
Kiel’deki çirkin saldırı tüm topluma 

yapılmıştır 

Kiel’de ırkçı saldırıya uğrayan Gamze Kulaksızoğlu’na toplumun her kesiminden destek 

geliyor. SPD Kiel milletvekili Özlem Ünsal, “Bu aşırı sağcılığın toplumun merkezine kadar 

ulaştığını gözler önüne seriyor” derken, CDU Kiel milletvekili Çetin Yıldırım ise “Saldırıyı 

hepimize karşı yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz” dedi. TGSH Başkanı Küçükkaraca ise 

“Saldırının özellikle bir kadına yapılması çok çirkin ve ahlaksızca” dedi. 

Almanya’da ırkçı saldırılara her gün yenileri ekleniyor. En son Schleswig Holstein’in 

başkenti Kiel’de sokak ortasında gerçekleşen ırkçı saldırılarının hedefi üç çocuk annesi 

Gamze Kulaksızoğlu oldu. 

İslam ile ilgili hakaret sözcükleriyle yüzüne yumruk atılan Kulaksızoğlu’na siyasilerden de 

destek geldi. SPD Kiel milletvekili Özlem Ünsal saldırı ile ilgili ZAMAN Almanya’ya yaptığı 

açıklamada, “Son aylarda Almanya’da ciddi bir ırkçılık artışı gözlemliyoruz. NSU 

cinayetlerinin araştırılması sürecindeki güvenlik zaafı, mülteci kamplarına yönelik protestolar 

ve şiddet içeren ırkçı saldırılar gittikçe gündemimize oturuyor. Bu aşırı sağcılığın toplumun 

merkezine kadar ulaştığını gözler önüne seriyor” dedi. 

Gamze Hanıma yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Ünsal, “Suçluların acilen 

tespit edilip, cezaya tabi tutulmasını talep ediyorum. Bunun yanı sıra toplumu bilgilendirecek, 

bu tehditlere ve saldırılara karşı koruyacak ciddi adımlara ihtiyacımız var. Bu yönde ne 

gerekiyorsa, desteklemeye hazırım. Ayrımcılık yasağı ve din özgürlüğü gibi yasalarla garanti 

altına alınmış insan haklarının muhafaza edilmesi şart. Bu yasalar toplumumuzun her bir 

ferdini din, dil, irk ve görünüş ayırmamaksızın kapsıyor” şeklinde konuştu. 

Bu saldırı hepimize yapılmış bir saldırıdır 

Yapılan saldırının tüm topluma yapılmış bir saldırı olduğunu belirten CDU Kiel milletvekili 

Çetin Yıldırım’da,”Bu ırkçı saldırılar hukuk çerçevesi içinde en yüksek şekilde 

cezalandırılmalıdır. İnsanların Anayasa’nın verdiği ölçüde özgürce dilediği gibi yaşama hakkı 

vardır. Bu haklardan biri din serbestliği. Anayasa din özgürlüğünü garanti altına almış. 

İsteyen başörtüsü taşır, istemeyen taşımaz. Bu ırkçı İslam karşıtı saldırıyı kınıyorum. Bu 

saldırıyı hepimize karşı yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Ağır yaralar almış Gamze 

hanıma acil şifalar diliyorum” dedi. 

Yıldırım aileye, “Yalnız değilsiniz. Biz sizinle ırkçılığa karşı beraber mücadele edeceğiz” 

diyerek destek vereceğini açıkladı. Schleswig Holstein Türk Toplumu (TGSH) Başkanı Dr. 

Cebel Küçükkaraca’da saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, “Özellikle bir kadına yapılmış 

bu saldırı çok çirkin ve çok ahlaksız bir saldırıdır. Bunu hiç bir şekilde kabul etmemiz 

mümkün değil. Saldırıyla ilgili yapılması gereken ne varsa yapacağız” dedi. 

Aileyle görüştüğünü de aktaran Küçükkaraca konuyla ilgili detaylı açıklama yapacaklarını 

belirtti. Kiel Diedrichsdorf’da yaşayan üç çocuk annesi Gamze Kulaksızoğlu alışveriş için 

dışarı çıktığı sırada saat 11.00 sıralarında sokak ortasında güpegündüz saldırıya uğramıştı. 

Hakaret edilerek yumruklanan Kulaksızoğlu çevrede olayı görenlerin polise ve sağlık ekibine 

haber vermesi üzerine Uni Klinik Hastanesi acil servisine kaldırılmıştı. 



İlk tedavisi yapılan Kulaksızoğlu’nun Cuma günü ameliyat olması bekleniyor. Bu arada Aşağı 

Saksonya’nın Celle bölgesinde yer alan Hambühren’de Stettiner Straße’de Türk kökenli bir 

aileye ait olduğu bildirilen müstakil ev ateşe verildi. 

Evde oturan 7 kişilik aile tatilde olduğu için zarar görmedi. Çatısı tamamen çöken evde ilk 

belirlemelere göre en az 300 Euro’luk maddi hasar meydana geldiği tahmin ediliyor. Duvarda 

yabancı düşmanlığı içeren ifadeler tespit eden polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. 
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