
Kim olursa olsun zalime karşı,
Kim olursa olsun mazlumdan yana

SOMALİLİLER'E IRKÇI SALDIRI
İDDİASININ İNCELEME VE 

GÖZLEM  RAPORU



1 
 

SOMALİLİLER’E IRKÇI SALDIRI İDDİASININ İNCELEME VE GÖZLEM  RAPORU 
 

A- DÜZENLEYEN: MAZLUMDER Ankara Şubesi adına Şube Başkan Yardımcısı Ali 
DALAZ, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail ÜNAL, Nevfel BOZ ve Aziz Oğuzhan KARAMAN 

 
B- KONU: 20 Nisan tarihli Yeni Şafak gazetesinde çıkan “Sözcü gazetesi hedef 

göstermişti: Somalililer’e ırkçı saldırı” (https://www.yenisafak.com/gundem/sozcu-gazetesi-
hedef-gostermisti-somalililere-irkci-saldiri-3619537) ve Ankara’da Somalilililer’in işyerlerine 
saldırı olduğuna dair sosyal medyada çıkan 
 https://twitter.com/tr_haber4/status/1384609110935621638?s=20 benzeri haberler 
üzerine, Mazlumder Ankara Şubesi olarak konuyu incelemek üzere bir heyet oluşturarak 
konuyu yerinde incelemeye karar verildi.  
 

C- RAPOR TARİHİ: 22.04.2021 
 
D- MEDYA VE SOSYAL MEDYA İNCELEMESİ: 15 Nisan tarihli Sözcü gazetesinde çıkan 

“Ankara'nın göbeği Somali oldu” (https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/ankaranin-
gobegi-somali-oldu-6374193/) haberinde; "Doğu Afrika ülkesi Somali’den gelen iş insanları 
ve sığınmacılar, Ankara’nın göbeği olan Kızılay’daki iki sokağı baştan sona kendi ülkelerine 
çevirdiler. Somali dilinde tabelalar asarak, lokanta, kafe, berber, butik, kuaför ve marketler 
açtılar" şeklinde ayrımcı ve yabancı karşıtı ifadeler kullanıldığı, haberin olumsuz bir dille 
yazıldığı görüldü.  
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Twitter platformunda Sözcü Gazetesi'nin haberine yapılan yaklaşık 2600 yorum 
incelendiğinde; aşağıda bazı örneklerini de paylaştığımız gibi büyük çoğunlukla (%95’in 
üzerinde) haberi eleştiren, haberi ayrımcı ve yabancı düşmanı bulan mesajlar olduğu 
görülüyor. Bu durum ayrımcılığa karşı toplumun, sosyal medyada duyarlılığını göstermesi 
açısından olumlu bir durum olarak değerlendirilebilir. 
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Diğer taraftan haberin 136 retweet ve 800 civarında beğeni alması, sayısı az da olsa yabancı 
karşıtı, ırkçı algıyı destekleyen mesajların varlığı, toplumun bir kesiminin ayrımcılık ve yabancı 
karşıtlığı ile mücadele konusunda bilinçlendirilmeleri, eğitimleri gerektiği sonucu çıkarılabilir. 

                               

 

E- OLAY YERİ İNCELEMESİ VE YAPILAN GÖRÜŞMELER: Heyet olarak incelemede 
bulunmak ve saldırı haberinin doğruluğunu öğrenmek amacıyla sözcü gazetesindeki haberde 
geçen Kızılay Sümer-1 ve Sümer-2 sokağa gidildi. Her iki sokakta toplamda üçü restaurant-
kafe, biri giyim mağazası ve ikisi de kuaför olmak üzere 6 işletmenin Somalililerce işletildiği 
görüldü.  
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Sümer-1 sokakta Sözcü Gazetesi'nin haberinde fotoğrafı paylaşılan Somali Sofrası adlı 
işletmeye gidildi. İşletmenin ortaklarından M… İssa A… ile görüşüldü. M… Samsun'da ilahiyat 
ve iktisat okumuş. Türkiye’yi ve insanlarını sevdiği için, Ankara’da iş kurmaya karar verdiğini 
ve yaklaşık 3 yıldır lokantayı işlettiğini söyledi. 3 yıl boyunca herhangi bir ayrımcılığa muhatap 
olmadığını, saldırıya uğramadığını, komşularla iyi bir iletişimi olduğunu, müşterileri arasında 
Somalililer olduğu gibi Türkiye vatandaşlarının da olduğunu ifade etti.  

Medyada çıkan Somalililer’in işyerlerine Irkçı saldırı haberinde geçen saldırının Sümer-
1 ve Sümer-2 sokaktaki işletmelere değil, Keçiören Esertepe Yayla mahallesinde bulunan 
London Kafeye olduğunu belirtti. Sözcü gazetesinde çıkan haberin hedef gösterici bir dille 
yazıldığını, haberde sokağı baştan başa Somalililer almışlar ifadesinin çok yanlış olduğunu, 
toplamda 6 tane işletme olduğunu ve iş yeri tabelalarının Türkçe yazıldığını belirtti. M… 
Sözcü de yayımlanan haber sonrası Somalililer olarak tedirgin olduklarını ifade etti.  

 
 

 
 

 
Daha sonra Mazlumder heyeti olarak, Keçiören Yayla Mahallesi Porsuk sokakta bulunan 
London Kafeye gidildi. 
 
Kafede, kasiyer olarak çalışan Giresun Üniversitesi uluslararası ilişkiler üçüncü sınıf öğrencisi 
N… ile görüşüldü. N… 18 Nisan pazar günü öğleden sonra kafenin karşısında bulunan Emir 
Karatekin parkından 5-6 kişinin, yakınımızda bulunan BİM’den alışveriş yapmış, elinde 
malzemelerin olduğu poşetleri taşıyan Somalili 2 kişinin yolunu keserek saldırmaları üzerine 
bu iki kişinin kafelerine kaçtıklarını, kendisinden kafenin kapısınıı kapatmasını istediklerini; 
kapıyı kapattığını ve kafeye sığınan Somalili iki kişiden birisinin kolunun kanadığını gördüğünü 
söyledi. Aynı zamanda dışarıda aralarında Somalililer’in de olduğu bir grubun toplandığını ve 
saldırganların eline taşlar aldığını gördüğünü ve cep telefonuyla video çekimi yaptığını ve 
sosyal medyada yayılan videonun kendisi tarafından çekildiğini ifade etti.  Olaylar sırasında 
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kafeye fiili olarak taş atma, camları kırma gibi bir müdahalenin olmadığını, olayın polisin 
gelmesiyle bittiğini, saldırganların kaçtığını, polisin bölgedeki güvenlik kameralarını 
incelediğini ve kayıtları aldığını, polisin saldırıya uğrayan iki Somalili’yi ve kendisini tanık 
olarak ifadesini almak üzere karakola götürdüğünü ve ifade verdiğini belirtti. Ancak saldırıya 
uğrayan kişiler ve kimsenin şikayetçi olmadıkları için soruşturma açılmadığını düşündüğünü 
ifade etti. N… Türkiye’de okumaktan memnun olduğunu, uzaktan eğitim sürecinde Ankara’da 
geçimini sağlamak için çalışmaya başladığını belirtti. 
 

 
 

London kafe-restoran işletmesinin mülkiyet sahibi ve evi aynı sokakta olan Y… beyi 
işyerinde ziyaret edilip konu kendisinden dinlendi. 

Y… bey, olayın 18 Nisan pazar günü meydana geldiğini kendisinin olaya evinin 
balkonundan şahit olduğunu, parkta uyuşturucu kullandığını düşündüğü yaşları 20 - 30 
aralığında 6 kişinin, iki Somalili’ye laf attığını ve onların karşılık vermesi üzerine uyuşturucu 
kullanan kişilerin taş ile saldırdığını, Somalili bir grubun da olay üzerine kafe önüne geldiğini, 
saldırıya uğrayan Somalili H… ve H… adında gençlerin London kafeye sığındıklarını, ciddi 
şekilde darp gördüklerini ifade etti.  

Olay üzerine polisin geldiğini, saldırıya uğrayan kişileri ve tanıkları ifadeye 
götürdüğünü ancak sonradan öğrendiği kadarıyla kimsenin şikayetçi olmadığını, şikayetçi 
olmaktan çekindiklerini belirtti. Somalililer’in çok mazlum, ahlaklı ve iyi insanlar olduklarını,  
alışveriş ahlaklarının çok iyi olduğunu, mahallenin ekonomisine ciddi katkılarının olduğunu 
belirtti. Ayrıca mahallede az da olsa; "bunlar mahallemize geldiler, mahallemizi elimizden 
alacaklar" gibi ifadelerle bir grup kişinin Somalililer’den rahatsız olduğunu ara ara benzeri 
sorunların yaşandığını  ancak ilk defa böyle bir saldırının yaşandığını belirtti. 

Saldırıya uğradığı ve yaralananlardan biri olduğu iddia edilen H… ile telefon görüşmesi 
yapıldı. H… kendisinin olaya şahit olduğunu ancak darp edilmediğini kavgaya karışmadığını 
ifade etti. 
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F- DEĞERLENDİRME 
 
1- 15 Nisan tarihinde Sözcü gazetesinde çıkan haberin; Türkiye Gazeteciler 

Cemiyetinin Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesinin, Nefret Söylemi başlıklı 
“Gazeteci ırkçı nefret, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer 
nefret biçimlerini yayan, teşvik eden ya da haklı gösteren her türlü ifade biçiminin karşısında 
olmalıdır.” kısmı açıkça ihlal edilerek; ayrımcı, yabancı karşıtı olumsuz bir dille yazıldığı, bu 
tarz haberlerin toplumda ayrımcılık ve yabancı düşmanlığını teşvik edebileceği kanaatine 
varılmıştır.  

 
2- Saldırı olayının haberlerde ve sosyal medyada geçtiği gibi Kızılay’da değil 

Somalililer’in büyük çoğunluğunun ikamet ettiği Esertepe Yayla mahallesinde gerçekleştiği 
anlaşılmıştır.   

 
3- Saldırının Sözcü gazetesinde haberin yayımlanmasından 3 gün sonra gerçekleştiği 

görülmüştür. Ancak saldırganlar yakalanamadığı için saldırıyı haberden etkilenerek yaptıkları 
konusu net olarak anlaşılamamış olmakla birlikte, Yayla mahallesinde Somaliler’in varlığından 
rahatsız birilerinin olması, madde kullandığı iddia edilen kişilerin şahsi bir husus olmadan 
tahammülsüzce saldırı girişimleri, olayın nefret duygusu ile ırkçı bir yaklaşımla yapıldığı 
kanaatini güçlendirmiştir.   

4- Görüştüğümüz Somalililer Sözcü gazetesindeki yabancı karşıtı ayrımcı haberin 
kendilerini tedirgin ettiğini ifade etmişlerdir. Gazetenin sorumsuz bir dille yaptığı haberin 
ülkemizde yaşayan yabancıları tedirgin edebileceği ve en temel insan haklarını kısıtlayıcı 
sonuçlar doğurabileceği değerlendirildi. 

 
5- Gerek Yayla mahallesi sakinleri, gerek Kızılay Sümer sokakta yaşayanlar ve sosyal 

medyada yazılanlar dikkate alındığında; toplumun büyük kesiminin Somalililer’le bir 
sorununun olmadığı ve ayrımcılığa karşı bir duruş gösterdikleri görülmüştür. Ancak özellikle 
Suriyeliler özelinde bir kısım siyasetçi ve bazı medyanın yükseltmeye çalıştıkları ayrımcı ve 
yabancı düşmanı dilin toplumda az da olsa tehlikeli çatışma riski doğurabilecek bir anlayışın 
büyümesine vesile olabileceği değerlendirildi.  
 

G- ÖNERİLER: 
 
MAZLUMDER olarak: 
 

• Bütün medyayı haber yaparken sorumlu bir dil kullanmaya ve yabancı düşmanlığını teşvik 
eden, ayrımcı, kutuplaştırmayı arttırıcı dilden kaçınmaya davet ederiz, 

• Nefret söylemlerinin adli ve idari tedbirlerle engellenmesini,  
• Yabancılara karşı ırkçı saldırıların etkin bir şekilde soruşturulup suçluların tespit edilerek, 

gerekli cezaya çarptırılmasını,  
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• Toplumda ayrımcılığa karşı, yabancılara, mültecilere, insan hak ve onuruna yakışır şekilde 
bakış ve davranış gelişmesi için, orta öğretimde insan hakları derslerinin zorunlu olması, 
camilerde hutbe ve vaazlarda konuya yer verilmesi, kamu spotu ile ayrımcılığa karşı 
farkındalık oluşturulması konusunda Cumhurbaşkanlığı kabinesini sorumluluk almaya 
çağırıyoruz.   

• Bu tür olaylarda ülkemizde yaşayan yabancılar ve sığınmacılar çeşitli nedenlerle şikayetçi 
olmaktan çekindikleri görülmektedirler. Yabancı düşmanı davranışların yaygınlaşmaması 
için yetkililerin şikayete bakmadan kamu yararı açısından soruşturma açmalarının 
gerekliliğine dikkat çekmek istiyoruz. 

 
             MAZLUMDER ANKARA ŞUBESİ 


