AYRIMCILIĞA GÖZ YUMMAYIN!
Irk veya Etnik Ayrımcılığı İzleme Bülteni
15 Mart-30 Nisan 2015

Merhaba,
Irk ve Etnik Ayrımcılığı İzleme Bülteni'nin bu ikinci
sayısı, ilkini takiben 15 Mart-30 Nisan tarihleri arasında
medyada yer almış ırk ve etnik kökene dayalı ayrımcılık
vakalarına dair örnekleri içeriyor.
Siyasi
parti
ve
adayların
seçim
kampanyalarına 2011 yılı seçimlerinde 20 ilde 50, 2014
yılı seçim dönemlerinde 37 ilde 144 saldırı vakası tespit
etmiştik. Bu saldırıların bazılarında saldırganlar ırkçı
söylemler kullanmışlardı. Türkiye yeniden bir seçim
döneminden geçiyor. Nefret söylemi, ayrımcı dil ve ırkçı
izler taşıyan saldırılar yeniden gündemde. Yetkililer
gerekli önlemleri almaz ve yargı makamları ırkçı
saldırıları etkin bir biçimde soruşturmaz ise, bu
manzara her seçim döneminde yeniden karşımıza
çıkacaktır.
Saldırıların
ülke
çapında
giderek
yaygınlaşması
demokratik
seçimler,
ifade
ve
örgütlenme
özgürlüğü
bakımından
tehdit
oluşturmaktadır.
Irk veya etnik ayrımcılığı izleme ve raporlama faaliyetlerinin bir parçası olarak seçim öncesi
kampanya dönemlerinde yaşanan bu durumu raporlamak ve önlemek üzere bir farkındalık
çalışması yürütmekteyiz. Bu kampanyanın ilk çıktıları olarak afişlerimizi hazırladık.
Seçim Kampanyası "nefret", "ayrımcılık" ve "ırkçılığı" yaymak üzere bir fırsat değildir. Seçim
Kampanyalarında da "Ayrımcılığa Göz Yummayın!"

Örnek Vakalar
Irkçı Saldırılar
*Kürt öğrencilere yönelik ırkçı saldırılar:
"EÜ'de Kürt öğrenciler fişleniyor"
"Cebeci’de Newroz sonrası faşist saldırı"
"Üniversitelerde ırkçı saldırılar artıyor"
"Bursa'da Kürt öğrencilerin evine ırkçı saldırı"
"Fırat Üniversitesi'nde Kürt öğrencilere bıçaklı saldırı"

"İnönü Üniversitesi'nde Kürt öğrenciye Faşist saldırı"
*Dünya Romanlar Günü’nde Romanların yaşadıkları mağduriyetlere dikkat çeken Sıfır
Ayırımcılık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Çetinkaya, ‘Roman Açılımı’yla birlikte
Romanların görünür hale geldiğini ancak bu kez de ırkçı saldırılara hedef olduklarına dikkat
çekti.
"Romanlar ırkçıların hedefinde"

Nefret Söylemi
*Melih Gökçek, Almanya hükümetinin Ermeni Soykırımı’nı tanımasını isteyen Yeşiller grubu
Eş Başkanı Cem Özdemir’e “Senin kökenin Ermeni mi?” diye sordu
"Gökçek’ten ‘soykırımı tanıma’ çağrısı yapan vekile ırkçı mesaj"
*Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hayko Bağdat’ın kendisiyle ilgili
"melihgökçekermeniymiş" etiketiyle paylaşımlarda bulunmasına hakaret davası açtı. Gerekçe:
"Halk tarafından bu kadar sevilen, sayılan birine yönelik olarak tiksinti veren anlamında kelime
kullanıldı.”
"Gökçek skandallarında yeni perde: Meğer Ermenilik tiksindiriciymiş"
*Ermenilere yönelik nefret söylemi bu kez Bakırköy’deki kilise duvarına yansıdı. Bakırköy
Dzınunt Surp Asdvadzadzni Ermeni Kilisesi’nin duvarına 24 Mart’ta ‘Hepiniz Ermeni olsanız
ne yazar, birimiz Ogün Samast olduktan sonra’ cümlesi yazıldı.
"Kilise duvarında Samast övgüsü"

Sığınmacı ve Göçmenler
*Türkiyeli işçilere göre güvencesiz bir şekilde daha ucuza çalıştıkları için tarla sahipleri ve
dayıbaşıları tarafından tercih edilen Suriyeli mülteciler şimdi de İzmir’in Foça ilçesinde
çalıştırılmaya başlandı.
"Mülteci işçilik değil köle ticareti!"

Eğitim ve Anadil Hakkı
*Karayazı'da Kürtçe konuşan ilköğretim öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen hakkında,
gelen tepkiler üzerine günler sonra soruşturma açıldı.
"Kürtçe konuşan öğrenciye dayak"
*Vakfılar Genel Müdürlüğü, yüzlerce yıl vakıf bünyesinde faaliyet gösteren okulların,
vakıflardan ayrı birer şirket hâline gelmelerini istedi. Okulların şirkete dönüşmesi, vergi
ödemelerine neden olacak. Vergiler, hem okullar, hem de veliler için ciddi mali külfet demek.
Okul yönetimleri, karara tepkili.
"Okullara vergi darbesi"
*Erzerom’un (Erzurum) Karaçoban ilçesinde esnaf artık Kürtçe tabelalar asarak, anadillerini
yaşamın her alanına yayma çabası içinde. İlçede ilk kez görülen uygulamayı iki işyeri sahibi
başlattı. Özellikle Kobanê devriminden etkilenerek dükkanının tabelasını Kobanê Kozmetik
olarak değiştiren esnaf, bir çok kez polis tarafından tehdit edildiğini söyledi.
"Kürtçe tabelaya polis tehdidi"
*Kürt öğrencilerine yönelik baskılarla sık sık gündeme gelen Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü,
bir skandala daha imza attı. Kürt öğrenci Tekin, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından rektörlüğe
gönderilen yazıyla okuldan uzaklaştırıldı.
"Emniyet emrediyor, rektör uyguluyor!"

Sağlık Hakkı

*Antalya'da ücretsiz eğitim ve sağlık hizmeti alamadıklarını iddia eden Suriyeliler, "Bize
Antalya'da her şey yasak" diyerek, Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı.
"Suriyelilerin İsyanı"
*Batman Tabip Odası binasında biraraya gelen Batman Tabip Odası, Eczacılar Odası,
Belediye Sağlık merkezi ve SES Şubesi yöneticileri, IŞİD zulmünden kaçarak Batman’a gelen
Ezidilerin inançlarından dolayı temel insani haklardan mahrum bırakıldığını belirttiler.
"Ezidilere inanç mahrumiyeti"

Barınma Hakkı
*Sahibinden.com verilen ilanda harabe halde görülen ve bir barakayı andıran ev "Suriyeliye
uygundur" notu düşüldü. Ancak fotoğraflarda evin durumunun bir insanın yaşaması için hiç
de uygun olmadığı görülüyor.
"Tepki çeken Suriyeli ev ilanı"

İstihdam
*Foça’daki mülteci sömürüsü büyüyor.12 yaşından büyük; yürüme problemi olmayan kadın,
erkek, çocuk herkes tarlalarda çalıştırılıyor. Günlük yevmiyeler, ürüne, topladıkları miktara ve
dayıbaşılarının insafına göre 20-45 lira arasında değişiyor. Kadın ve çocuk mülteci işçilere
daha düşük ücret verildiği oluyor.
"Foça’daki mülteci sömürüsü büyüyor"
*Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'nun, 1915 olaylarında ölenleri anmak için Vatikan'da
düzenlediği ayindeki konuşmasında "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından Türkiye'de
yaşayan Ermeniler endişeli. Bunlardan biri de Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Dumluyan
Köyü'nde yaşayan 59 yaşındaki Vannis Çetinyan. Çetinyan, Önce Ceyhan
Kaymakamlığı'ndan aldığı sosyal yardım kesildiğini sonra da işsiz kaldığını iddia etti.
"Papa, Vatikan'da 'soykırım' dedi, Adana'daki Ermeni vatandaş işsiz kaldı"

Örgütlenme Özgürlüğü
*Türkiyenin ilk Arap platformu olan ve sonrasında dernekleşen Anadolu Arap Birliği Hareketi
Derneği kapatıldı.
"Türkiyenin En büyük Arap Derneği Kapatıldı"
*Mardin'in Midyat ilçesinde, Anadolu Arap Birliği Hareketi Derneği'nin kapatılmasının ardından
Mardin Süryani Birliği Derneği de, isminde geçen "birlik" ile tüzüğünde yer alan "Eş başkanlık"
kavramları kanuna aykırı olduğu gerekçeleri ile feshedildi.
"Süryani Derneği 'eş başkanlık' gerekçesiyle kapatıldı"

Düşünce ve İfade Özgürlüğü
*İstanbul Bilgi Üniversitesi, Tarih Vakfı ve UCLA eş sponsorluğunda düzenlenmesi planlanan
"Ermeni Soykırımı: Kavramlar ve Karşılaştırmalı Perspektifler" konferansı engelleniyor.
"Ermeni Soykırımı konferansı engelleniyor"

Dava Takibi
ESHİD Türkiye'de "Irk veya Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılığın İzlenmesi Projesi" çerçevesinde
aynı zamanda dava takibi yapıyor. Aşağıda bu davaların bazılarının güncel özet bilgisini
bulabilirsiniz:

Mahir Çetin Davası
Kürt genci Mahir Çetin'in Kaş'ta linç saldırısı sonucu öldürülmesi ile ilgili davanın 2. duruşması
Antalya'nın Elmalı İlçesi'nde 27 Mart tarihinde görüldü. Duruşmaya ilk duruşmada
dinlenemeyen sanık GG ve tanıkların dinlenmesiyle devam edildi. Dinlenen sanık ve tanıklar,
savcılık ya da polis tutanaklarındaki ifadelerinden farklı olarak birşey göremediklerini ya da
hatırlamadıklarını ifade ettiler.
Maktul yakınlarının izlenimine göre sanık aileleri aralarında anlaştı, sanıkları yönlendirip suçu
linç saldırısı değil, sanıklardan MA'nın tekil olarak işlediği münferit bir cinayet olarak sunmaya
çalışıyorlar.
Duruşma sonunda sanıklardan sadece MA'nın tutukluluk halinin devamına karar verilirken
eksik delillerin (olaya dair kamera kayıtları ayrıntıları ve otopsi raporu) toplanması için
duruşma 29 Mayıs 2015 tarihine ertelendi.

İznik'te Roman Yurttaşlara Saldırı Davası
İznik Asliye Ceza Mahkeme'sinde 08 Nisan 2015 gerçekleştirilen 6.duruşmada katılanlar
avukatı; İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce mahkemeye gönderilen, saldırılara
ilişkin fotoğrafların video kayıtlarının emniyet müdürlüğünce mahkemeye gönderilmediği,
görüntü kayıtlarında, saldırganların nefret sloganları attıklarına ilişkin görüntülerinin
olduğu olaya ilişkin Doğan Haber Ajansı'nda görüntülerin bulunduğunu belirterek Emniyet ve
ajanstan bu görüntülerin istenmesi dosyaya konulmasını talep etti. Duruşmada Roman
Hakları Derneği katılma talebinde bulundu. Mahkeme katılma talebinin daha sonra
değerlendirilmesine ve Doğan Haber Ajansı'ndan görüntü ve fotoğrafların istenmesine karar
vererek duruşmayı 24.06.2014 tarihine erteledi.
Olayın Geçmişi;07 Eylül 2013 tarihinde Zekeriya Dursun adlı kişinin bir Roman yurttaş
tarafından öldürülmesini bahane eden saldırgan grup 08.09.2013 tarihinde öldürülen kişinin
evinin önünde toplanarak, kalabalık Romanların yoğun olarak yaşadığı mahalleye gitmiş
ve Romanlara ait ev, iş yeri, araba ve dernek binasına saldırmıştır. İznik Cumhuriyet
Başsavcılığı olaylara ilişkin soruşturma sonucunda sanıklar hakkında silahlı olarak yasadışı
toplanma, mala zarar verme, güvenlik güçlerine direnme suçlamaları iddianame düzenlemiştir.
Açılan davada 31 sanık yargılanıyor.
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