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OLAY 

28 Aralık 2012 tarihinde Roboski Katliamının birinci yıldönümü nedeniyle Karabük’te 
Kürt öğrencilerin yaptıkları basın açıklaması sırasında bir grubun öğrencilere 
saldırması, akabinde de üç kız öğrencinin evinin basılması ve sonrasında da bir 
öğrencinin saldırıya uğraması üzerine mağdurlar İHD Genel Merkezine 
başvurmuşlardır. Bunun üzerine İHD ve MAZLUM-DER Karabük’e bir heyet 
göndermeye karar vermiştir. 

HEYETİN OLUŞUMU 

İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi tarafından İHD Genel Sekreteri İsmail 
Boyraz, Mazlum Der Genel Başkan Yardımcısı Recep Karagöz ve İHD Ankara 
Şube Sekreteri Fatma Güneş’ten oluşan bir heyet oluşturulmuştur. 

İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi, Karabük’e gitmeden önce Karabük Valisi, 
Emniyet Müdürü, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü’nden ve Cumhuriyet 
Başsavcısı’ndan randevu talebinde bulundu. Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, 
Rektör’ün şehir dışında olduğu bildirdi. Rektör Yardımcısı ile yapılan telefon 
görüşmesinde “üniversite içinde bir olay olmadığı” gerekçesiyle randevu talebimize 
olumlu yanıt verilmemiştir. Diğer yetkililer ise randevu taleplerimizi kabul etmiştir. 
Bunun yanında İHD’ ye başvuran mağdurlar ile iletişim kurularak 11 Ocak 2013 
tarihinde heyetin Karabük’e gideceğini ve mağdurlarla görüşeceği bildirildi.  

Heyet 11Ocak 2103 tarihinde Karabük’e giderek mağdurlar ve resmi yetkililerle 
görüşmüştür.  

HEYET ÜYELERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖRÜŞMELER 

1. MAĞDURLARLA GÖRÜŞMELER  

Heyetimiz ilk olarak İHD’ye başvurun mağdurlar ile görüşmüştür. Mağdur 

öğrencilerden Duygu Kasakolu, Tülay Akyurt, Kerem Sürek, Ziya Taş ve Cemil 

Çelik ile görüşüldü. 

Öğrencilerin verdiği bilgi doğrultusunda birkaç olayın olduğu tespit 

edilmiştir.  

Birinci Olay: 28 Aralık 2012 tarihinde Karabük’te üniversitede okuyan 
öğrenciler Roboski katliamını birinci yıldönümü nedeniyle bir basın 
açıklaması kararı alıp bunun için basın açıklamasından birkaç gün önce 
Emniyet Müdürlüğü ve Valiliğe başvuru yaparak kendilerine yer 
gösterilmesini ve güvenliklerinin sağlanması talebinde bulunmuşlardır. 
Valilik ve Emniyet yetkilileri de şehirde sadece iki yerde basın açıklaması 
yapılabileceğini belirtip öğrencilere yer göstermiştir. Ancak öğrenciler, 
Karabük Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube tarafından Ülkücü ve Alperen 
Ocaklarının örgütlü ve güçlü olduğu 100. Yıl Pazar Yeri ve Belediye Binasının 
önünün basın açıklamasına uygun yer olarak gösterdiğini ifade etmektedirler. 
Bu durumu görüşme’de Vali Bey’de “Emniyet yer seçiminde daha dikkatli 



davranabilirdi” şeklinde ifade ederek bir nevi öğrencilerin eleştirisini 
doğrulamıştır.  

Öğrenciler kendilerine verilen izin doğrultusunda bazı yerlere duyurular 
asarak, basın açıklaması yapacaklarını kamuoyuna duyurup katılım için 
destek istemişlerdir. 

28 Aralık 2012 tarihinde yaklaşık 80-100 öğrencinin basın açıklaması 
yapmak istedikleri yere gittiklerinde daha açıklamaya başlamadan ülkücü ve 
Alperenlerden bazı grupların orada toplanmış olduğunu görmüşlerdir. 
Ayrıca, kuaförlük yapan bir esnafın da halkı kışkırttığını ve esnafın 
toplanmasına neden olduğunu belirtmişlerdir. 

Basın açıklaması sırasında çevik kuvvet polisi güvenlik önlemi alarak, 
ülkücü ve alperen ocakları ile öğrencilere saldıran esnaf arasına barikat 
kurarak önlem almıştır. Fakat ülkücüler, alperen ocakları ve esnaf 
öğrencilere taş ve bira şişeleri ile saldırıda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu 
saldırı sırasında 4-5 öğrenciye taş ve şişe isabet ettiğini ve çeşitli 
yerlerinden yaralandıklarını ifade ettiler. Ayrıca saldırı sırasında Kürtler 
aleyhine sloganlar atıldığını belirttiler. 

Güvenlik güçleri saldırıyı engelleyip basın açıklamasından sonra öğrencileri 
çeşitli araçlarla bölgeden uzaklaştırmışlardır. 

Basın açıklaması yapan öğrenciler, basın açıklamasını birkaç gün önceden 
duyurmaları nedeniyle ülkücü ve alperen ocaklarına mensup bazı kişilerin 
basın açıklamasından önce facebook üzerinden bazı Kürt öğrencilerin 
isimlerinin ve fotoğraflarlarını yayınlayarak “bu kişileri gördüğünüz yerde 
dövün, indirin” şeklinde yayınlar yapıp hedef gösterildiklerini belirtmişlerdir. 
Ayrıca, Ülkücü ve alperen ocaklarından bazı kişiler Kürt öğrencilerden 
bazılarının resimlerini esnafa dağıtarak “bu kişilerin görüldüğü yerde 
dövülmesini istemişledir. Saldırıya uğrayan öğrenciler facebook üzerinde 
yapılan bu kışkırtmaları tespit edip kopyalarını alarak emniyet müdürlüğüne 
şikâyette bulunmuşlardır. 

İkinci Olay: 28 Aralık 2012 tarihinde yapılan basın açıklamasının olduğu 

günün akşamı Tülay Akkurt, Meryem Sine, Pakize Çıktın adlı öğrencinin birlikte 

yaşadığı ev 9-10 kişilik bir grup tarafından basılıp evleri tahrip edilmiştir. 

Öğrencilerin evde olmadığı akşam 21.30-22.00 saatlerinde yapılan saldırı 

sonucu öğrencilerin eşyalarının çoğu kullanılamaz hale gelmiştir.  

Öğrenciler evi boşaltıp başka bir yere taşınmak zorunda kalmışlardır. 

Üçüncü Olay: . Gökhan Balkaya Spor merkezine giderken 15-20 kişi tarafından 
“Muşlu terörist sen misin?” denilerek bir grup öğrencinin saldırısına uğrayıp 
yaralanmıştır. Gökhan Balkaya karakola giderek şikâyette bulunmuştur. Olay 
hakkında soruşturma açılmış, ancak failler henüz yakalanamamıştır. 

Dördüncü Olay: Karabük Üniversitesinde bir öğretim üyesi basın 
açıklamasına katılan öğrencilerin fotoğraflarını diğer öğrencilere göstererek, 
bunların bu öğrencileri hedef göstermiştir.  



Beşinci Olay: Karabük Üniversitesi’nden bir grup öğrenci kimlik kontrolü 
yaparak, bazı Kürt öğrencilerin kimliklerine bakıp “sizinle sonra 
görüşeceğiz, sonunuz geldi” gibi tehditlerde bulunmuşlardır.  

Altınca Olay: Basın açıklamasına katılan öğrencilerden Duygu Kasakolu’nun 
kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndaki ülkücü öğrenciler tarafından “terörist 
olduğu” iddia edilerek, yurttan atılması için imza toplanıp yurt müdürlüğüne 
verilmiştir. Ancak yurt müdürü öğrencilerin talebini reddetmiştir.  

Altıncı Olay: İki Kürt öğrenci kaldıkları iki ayrı özel yurtta “eyleme 
katılmasanız da, Kürt değil misiniz, ileride siz de terörist olacaksınız” 
denilerek yurttan atılmıştır. 

2. RESMİ YETKİLİLERLE YAPILAN GÖRÜŞMELER 

İlk olarak saat 14.30’da Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik ile 
görüşme; 

Mehmet Çelik, öğrencilerin basın açıklamasının izinli olduğunu, kendilerinin 
de öğrencilerin güvenliğini sağlamak için yeterli sayıda güvenlik gücü 
bulundurarak öğrencilerin güvenliğini sağladığını iddia etti. Mehmet Çelik, 
esnafın ve bazı lümpen grupların öğrencilere taş ve şişe attığını,  güvenlik 
güçlerinin araya barikat oluşturması nedeniyle taş ve şişelerin öğrencilere 
isabet etmediğini, yaralanan öğrenci olmadığını, kendilerine de 
yaralandığına yönelik bir başvuru olmadığını belirtti. Emniyet müdür 
yardımcısı, kısa sürede saldırganları dağıttıklarını ve öğrencileri alandan 
götürerek daha fazla olaylar olmasını engellediklerini ifade etti.   

Saat: 15.00 da Karabük Valisi İzzettin KÜÇÜK ile yapılan görüşme; 

Vali İzzettin KÜÇÜK öğrencilerin valiliğe başvurarak yasal bir basın açıklaması 

yapacaklarını belirttiklerini ve kendilerine gerekli iznin verildiğini belirtti.  

Vali İzzettin Küçük, Karabük’te bu tarz olayların çok sık yaşanmadığını ve bu 

olayda da saldırı eylemini gerçekleştirenlerin içinde bir iki tane ülkücü ya da 

alperen ocaklarından kişilerin bulunduğunu, olayı asıl başlatanın Mavi Ateş isimli 

bir grup olduğunu, bu grubun daha çok serseri diye tabir edilen içkici, esrarcı tipler 

olduğunu ifade etti.  

Vali İzzettin Küçük, Basın açıklamasına saldıranların ve kız öğrencilerin evini 

basınların tespit edildiğini ve gözaltına alınıp haklarından soruşturma açıldığını, 

Gökhan Balkaya’ya saldıranların ise araştırıldığını belirtti.  Vali Bey, üniversite de 

yaşanan kimlik kontrolü ve diğer olaylarla ilgili olarak ta yetkililerle görüşeceğini ve 

olayı araştıracağını, iki öğrencinin yurttan atılması olayı ile de ilgileneceğini ifade 

etmiştir. 

Vali İzzettin Küçük, herkesin suç işleyebileceğini, fakat suç işlerlerse cezasını 

çekeceklerini çok iyi bildiklerini açıklayıp eylem sırasında yaralanan öğrenci 

olmadığını belirtmiştir. Talebimiz üzerine evi basılan ve eşyaları tahrip edilen 



öğrencilerin ev basma olayı sonrası tutulan tutanağı getirirlerse tahrip olan 

eşyalarının temin edileceğini belirtmiştir.  

 

Saat: 15.40 da Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Hakan ASLAN ile yapılan 

görüşme: 

Başsavcı Hakan ASLAN 28.12.2012 günü ve sonrası gerçekleşen saldırı 

eylemlerine ilişkin başlatılan soruşturmalar hakkında bilgi vermiştir. Saldırıdan 

sonra dört tane soruşturma başladığını belirtmiştir.  

Bunlar, birinci soruşturmanın 2012/6706 hazırlık numarası ile başlayanın ev 

basma olayına yönelik olduğunu bu dosyada azmettiren ve yapanlardan birinin 

yakalandığını, ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest 

bırakıldıklarını, 

İkinci soruşturmanın 2013/79 Hazırlık numarası ile Karabük Üniversitesindeki 

saldırganlara yönelik suç duyurusu ile soruşturma başlatıldığını bu dosyada da 

ifadeler alındıktan sonra şüphelilerin tutuksuz yargılanmak üzere serbest 

bırakıldıklarını,  

Üçüncü soruşturmanın 2012/947 suç numarası ile de Gökhan Balkaya’nın 

kendisine yönelik saldırı eylemine ilişkin 30.12.2012 günü şikayetçi olunduğunu 

dosyanın henüz savcılığa intikal etmediğini, emniyet aşamasında olduğunu,  

Dördüncü soruşturmanın 2012/18 suç numarası ile de 28.12.2012 günü 

gerçekleşen basın açıklamasına yönelik saldırıya ilişkin yürüdüğünü bu dosyanın 

da henüz savcılığa intikal etmediğini fakat dosyadaki şüpheliler hakkında 

yaralama suçuna yönelik bir iddianın olmadığını, eylemde öğrencilerin 

yaralanmadığını belirtmiştir. Savcılık makamı da Valilik gibi olayı 

gerçekleştirenlerin serseri diye tabir edilen birkaç kişiden oluştuklarını, içlerinde 

ülkücü ya da alperenlerin sayısının bir ya da iki kişi olduklarını belirtmiştir.   

HEYETİN YAPTIĞI TESPİTLER: 

 Saldırıya uğrayan ve sürekli tehdit edilen kişilerin Kürt olduğu 
görülmektedir. 

 Öğrencilere yapılan saldırının sistematik bir hal aldığı anlaşılmaktadır. 

 Basın açıklaması sırasında atılan sloganların Kürtlere yönelik nefret 
söylemi içerdiği görülmektedir. 

 Öğrenciler, Emniyet yetkililerinin basın açıklaması yerinin belirlenmesinde 
kasıtlı davrandığını ifade etmekteler. Valilik ise, emniyetin daha özenli 
davranması gerektiğini belirtmiştir. 



 Öğrencilerle yapılan görüşmede öğrenciler, taşla yaralandıklarını açıkça 
belirtmişlerdir. Olaya ilişkin görüntü kayıtlarında da yaralandıkları açıkça 
görüldüğünü ifade etmişlerdir. Ancak, öğrenciler hafif yaralanmaları 
nedeniyle rapor almamışlardır. 

 Valilik ve savcılık saldırganları lümpen, esrarcı vs olarak tarif etmektedir. 
Öğrenciler ise, ülkücü ve alperen ocaklarına mensup kişiler ve esnaflar 
olduğunu belirtmektedirler. Bu durum resmi makamların saldırganları 
koruduğu izlenimi yaratmaktadır. 

 Birkaç serserinin etrafına 200-300 kişiyi nasıl toplayabildiği ise 
düşündürücüdür. 200-300 kişinin bir araya gelerek böyle bir saldırıyı 
gerçekleştirmesi örgütsüz, münferit bir olaymış gibi gösterilse de olayın 
örgütlü ve organize bir şekilde gerçekleştirildiği aşikârdır. 

 Facebook üzerinden öğrencilerin isimlerinin ve fotoğraflarının 
yayınlanmasının saldırının planlı ve örgütlü olduğunu göstermektedir. 

 Üniversite yetkililerinin üniversite de bir olay olmadığını söylemelerine 
rağmen Kürt öğrencilerin sürekli taciz edildiği anlaşılmaktadır. 

 Kürt öğrencilerin sürekli tedirginlik içinde olduğu görülmektedir. 

 

ÖNERİLER; 

 Kürt öğrencilere yönelik saldırının sistematik bir hal aldığı dikkate 
alınırsa, Emniyet yetkilileri ve savcılık olayı basit tepki yada lümpen 
grupların eylemi olarak görmeyip saldırganların arkasındaki güçleri ve 
asıl saldırganları bulmak için etkili bir soruşturma yapmalıdır. 

 Etkili bir ceza kovuşturması yapılarak saldırılar durdurulabilir 

 Karabük Üniversitesi yönetimi bir şey yok diyerek olayı 
geçiştirmemeli daha duyarlı davranmalıdır. 

 Facebook üzerinden öğrencilerin isimlerini ve fotoğraflarını yayınlayıp 
öğrencileri hedef gösterenler tespit edilmelidir. 

 Nefret söyleminde bulunan yerel basın ve bazı internet sitelerine 
yönelik soruşturma açılmalıdır.  

 

İSMAİL BOYRAZ  RECEP KARAGÖZ   FATMA GÜNEŞ 

İHD Genel Sekreteri Mazlum Der Genel Başkan Yrd. İHD Ankara Şube Skrt. 

 

 


