÖNELİK IRKÇI SALDIRILARA
İLİŞKİN 1 ARALIK 2021-28 ŞUBAT 2022 TARİHLERİ BASIN TARAMASI
RAPORU
Son yıllarda artan göç akınlarıyla birlikte Mültecilere, Kürtlere ve Alevilere dönük artan ve
ötekileştirme içeren söylem ile eylemler yerleşik bir ırkçılık refleksinin varlığına dair
işaretleri arttırmıştır. Bu bağlamda Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi olarak ilkini
Haziran-Ağustos 2021 döneminden başlatıp 3 aylık periyotlarla yayınladığımız “Kürtler,
Aleviler Ve Mültecilere Yönelik Irkçı Saldırılara İlişkin Basın Taraması”nın, Aralık 2021Şubat 2022 dönemini kapsayan 3 aylık periyodu da yapılmıştır. Yapılan taramaya göre bu 3
ayda toplamda en az 28 ırkçı/ötekileştirici/yok sayan haber basına yansımıştır.
3 aylık periyotlarla yayınlamaya çalıştığımız, bahsi geçen kimliklere yönelik söylem ve eylem
düzeyindeki ayrımcı, ötekileştirici, ırkçı saldırılara ilişkin basın taraması; Ağırlıklı olarak
Mezopotamya Ajansı, Evrensel Gazetesi ve Bianet.org yayınlarının incelenmesi ile
gerçekleşirken ilgili süre içinde konuya dair bilgi7haber veren değişik sosyal medya ağları da
takip edilmiştir.
Gerçekleşen taramaya göre sadece bahsi geçen dönem içerisinde, Kürt kimliğine ve diline
yönelik bahsedilen Saiklerle basında en az 18 saldırı/yok sayma haberi yer almıştır. (Tablo-1)
Önceki dönemlere oranla bu dönemde Kürt kimliğine yönelik ırkçı/ötekileştirici/yok sayma
eylemlerinin daha çok Kürtçe üzerinden arttığı görülmüştür.
Devamla, aynı dönem içerisinde Mültecilere yönelik bahsedilen Saiklerle basında en az 9
saldırı haberi yer almıştır. (Tablo-2)
Yine aynı dönem içerisinde Alevilere yönelik bahsedilen Saiklerle basında en az 1 saldırı
haberi yer almıştır. (Tablo-3)
Bunlarla birlikte Medya taraması esnasında, “olay” olarak haber kaydı düşmeyen, ancak
Mültecilerin önemli bir kısmının yaşadıkları kentlerde, mahallelerde, gündelik hayatları içinde
olağan bir dışlanmaya, ötekileştirilmeye maruz bırakıldığını anlatan pek çok hayat hikâyesi
anlatılarına, yazılara rastlanmıştır.

TABLO-1: 01.12.2021/28.02.2022 TARİHLERİ ARASI KÜRTLERE YÖNELİK IRKÇI SALDIRILAR
KİŞİ
CİNSİYET
OLAY
YER

Amed Şehir Tiyatrosu

Ayşe Sürücü

K

Nusrettin Maçin

E

Volkan Temel

E

HDP İstanbul Bahçelievler İlçe
Binası

Dilan Yeşilgöz

Batman Petrol Lisesi Öğrencileri

K.Y., M.U., D.U.

K

Mardin Valiliği, Amed Şehir Tiyatrosu
tarafından sahnelenecek olan Kürtçe Tartuffe
oyununu engelledi. “Otel yetkilileri arayarak,
sözleşmeyi feshettiklerini kaporamızı da geri
ödeyeceklerini söyledi. Gerekçesini
sorduğumuzda 'Valilik ile ters düşmek
istemiyoruz' cevabını verdiler" dedi.
HDPMV. Ayşe Sürücü Meclisteki konuşmasında
Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı.
HDP Mv. Nusrettin Maçin'e Meclis Genel
Kurulu’nda “Kürdistan’a özgürlük şiarı” sözleri
nedeniyle Meclis çalışmalarına 3 bileşim
katılmama cezası verildi
Volkan Temel isimli Kürt yurttaş, satır, bıçak ve
sopalarla ırkçı saldırıya uğradı. Temel’e saldıran
ırkçı şahıslar, “Pis Kürtler, Türközü size mezar
olacak” ifadelerini kullandı. Aile; “Darp
raporumuzu alıp bugün karakola gidip şikâyette
bulunduk. Fakat saldırganlar gözaltına bile
alınmadı. Polisler bize ‘Buradan taşının başınıza
bir şey gelmeden, biz cezaevine atamayız anca
para cezası kesebiliriz’ diyor. Bu nasıl adalet?”
Karabük'te Ülkü Ocakları üyesi bir grup, bir
kitabevine Selahattin Demirtaş'ın kitaplarını
sattığı için ırkçı saldırıda bulundu
Bir saldırgan tarafından tarafından HDP
İstanbul Bahçelievler ilçe binasına ırkçı saldırı
düzenlendi.
Takvim gazetesi Hollanda'da bakanlık yapacak
olan bir Türk ve bir Kürt kadın haberinde 2
kadından biri olan Dilan Yeşilgöz'ün haberini "1
Türk ve diğer kökenli kadın bakan" diye yazdı
MHP'nin Ülkü Ocakları'na üye olduğu belirtilen
ve şu an Türk Eğitim Sen Şubesi Başkan
Yardımcısı olan Ö.Ç., İstiklal Marşı’nın
okunmasına eşlik etmeyen öğrencilere “Kanı
bozuklar” şeklinde hareket etti. Ö.Ç., daha
sonra “Vatan hainleri” diyerek, öğrencileri
saatlerce soğuk havada bekletti.
Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesinde
ülkücüler K.Y, M.U ve D.U isimli Kürt gençlere
satır ve palalarla saldırdı.
Batman Valiliği, Kürt Dil Platformu'nun
Kürtçenin resmi ve eğitim dili olması talebiyle
kentte stant açmasına izin vermedi.
Kürtçe yayın yapan Xwebûn gazetesinin
internet sitesine BTK tarafından erişim engeli
getirildi.
İstiklal Caddesi’nde Kürtçe müzik yaptıkları
gerekçesiyle gözaltına alınan 4 müzisyen, sözlü
ve fiziki şiddete maruz kaldı, enstrümanlarına el
konuldu.
Akkuyu NGS'de çalışan çok sayıda Kürt işçinin
giriş kartları, "güvenlik soruşturması" adı
altında iptal edildi. Dün mesaiye giden 26 Kürt
işçi kapıda geri çevrilerek, işlerine son verildiği
iletildi.
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MARDİN

05.12.2021

ANKARA

08.12.2021

ANKARA

08.12.2021

ANKARA

19.12.2021

Karabük

20.12.2021

İstanbul/
Bahçelievler

28.12.2021

06.01.2022

BATMAN

06.01.2022

Ankara/ Cebeci
Kampüsü

09.01.2022

BATMAN

28.01.2022

Ankara

28.01.2022

İstanbul

29.01.2022

Mersin

03.02.2022

Botan Artuç, Feyzi Akan, Hatice
Tonğ

Kürtçe müzik yapan sokak sanatçılarının
engellenmesine ilişkin yapılmak istenen
açıklamayı engelleyen polisler kitleye, “Hiçbir
şekilde size Kürtçe söylettirmeyeceğim” dedi.
Gülgûn Feyman, katıldığı bir haber
programında "Kürtçenin resmileşmiş bir
altyapısı yoktur; bir Kürt’ün diğer Kürt’ü
anlamadığı çeşitli lehçeleri vardır." şeklinde
açıklamada bulundu.
Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Nuda Kültür
Merkezi’nin adı kayyım tarafından değiştirerek
Hacıbekir Kültür Merkezi yapıldı.
21 Şubat Dünya Anadil günü vesilesiyle
Meclis'te Kürtçe konuşan HDP'li vekillerin
konuşmaları tutanaklara "x" dil olarak geçirildi.
Antalya Akdeniz Üniversitesi Kampüsü
içerisinde 30 kişilik ırkçı bir grup, 3 Kürt
öğrenciye saldırdı. Yaralanan öğrenciler
hastaneye kaldırıldı.

Ankara

04.02.2022

İstanbul

16.02.2022

Van

18.02.2022

Ankara

21.02.202

Antalya

22.02.2022

KİŞİ

TABLO-2: 01.12.2021/28.02.2022 TARİHLERİ ARASI MÜLTECİLERE YÖNELİK IRKÇI SALDIRILAR
CİNSİYET
OLAY
YER
Kendilerine “Ataman Kardeşliği” adını veren
ırkçılar Afgan gence saldırıp kayda aldı!
Kendilerine 'Ataman Kardeşliği' adını veren
vandal bir grup, İstanbul'da bir Afgan’a ırkçı
saiklerle saldırdı. Ayrıca saldırı anlarını
yayınlayan grup saldırılarına devam edeceğini
belirtti.
Dün gece Ankara Pursaklar’da Afgan bir aile
ırkçı saldırıya uğradı. Ailenin aynı zamanda
silahla tehdit edildiği ve ağır şekilde darp
edildiği öğrenildi.

Nail Alnaif

Ahmad Rafik Olabi

A.K,M.S

E

E

E

TARİH

İstanbul/Esenyurt

29.12.2021

Ankara/Pursaklar

08.01.2022

Esenyurt'ta biri mülteci iki kişi arasında çıkan
tartışma sonrası, saldırıya uğrayan Filistin'li
mültecinin sığındığı Suriyelilere ait işyerini
basan 30-40 kişilik bir grubun, işyerinin
camlarını kırıp içerde bulunan eşyaları tahrip
etmesi yoluyla ırkçı saldırı gerçekleştirildi.

İstanbul/Esenyurt

09.01.2022

İstanbul, Bayrampaşa'da 8 Suriyeli mültecinin
yaşadığı apartman dairesini basan kimliği
bilinmeyen kişiler 19 yaşındaki Nail Alnaif'i
uykusunda göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

İstanbul/ Bayrampaşa

11.01.2022

İstanbul/ Bayrampaşa

14.01.2022

Edirne/İpsala

02-03.02.2022

İstanbul/Bağcılar

03.02.2022

Ankara/Tuzluçayır

10.02.2022

Ankara/Kızılay

21.02.2022

İstanbul Bayrampaşa'da bir ev sahibi 2 yıldır
kiracıları olduğu Suriyeli aileyi, evinden
çıkarmak isteyen bin 200 lira olan kirayı 3 bin
liraya çıkardı. Kiracılarının kira zammını da
kabul etmemeleri üzerine ev sahibi, baltayla
evin kapısını ve camları kırdı
Edirne'den sınırdan itilen 22 mülteciden 19'u
donarak öldü
İstanbul Bağcılar'da kendilerini polis olarak
tanıtan kişiler Suriyeli mülteci Ahmad Rafik
Olabi'yi kelepçeleyerek öldürdü
Tuzluçayır Mahallesi’nde kimliği
belirlenemeyen bir saldırgan, Iraklı
mültecilerin işlettiği markette 2 kişiyi darp
ederek ırkçı saldırıda bulundu.
Kızılay’ın Somalili esnafları, polisin “Tabelanız
Türkçe olacak” baskısında bulunduğunu
belirterek, “Sizi ten renginizden ayırt ediyoruz”
dediklerini aktardı. A.K., “Geçen hafta
geldiklerinde ben artık bağırmaya başladım ve
zorla girmeye çalıştılar. Sürekli kapıda durup
bizi izliyorlar. Sözlü olarak taciz ediyorlar.
Rengimizden ve kıyafetimizden dolayı ‘Sen ne
biçimsin, neden böyle geziyorsun’ diye
aşağılıyorlar. Hatta bir sivil polis bir kere bana
‘Sizin yüzünüzden kendi memleketimizde
mülteci olduk’ diyerek sözlü taciz etti” şeklinde
anlattı.

KİŞİ

TABLO-3: 01.12.2021/28.02.2022 TARİHLERİ ARASI ALEVİLERE YÖNELİK IRKÇI SALDIRILAR
CİNSİYET
OLAY
YER
Kocaeli'de Yakup Tilki adlı kişi sosyal medya üzerinden Alevilere
dönük hakaretler edip ırkçı söylemlerde bulundu

Kocaeli

TARİH
09.02.2022

