
KÜRTLER, ALEVİLER VE MÜLTECİLERE YÖNELİK IRKÇI SALDIRILARA 

İLİŞKİN 1 EYLÜL 2022-28 ŞUBAT 2023 TARİHLERİ BASIN TARAMASI RAPORU 

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 Eylül 2022-Şubat 2023 dönemini kapsayan 6 aylık 

periyotta gerçekleştirilen basın taramasında toplamda en az 96 ırkçı/ötekileştirici/yok sayan 

haber basına yansımıştır. 

Uzun zamandır Türkiye’de iktidar ve muhalefetin söylemleriyle ve bu dolayımda gelişen 

toplumsal reflekslerle; ötekileştirme, kutuplaştırma, yok sayma, kendinden görmeme gibi 

kavramlarla tanımlanan; kişilerin etnik, bölgesel ve inançsal farkları nedeniyle belirtilen 

davranış biçimlerine maruz bırakıldıklarını gösteren çok sayıda haberle karşılaşıyoruz. 

Özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli deprem sonrasında yaşanan krizler, 

öfkeyi doğrudan mültecilere yöneltme çabaları Hatay-Gaziantep hattındaki mülteciler için zor 

bir sürecin de başlangıcı olmuştur. Tekil olarak basına yansıyan haberlerin dışında genel 

anlamda, özellikle deprem bölgelerindeki mültecilerin hem toplumsal bir linçe maruz 

bırakıldıklarını hem de kabartılmış ırkçı reflekslerden kaynaklı bu zor süreçte insani 

yardımlardan da mahrum bırakıldıkları yaptığımız haber taramalarında öne çıkan iddialar 

olarak yer bulmaktadır. 

Yine aynı şekilde depremden kaynaklı Kahramanmaraş ve Adıyaman’a bağlı Alevi köylerin 

de bu süreçte hem merkezi iktidar hem de yerel iktidarlar tarafından ayrımcılığa maruz 

bırakıldıkları ve deprem sürecinde yardımlardan sağlıklı bir şekilde faydalanamadıkları haber 

taramalarında güçlü iddialar olarak öne çıkmaktadır. 

Gerçekleşen taramaya göre sadece bahsi geçen dönem içerisinde, Kürt kimliğine ve diline 

yönelik bahsedilen Saiklerle basında en az 61 saldırı/yok sayma haberi yer almıştır. (Tablo-1) 

Taramalarda, Kürt kimliğine yönelik ırkçı/ötekileştirici/yok sayma eylemlerinin daha çok 

Kürtçe üzerinden geliştiği görülmüştür. 

Devamla, aynı dönem içerisinde Mültecilere yönelik bahsedilen Saiklerle basında en az 28 

saldırı haberi yer almıştır. (Tablo-2) 

Yine aynı dönem içerisinde Alevilere yönelik bahsedilen Saiklerle basında en az 7 saldırı 

haberi yer almıştır. (Tablo-3) 



 

TABLO-1: 01.09.2022/28.02.2023 TARİHLERİ ARASI KÜRTLERE YÖNELİK IRKÇI SALDIRILAR 
KİŞİ CİNSİYET OLAY YER TARİH 

XECÊ K 
Sanatçı Xecê’nin Şırnak Üniversitesi’nde 

düzenleyeceği konser rektörlük tarafından 
gerekçesiz iptal edildi. 

ŞIRNAK 10.09.2022 

ABDURRAHMAN 
BİRGÜN, HAMİT ORAN E 

Cide ilçesinde Batmanlı Kürt işçilere 
düzenlenen silahlı saldırıda bir işçi yaşamını 

yitirdi, bir işçi yaralandı.Saldırıda yaralı 
kurtulan Hamit Oran, Kürtçe konuştukları 

için saldırıya uğradıklarını belirtti. 

KASTAMONU 11.09.2022 

MURAT BİLGER E 

Sincan 3 No’lu L Tipi cezaevinde tutulan 
Murat Bilger,  ailesiyle gerçekleştirdiği 

telefon görüşmesi sırasında Kürtçe 
konuştuğu için gardiyanların tehditlerine 

maruz kaldı. 

ANKARA 12.09.2022 

NEVAF BİLEK E 

CHP PM üyesi Nevaf Bilek hakkında 
"Kürdistan" dediği için "Örgüt 

propagandası" iddiasıyla soruşturma 
başlatıldı.  

DİYARBAKIR 12.09.2022 

    
İncirliova ilçesinden aldığı evi görmek için 

Arpadere köyüne giden Iğdırlı aile, 
köylülerin ırkçı saldırısına uğradı. 

AYDIN 13.09.2022 

YUSUF GÜNEŞ E 
Sanal medyada Kürtçe şarkı paylaşan Yusuf 

Güneş’e 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası 
verildi.  

İSTANBUL 13.09.2022 

BURHAN AVCI E 

Silifke'de çalışan Kürt işçilerin aracına 
çarpan Burhan Avcı, kazadan kurtulmak 

için köy meydanında, "Bunlar terörist" diye 
bağırınca, işçiler darp edildi. 

MERSİN/SİLİFKE 14.09.2022 

    

Celâlzâde Mustafa Çelebi'in kaleme aldığı 
Selimnâme adlı eserin çevirinde Kürdistan 

ifadeleri sansürlenerek “Doğu diyarı” 
olarak yazıldı. 

İSTANBUL 14.09.2022 

ÇETİN DOĞAN E 

Zorunlu askerlik yaptığı kışlada Kürtçe 
eğitimi savunduğu için ırkçı saldırıya 

uğrayan Çetin Doğan’a “örgüt 
propagandası” davası açıldı. Saldırgan 

askere ise, “haksız tahrik” indirimi yapıldı.   

EDİRNE 15.09.2022 

    

Diyarbakır Otogarı’ndan Mersin’e 
gönderilmek istenen Kürtçe yayın yapan 
tek gazete olan Xwebûn Gazetesi’nin 100 

sayısına el konuldu. 

DİYARBAKIR 19.09.2022 

    

HDP kongresine giden araçta söylenen 
Kürtçe şarkıları sanal medya hesabından 

canlı olarak paylaştığı için 3 yıl hapis cezası 
verilen K.İ. tutuklandı.  

HATAY 23.09.2022 

    
Kürt sanatçı Mem Ararat’ın Mersin’de 

vereceği konser Mersin Valiliği tarafından 
yasaklandı. 

MERSİN  27.09.2022 

    
Bingöl Üniversitesi 3 ay önce 3 bin TL'ye 
kiraladığı salonu 20 bin TL'ye çıkararak 

Mikail Aslan konserini engelledi. 
BİNGÖL 28.09.2022 



    

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan 
Bahariye Ortaokulu'nda okuyan 8’inci sınıf 

öğrencisi R. P.’nin, adının Kürtçe 
olmasından kaynaklı ayrımcılığa ve ırkçı 

muameleye maruz kaldığı belirtildi. 

İSTANBUL 29.09.2022 

    

Afyon İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, bugün saat 
19.00’da Afyonspor’la karşı karşıya gelecek olan 

Amedspor’a karşı provokatif açıklamada bulundu. 
Afyonspor’un oyuncularını ziyaret eden Kırgel, 

“Gönlümüz sizlerle. Sizin işiniz futbol oynamak. Siz de 
onu gerçekten güzel yapıyorsunuz. Geri kalanı bize 

bırakın. Gerçekten Afyon’un sizin kazanmanıza 
ihtiyacı var. Hele hele Mersin’de yaşadığımız o terör 
eyleminden sonra, gönlümden geçeni söylüyorum: 

Şöyle bir 5-0 eze eze yenerseniz, buradan onları 
göndeririz” dedi. 

AFYONKARAHİSAR 1.10.2022 

CEMİL TAŞKESEN E 
Meral Akşener ile diyaloglarında “Burası 

Kürdistan” sözleri ile gündeme gelen Cemil 
Taşkesen tekrar gözaltına alındı. 

SİİRT 7.10.2022 

ARYEN TURAN K 
İzmir Barosu Genel Kurulu'nda ÖHD üyesi 

avukat Aryen Turan'ın "Jin jiyan azadi" 
sloganını attığı sırada ırkçı saldırıya uğradı. 

İZMİR 22.10.2022 

AYNUR AŞAN K 

Kobanê Davası’nda Kürt siyasetçi Aynur 
Aşan’ın savunması mahkeme heyeti 

tarafından engellenirken, HDP Hukuk 
Komisyonu Üyesi avukat Sipan Cizreli, 
savunmanın kısıtlanmasına yönelik asıl 

gerekçenin “Kürtçe’ye tahammülsüzlük” 
olduğunu belirtti. 

ANKARA 25.10.2022 

HASAN KILIÇ E 
Tutuklu Hasan Kılıç'a, Kürtçe yazdığı 
mektupta yer alan skeçteki ifadeler 

dolayısıyla 11 günlük hücre cezası verildi.  
MARDİN 31.10.2022 

    

Kürtçe yayımlanan Xwebûn Gazetesi’ni 
Diyarbakır’dan İstanbul’a götürmek üzere 
kargoyu teslim alan otobüs firması, sivil 

polisler tarafından tehdit edilerek, 
gazeteler araçtan indirildi.   

DİYARBAKIR 5.11.2022 

    

Hakkari'de polisin "engelliler"le başlayıp, 
"çocuklar"la devam eden ve sonunda 

"vatandaşlar"a yayılan evlere girip 
"parmak" izi toplama" uygulaması, 
hukukçular, çocuk ve insan hakları 

savunucularından "ayrımcılık" ve "fişleme" 
eleştirleri alıyor. 

HAKKARİ 12.10.2022 

    

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan 
Şehit Komando Er Ramazan Okur 

Ortaokulu’nda merdivenlere “YaTürkçe 
konuş ya da sus” şeklinde ırkçı yazılar 

yazıldı. 

BURSA/OSMANGAZİ 12.11.2022 

    
Ereğli Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde, 

Kürtçe konuşan tutukluların gardiyanların 
saldırılarına uğradığı belirtildi. 

KONYA 14.11.2022 

    

İstanbul Üniversitesi’nde  6 öğrenci, 20 
kişilik ülkücü bir grubun ırkçı saldırısına 
uğradı. Üniversitenin İletişim Fakültesi 

bahçesinde gerçekleşen saldırıda yaralanan 
öğrenciler, darp raporu alarak, ırkçı 

İSTANBUL 24.11.2022 



saldırıyı gerçekleştirenler hakkında 
şikayetçi olacağını duyurdu. 

    

Ankara’da, 25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 

kapsamında Sakarya Meydanı’nda 
gerçekleştirilen etkinlikte, “Afganistan’dan 
İran’a, İran’dan Kurdistan’a, Kurdistan’dan 

Türkiye’ye feminist ateş sönmeyecek” 
yazılı pankartı taşıyan 7 kadın, polislerce 

gözaltına alındı. 

ANKARA 25.11.2022 

    

Fenerbahçe transfer ettiği, futbolcu Ozan 
Suncak’ın sözleşmesini, Kürdistan bölgesel 
yönetiminin bayrağını beğendi iddiasıyla 

fesih etti. 

İSTANBUL 27.11.2022 

İMAM TAŞÇIER E 

HDP Milletvekili İmam Taşçıer’in kendi 
anadili olan Kürtçe yapmak istediği 

konuşma, Meclis Başkanvekili Haydar Akar 
tarafından kesildi. 

ANKARA 6.12.2022 

HACI GELENLER 

  

Fatih Katip Kazım Mahallesi’nde bulunan 
Langa Hisar Yenikapı mevkiinde  Hacı 

Gelenler (25) adlı genç, polis tarafından 
katledildi. 

İSTANBUL/FATİH 6.12.2022 

    
Kayyım yönetimindeki Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi turizm fuarında 
Amed’i Osmanlı tuğrasıyla tanıttı. 

İZMİR 10.12.2022 

    

HDP Keçiören İlçe Örgütü binasına ırkçı 
saldırıda bulunan kimliği belirsiz kişi veya 

kişiler, “Ne mutlu Türküm diyene” 
yazılaması yaptı. 

ANKARA/KEÇİÖREN 13.12.2022 

BESİME K 

ATV'de yayınlanan Esra Erol programında 
Besime adlı kadın, kızına sarılıp Kürtçe 

konuştu. Konuşmalar esnasında ses 
kapatıldı. 

İSTANBUL 13.12.2022 

    

Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) 
tarafından “Em ê Bêjin” şiarıyla İstanbul 

Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı 
Gösteri Merkezi’nde yapılması planlanan 

konser etkinliği, Küçükçekmece 
Kaymakamlığı’nın, “Kamu düzeni ve genel 

asayişin bozulmasına neden olacağı” 
gerekçesiyle yasaklandı. 

İSTANBUL/ 
KÜÇÜKÇEKMECE 17.12.2022 

FERHAT ENCÜ E 
Adalet Nöbeti’ne saldıran polis, HDP 

İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü’ye tokat 
attı.  

İSTANBUL 18.12.2022 

    

Amedspor ile Menemenspor’un dün akşam 
Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan maçta 

İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa 
kalkmadıkları gerekçesiyle 9 genç gözaltına 

alındı. 

DİYARBAKIR 18.12.2022 

    
Amed’te bulunan PAK, PSK ve Azadî 
Hareketi’nin binalarına 17 Aralık Kürdistan 
Bayrak Günü” dolayısıyla  astıkları 

DİYARBAKIR 19.12.2022 



bayraklar gerekçe gösterilerek polisler 
tarafından baskın düzenlendi.  

    

Tarsus T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi 
idaresinin, “Jîna Emînî” ve "jin, jiyan, azadî" 

ibarelerini suç unsuru olarak 
değerlendirerek tutuklunun Amed Baro 
Başkanı Nahit Eren’e yazdığı mektubun 

zarfını değiştirdiği belirtildi.  

MERSİN 20.12.2022 

İSMAİL HAKKI TURSUN E 

Urfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı 
Cezaevi'ndeki 30 yıllık tutuklu İsmail Hakkı 
Tursun'un infazı, Türk bayrağı gösterilerek 

"Türk müsün Kürt müsün?" şeklinde 
sorular sorularak "pişman olmadığı" 

gerekçesiyle 6 ay 5 gün ertelendi. 

ŞANLIURFA 22.12.2022 

    

Elkê’de boşaltılan Mêrkitik köyüne dönmek 
için valiliği dilekçe veren 50’ye yakın 

yurttaş, ihbar ve tehdit edildi, haklarında 
soruşturma açıldı. Karakolda “Örgüte 

yardım etmek için mi köye döneceksiniz?” 
diye sorulan köylüler, dilekçelerini geri 

çekti.    

ŞIRNAK/ 
BEYTÜŞŞEBAP 24.12.2022 

    
Polis ve bekçilerden oluşan bir ekip, GBT 
yaptığı bir kişiye sokak ortasında şiddet 

uyguladı.  
DİYARBAKIR 30.12.2022 

HÜSEYİN GÖKAL, B.K E 

Mêrdîn’in Nisêbîn (Nusaybin) ilçesinde 31 
Aralık 2022 tarihinde yöresel kıyafet giyen 

B.K. (16) ile Hüseyin Gökalp'in (18), bir 
yakınlarının kına gecesinden dönerken 

kendilerini durduran özel hareket polisleri 
tarafından darp edildikleri ortaya çıktı. 

MARDİN/NUSAYBİN 31.12.2022 

    

İstanbul'da polisler, dün akşam saatlerinde 
ismi öğrenilemeyen iki genci silahla 

yaraladı.Mahalle sakinleri, gencin Kürtçe 
polise tepki gösterdiğini aktardı.    

İSTANBUL/ESENLER 2.01.2023 

EMRE ELALTUNTERİ E 

Amed’in Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe 
Mahallesinde 28 Aralık akşamı özel harekat 

polisleri tarafından GBT için durdurulan 
Emre Elaltunterin adlı yurttaş, namaza geç 

kaldığını söylemesi üzerine darp edildi. 

DİYARBAKIR 2.01.2023 

    

Diyarbakır'ın Peyas (Kayapınar) ilçesinde 
bulunan Piri Reis Ortaokulu’nun Eğitim Bir 

Sen üyesi Müdürü Ahmet Çelebi, kendi 
ideolojik propagandasını yansıtan melodiyi 

okul zili olarak değiştirmesini eleştiren 3 
öğretmene, "milli ve manevi değerlere 

hakaret" ile "görevi ihmalden" idari 
soruşturma açtı. 

DİYARBAKIR 3.01.2023 

MÎR PERWER E 

Paris’te katledilen ve Mûş’a getirilen Kürt 
sanatçı Mîr Perwer’in cenazesi 

havalimanından polis tarafından kaçırıldı. 
Köye getirilen cenaze, abluka altında 

defnedildi.   

MUŞ 5.01.2023 

ROZERİN ÇUKUR K 

Sûr ilçesinde sokağa çıkma yasağı 
sürecinde vurulan Rozerin Çukur’un 

ölümüne dair AYM’ye görüş bildiren Adalet 
Bakanlığı, "hukuka uygun emrin" yerine 

DİYARBAKIR 6.01.2023 



getirildiğini ve "yaşam hakkı ihlali" 
olmadığını ileri sürdü. 

KASIM TAŞDOĞAN E 
Kürt sanatçı Kasım Taşdoğan'ın bugün 
Nisêbîn'de vereceği konser emniyet ve 
zabıtanın tehdidi nedeniyle iptal edildi. 

MARDİN/NUSAYBİN 14.01.2023 

İHSAN UĞUR E 

Diyarbakır 2 No’lu Yüksek Güvenlikli 
Cezaevi’nde olan Hîzan Belediyesi eski 

eşbaşkanı İhsan Uğur’a Kürtçe konuştuğu 
gerekçesiyle disiplin cezası verildi. 

DİYARBAKIR 18.01.2023 

RODİN CEM DEPREM E 

Ankara Gençlerbirliği futbol takımı, 
İsveç’ten transfer ettiği  24 yaşındaki Kürt 
futbolcu Rodin Cem Deprem ile imzaladığı 
sözleşmeyi feshetti.Yönetim, Dalkurd'un 
Kürdistan Bölgesel Yönetiminin bayrağını 

andıran bir logo kullandığı için tepkilerden 
de kaygı duydu ve sözleşmeyi iptal etti. 

ANKARA 18.01.2023 

MUHAMMET RAŞİT 
KAÇAN E 

İstanbul’da Amed plakalı bir aracın sahibi 
Muhammet Raşit Kaçan’ın, “yol 

vermiyorsun” gerekçesiyle bir polis 
tarafından darp edildi. Darp raporu alan 

Kaçan, polisten şikayetçi oldu. 

İSTANBUL 21.01.2023 

GENCAY MALKOÇ, 
YUSUF KELEŞ E 

Darıca’da Sere Salê etkinliği kapsamında 
yapılan etkinlikte Kürtçe şarkı söyledikleri 

gerekçesiyle gözaltına alınan sanatçılar 
serbest bırakıldı. 

KOCAELİ/DARICA 23.01.2023 

    
HDP Gençlik Meclisi’nin Çanakkale’de 

bugün yapmayı planladığı konser, 
Çanakkale Valiliği tarafından yasaklandı. 

ÇANAKKALE 27.01.2023 

    

Eğitim Sen Riha Şubesi Eşbaşkanı Özlem 
Ulutaş Şengül, kentte birçok okulda Kürtçe 

derslerin seçmeli dersler formundan 
çıkarıldığını belirterek, idareciler hakkında 
suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.  

ŞANLIURFA 5.02.2023 

    

Semsur’a enkazda kurtarma çalışmalarına 
katılmak için Amed'ten gelen 5 genç, 
polisler tarafından kaçırılıp, işkence 

edilerek, çırılçıplak şehir dışına atıldı.  

ADIYAMAN 12.02.2023 

    

Irak Federe Kurdistan Bölgesi’nden 
gönderilen iş makineleri ve beraberindeki 

malzemeler, 3 gündür Habur Sınır Kapısı ve 
Adıyaman Üniversitesi Kampüsü’nde 

gerekçesiz şekilde bekletiliyor. 

ADIYAMAN 12.02.2023 

    

Enkaz altında hala insanların olduğu, çadır 
ihtiyacının giderilmediği Semsûr'a, Federe 
Kurdîstan Bölgesi’nden gelen iş makinaları 
ve çadırların kullanılmasına izin verilmiyor.  

ADIYAMAN 15.02.2023 

    

 İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’na 
bağlı Yabancılar İletişim Merkezi’nin 

(YİMER) acil afet durumları için geliştirdiği 
157 Çağrı Merkezi’de Kürtçe yer almıyor 

ANKARA 18.02.2023 

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul 
İl Örgütü’ne d ırkçı saldırı düzenleyen İSTANBUL 21.02.2023 



Mehmet Beyazıt, sevk edildiği adliyede 
serbest bırakıldı. 

    Twitter, haftalık yayın yapan Kürtçe gazete 
Xwebûn’un hasabını kalıcı olarak kapattı. ANKARA 22.02.2023 

    
çoğunluğu  Kürtçe yayın yapan adreslerin 

yer aldığı 340 URL adresi ve internet 
sitesine erişim engeli getirildi. 

ANKARA 22.02.2023 

AHMET BURGUR E 

Bazîd’te cami önünde imamla tartıştığı 
gerekçesiyle gözaltına alınan Ahmet Bugrur 

isimli yurttaş, Doğubayazıt İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde tutulduğu nezarette intihar 

ettiği ileri sürüldü. 

AĞRI/DOĞUBEYAZIT 24.02.2023 

CAHİT AKIL E 

Dünya Anadil Günü'nde yapılan açıklama 
nedeniyle Birca Belek Dil ve Kültür Derneği 
Eşbaşkanı Cahit Akıl hakkında “Halkı kin ve 
nefrete sürüklemek" iddiasıyla soruşturma 

açıldı. 

ŞIRNAK/CİZRE 26.02.2023 

 

  



TABLO-2: 01.09.2022/28.02.2022 TARİHLERİ ARASI MÜLTECİLERE YÖNELİK IRKÇI SALDIRILAR 
KİŞİ CİNSİYET OLAY YER TARİH 

Fares Al Ali E 17 yaşındaki Suriyeli Fares Elali, Hatay’da bir 
grub tarafından bıçaklanarak öldürüldü HATAY 4.09.2022 

Mohammed Isse 
Abdullah E 

Polis tarafından ırkçı saldırılara maruz kalan 
ve Saab adlı restoranının tabelası sökülen 
Somalili Mohamed Isse Abdullah gözaltına 

alındı. 

ANKARA 20.09.2022 

    
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde, 
Afganistan uyruklu 5 kişi, kesici aletle 

katledilmiş halde bulundu. 
ANKARA/ALTINDAĞ 10.11.2022 

    
İGDAŞ, geçici koruma kapsamındakilerin 

belgelerini abonelik işlemleri için artık kabul 
etmeyeceğini açıkladı.  

İSTANBUL 23.12.2022 

    

Suriye’deki iç savaştan kaçarak ailesiyle 
birlikte Aydın’ın Kuşadası ilçesine yerleşen 

21 yaşındaki Rukiye Mahmud ve 16 
yaşındaki Meryem Alhammoud isimli kız 

kardeşlerden 65 gündür haber alınamıyor. 

AYIN/KUŞADASI 23.12.2022 

L.M K Serav ilçesinde 2 asker, Afganistanlı mülteci 
bir kadına tecavüz suçundan tutuklandı. VAN/SARAY 4.01.2023 

MUHAMMAD 
MAKHLOUF E 

İzmir'in Sarayir/Karabağlar ilçesinde, 
Suriyeli genç "Muhammad Makhlouf (27 

yaşında) otururken bilgisayarıyla uğraşırken 
evinin camına isabet eden kimliği belirsiz 

kurşun sonucu hayatını kaybetti. 

İZMİR/KARABAĞLAR 21.01.2023 

    
Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde evde çıkan 

yangında dumandan etkilenen 3 mülteci 
çocuk hayatını kaybetti. 

MARAŞ/ 
DULKADİROĞLU 23.01.2023 

    

Sığınmacı Hakları Platformu, Suriyeli 
sığınmacıların "gönüllük" adı altında zorla 

Suriye'ye savaşın ortasına geri 
gönderildiklerini açıkladı. 

İSTANBUL 2.02.2023 

    
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Suriyeliler 
Samandağ'da yağmalama yapıyor" iddiası 

ilçe başkanı tarafından yalanlandı 
HATAY 8.02.2023 

    

Koşuyolu parkında aralarında çocukların da 
olduğu mültecilere çadır, battaniye, soba 
verilmemiş. Polis barikatı sebebiyle çadır 

alanına geçişleri yok! 

DİYARBAKIR 9.02.2023 

    
"Suriyeli deprem çalışmalarında itfaiyecinin 

telefonunu çaldı" iddiasıyla mültecileri 
hedef gösteren açıklama yalanlandı. 

ŞANLIURFA 10.02.2023 

    

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ "Suriyeliler 
Fenerbahçe yardım tırını yağmaladı" 
şeklinde twit atıp mültecileri hedef 

gösterdi. İddi Fenerbahçe tarafından 
yalanlandı. 

HATAY 10.02.2023 

    sığınmacılara, yardım tırından fazla ürün 
aldıkları iddiasıyla alıkoyup işkence edildi HATAY 10.02.2023 

    

Diyarbakır'da AFAD tarafından 
Çadırlara yerleştirilmeyen mülteciler 
sokakta, parkta, düğün salonlarında 

barınıyor. Yardımlara ulaşımları sınırlı.  

DİYARBAKIR 10.02.2023 



    

"KYK yurtlarına daha çok Suriyelilerin 
yerleştirildiği, bu kişilerin odalarda nargile 
içtikleri ve müstehcen içerikli görüntüler 
paylaştıkları" iddiasıyla mülteciler hedef 
haline getirildi. Bu iddia yalanlanmasına 

rağmen mülteciler yurtlardan çıkarıldılar. 

  12.02.2023 

    Hatay’da yağmacı oldukları iddiasıyla 3 
kişinin işkence edilerek katledildiği belirtildi. HATAY 12.02.2023 

    

Maraş’ın Elbistan ilçesinde 6 Şubat’ta 
gerçekleşen iki depremden etkilenen 
mülteciler, yemek sırasında polisler 

tarafından darp edildi. 17 ve 18 yaşlarındaki 
mültecilerin hırsız olduğunu söyleyen 5 

polis saldırdı ve çocukları darp etti. 

MARAŞ/ELBİSTAN 12.02.2023 

    

Adıyaman'da "Bir Afgan enkazdan ceset 
çıkartıp, bileziğini almak için kolunu kesiyor" 

diye yayın yapan ve iddiası asılsız olduğu 
anlaşılınca gözaltına alınan eski Masterchef 

şampiyonu Uğur Kardaş, 'halkı yanıltıcı 
bilgiyi alenen yayma' suçundan 

TUTUKLANDI. 

ADIYAMAN 12.02.2023 

    

Olimpiyat Stadyumu AFAD çadır kentindeki 
göçmenleri gayri insani bir şekilde 

otobüslere doldurup bilmedikleri bir yere 
gönderiyorlar. 

HATAY 13.02.2023 

    

Kahramanmaraş Selçuklu İlkokulu önünde 
bir araya gelen bir grup ırkçı bir marş 

okuyarak Suriyelileri ve Afganları hedef 
gösterdi 

MARAŞ 13.02.2023 

    
Hatay'da yaşayan bir mülteci, enkaz 

altındaki çocuklarına yardım istediği için 
askerlerin şiddetine maruz kaldı.  

HATAY 14.02.2023 

    

Antakya Emek Mahallesi’nde oturan 
mültecilerin bulunduğu mahalle tamamen 

yıkıldı. Burada kendi imkanlarıyla kurdukları 
6 mülteci aile yerleşti. 26 kişilik mülteci 

grubun çoğunluğu çocuklardan oluşuyor. 
Mahalleye neredeyse hiç yardım 

gelmezken, gönüllü olarak çalışan yurttaşlar 
zaman zaman yemek ve kıyafet yardımında 

bulunuyor. 

HATAY 15.02.2023 

    

Deprem bölgesinde bulunan mültecilere karşı bariz bir 
şekilde ayrımcılık yapıldığını aktaran Bulut, bu durumu 
yapılan yardımlarda net olarak gördüklerini vurguladı. 
Bulut, “Yardım dağıtımı konusunda örneğin Diyarbakır 
Valiliği’nin yaptığı gibi çadırlara alınmıyorlar. Çadırlara 

girdiklerinde de çevrede bulunan insanların 
kışkırtılmaları sonucu ‘öncelik Türkiyelilerin’ diye 

söylenip mültecileri çadırlardan çıkarıyorlar. Gelen 
yardımlar devlet kurumlarınca, yani AFAD üzerinden 

dağıtılıyorsa, mültecilere o yardımlar ulaşmıyor. 

DEPREM BÖLGELERİ   

    

 İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkezi 
Hapishane Komisyonu, Hatay T Tipi Kapalı 
Cezaevi'ndeki 15 Efrînli tutuklunun nereye 

sevk edildiğine dair bilgi alamadıklarını 
açıkladı.  

  

HATAY 16.02.2023 



    
Konya'da yangın çıkan müstakil evin 

çatısının çökmesi sonucu depremzede 7 
kişilik Suriyeli bir aile hayatını kaybetti. 

KONYA 17.02.2023 

    

AFAD tarafından kurulan ve içinde 
Meletîlilerin bulunduğu çadırların girişine 

“Türk” yazılırken, Suriyelilerin barındığı 
çadırlara numara verildi.  

MALATYA 27.02.2023 

MUHAMMED HALİD E 
 Suriyeli Muhammed Halid ve ailesine 

Suriyeli oldukları için yardımlar verilmedi, 
alabilecekleri yardımlar da engellendi. 

GAZİANTEP 27.02.2023 

 

  



TABLO-3: 01.09.2022/28.02.2022 TARİHLERİ ARASI ALEVİLERE YÖNELİK IRKÇI SALDIRILAR 
KİŞİ CİNSİYET OLAY YER TARİH 

    

AKD Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi’ne 
giden kimliği belirsiz bir kişi, “Size haddinizi 

bildirmeye geldim. Sizi uyarıyorum. Beni 
emniyete, MİT’e, Tayyip Erdoğan’a 

sorabilirsiniz. Herkes beni tanır” diyerek 
tehditte bulunduğu öğrenildi. 

İSTANBUL 20.10.2022 

    
Mersin’de 5 Alevi yurttaşın evlerine, çarpı 

işareti konuldu. MERSİN 18.11.2022 

    

Pazarcık Kaymakamlığı, depremzedeler için 
yardımların toplandığı HDP ve yöre 
derneklerinin kentte kurduğu Kriz 

Koordinasyon Merkezi’ne el koydu.  

MARAŞ/PAZARCIK 15.02.2023 

    
Bazarcix’taki Alevi Kürtler, Sünnilerin 

yoğunlukta yaşadığı yere konteynır kent 
kurulacağı iddiası nedeniyle endişeli. 

MARAŞ/PAZARCIK 19.02.2023 

    

Kuşadası'ndan deprem üssü Bazarcix'a 
giden gönüllü Deniz İnce, Alevi-Kürt 

köylerine AFAD ve Kızılay'ın engellemeleri 
nedeniyle yardımların ulaşamadığını söyledi.   

MARAŞ/PAZARCIK 19.02.2023 

    

Yolları beş gün boyunca kapalı kalan, 
depremin ilk 5 gününü bir ahırda geçiren 
Hasanalililer, Kürt ve Alevi oldukları için 

ayrımcılığa maruz kaldıklarını düşünüyor. 
Destek görmeyen yurttaşlar, mahalleyi terk 

etti. 

MARAŞ/ELBİSTAN 21.02.2023 

    

Mereş merkezli depremde yolları 4 gün 
boyunca açılmayan Oğlakkaya 

Mahallesi'nden Ali Topal, AKP’ye oy 
çıkmadığı için mahalleye hizmet 

verilmediğini belirterek, “Kürt ve Alevi köyü 
olduğu için buraya yardım getirilmiyor” 

dedi. 

MARAŞ/AFŞİN 22.02.2023 

 


