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"Benim ülkemde böyle bir sorun var mı? Benim ül-
kemde böyle bir sorun yok; isteyen istediği gibi konuşuyor,
inandığı gibi yaşıyor, istediği gibi giyiniyor, istediği gibi
yiyor içiyor, bütün bunları yapıyor. Biz hiçbir şeye yasak
getirmedik. Türkiye, yasakların olduğu bir ülke olmamıştır.
Türkiye son yıllarda, son 14 yılı bir kenara koyuyorum, hiç-
bir dönemde bu kadar özgür, bu kadar huzurlu, bu ka-
dar rahat bir dönemi yaşamamıştır.” (Recep Tayyip Er-
doğan, El Cezire, 10 Kasım 2016)
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Türkiyeli Göçmen Toplumunun
Siyasal Evrimi

Dil, Eğitim ve Entegrasyon Sorunlarından Siyasal Sorunlara

Ahmet ONAY

Daha dün Suriyeli sığınmacıların
Alman toplumu tarafından nasıl
hazmedileceği, sindirileceği so-

runu tartışılırken, “eski” göçmen top-
lumlarının dil, eğitim ve entegrasyon
sorunları ikincil plana atıldı.

Göçmen toplumların, özellikle de
Türkiyeli göçmenlerin dil ve eğitim so-
runları çözülmüşçesine, hemen her
zaman entegrasyon sorunu ön planda
tutulmasına alışmış olan Alman top-
lumu, bir yıl içinde bir milyonluk bir
kitle olarak gelen Suriyeli sığınmacılar
sorunuyla yüz yüze geldi. Bu da, genel
olarak entegrasyon sorununun siyasal
evriminin ve dönüşümünün başlangıcı

oldu.
Suriyeli sığınmacılara karşı çevre

ülkelerinden, özellikle Avusturya ve
Macaristan’dan başlayan ve hemen ar-
dından Bavyera eyaletinin eklemlen-
diği süreç, Pegida olayıyla siyasallaştı.

Siyasallaşan ve azımsanmayacak
bir iç muhalefet hareketi oluşturan Su-
riyeli göçmen sorunu karşısında Başba-
kan Merkel, Türkiye üzerinden, özel
olarak Recep Tayyip Erdoğan üzerinden
“sorunu” çözmek için ardı ardına Türki-
ye’ye gitti. Recep Tayyip Erdoğan’ın aza-
metli altın varaklı koltuklarında verilen
fotoğraflar Başbakan Merkel’in ne
kadar sıkıştığını açıkça ortaya koyu-

yordu.
3 Milyar Euro üzerinden yapılan

pazarlıklar bir yerde “anlaşma”yla so-
nuçlanır görünürken, nereden ve
neden çıktığı bilinmeyen bir “vize mua-
fiyeti” talebiyle yeni bir boyut kazandı.
Böylece sorun Suriyeli sığınmacılar ol-
maktan çıkmış, Türkiye’ye vize muafi-
yeti verilmesi sorununa dönüştü. Bu da
ikinci bir siyasallaşma konusu haline
geldi.

Ama asıl siyasallaştıran gelişme, “3
Türk casus” olayıyla başlayan ve Recep
Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik ha-
karet ettiği savıyla “Lèse-majesté” (Ma-
jestelerine Hakaret) yasalarının uygu-
lanması talebiyle Jan Böhmermann’a
dava açılması talebiyle oldu.

Bu gelişmeyle birlikte, neredeyse
hergün Alman medyasında Türkiye ve
Recep Tayyip Erdoğan konulu haberler
ve yorumlar yapılmaya başlandı. Der
Spiegel’in ve ardından Die Tageszei-
tung’un Türkçe özel ekleri birbiri ardına
geldi. Alman elçiliğinin Dışişleri Bakan-
lığı’na çağrılarak “uyarılması” ve hesaba
çekilmesi neredeyse günlük rutin işler
haline geldi.

Ancak bu gelişmeler giderek Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’nın iç si-
yasetine doğrudan müdahalesi haline
dönüştü. Daha düne kadar Alman-
ya’daki Türkiyeli göçmenlerin entegras-
yonundan, eğitim sorunlarından, hatta
Almanya’da “Türkçe eğitim”den söz
eden Ankara, birbiri ardına yaptığı mü-
dahalelerle süreci siyasallaştırırken,
AfD’nin giderek güçlenmesi Ankara’nın
elini daha da güçlendirdi.

15 Temmuz “milad”nın ardından
Köln mitingi ve Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın mitinge “video konferans” siste-
miyle bağlanmaya çalışması siyasallaş-
ma sürecinin zirvesi oldu.

Türkiyeli göçmenlerin dil, eğitim
ve entegrasyon sorunları bir yana itildi
ve Recep Tayyip Erdoğan’la “bilek gü-
reşi” herşeyin önüne geçti. 

Bu durumda belirgin biçimde öne
çıkan konu da bu siyasallaşmanın or-
taya çıkardığı olaylar ve sorunlar oldu.
Artık hiç kimse Türkiyeli göçmenlerin
dil, eğitim ve entegrasyon sorununu
konuşmak ve tartışmak istemiyor. Her
konu siyasallaşmadan varolamıyor.

Alman toplumu büyük kitleler ha-
linde sağ-popülizme ve onun örgütlen-
mesi olan AfD’ye yönelirken, Türkiyeli

göçmenlerin azımsanmayacak bir bö-
lümü de Recep Tayyip Erdoğan’ın “te-
bası” oldu. CDU’dan AfD’ye biat edenler
ile Recep Tayyip Erdoğan’a biat edenler
karşılıklı birbirini besler hale geldi. Bi-
rincisi ne kadar gelişirse, ikincisi o kadar
etkin oluyor. Bu durumun ne yönde ev-
rileceği ve neler getireceği bugün için
çok belirginleşmiş olmasa da, Recep
Tayyip Erdoğan’ın 7-8 yıldır sürdürdüğü
Almanya örgütlenmesinin kendine
bağlı bir kitle yarattığı çok açıktır. Özel-
likle Almanya’da gerçekleştirilen mi-
tinglerin DİDİB (Diyanet İşleri Türk İslam
Birliği) tarafından organize edilmesi,
özellikle cami cemaatinin örgütlülü-
ğüne dayanması bunun açık bir kanıtı-
dır.

Son yıllarda DİDİB’in yanında
UETD (Avrupalı Türk Demokratlar Bir-
liği) Türkiyeli göçmenlerin ideolojik ve
politik yönlendirilmesinin ana örgütü
haline gelmiştir.

Nasıl ki, düne kadar DİDİB Alman-
ya’daki Türkiyeli göçmen toplumunun
“din eğitimi” konusunda neredeyse tek
yetkili merci olarak kabul görmüşse,
bugün, 15 Temmuz “darbe girişimi”n-
den sonra UETD Alman televizyon ka-
nallarında boy göstererek Türkiyeli
göçmen toplumu içinde emreden ko-
numuna yükselmiştir. “Darbe girişimi”n-
den sonra Türkiye’de süregiden “cadı
avı”, UETD aracılığıyla Almanya’ya taşın-
mıştır. UETD’in sözde sözcülerinin bir-
biri ardına Alman televizyonlarında boş
göstermesi de bu durumu güçlendir-
miştir.

Evet, Türkiyeli göçmenlerin dil,
eğitim ve entegrasyon sorunları orta-
lıkta görünmemektedir. Herşey siyasal-
laşmıştır. Böylesi bir siyasallaşma orta-
mında dil, eğitim ve entegrasyon so-
runlarından söz etmek, çölde vaha ara-
makla özdeşleşmiştir. 

Hiç kuşkusuz Türkiyeli göçmen
toplumunun dil, eğitim vb. somut so-
runları her zamanki gibi varlığını sür-
dürmektedir. Bu sorunlar çözülmediği
sürece ve çözülmediği için, Recep Tay-
yip Erdoğan’ın siyasallaştırma ve örgüt-
leme çabaları etkili olmaktadır. Bu
durum etkisizleştirilmediği sürece dil,
eğitim ve entegrasyon sorunları öne
çıkmayacaktır ve yine bu sorunlar çö-
zülmediği sürece siyasallaşma egemen-
liğini sürdürecektir. 
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Cumhuriyet ilan edildiğinde 2 yaşında olan Prof. Dr. Nermin Aba-
dan Unat,“Eğitim politikamız çok önemli. İnsanların kutuplaşan bir
şekilde yetiştirilmesinden ürküyorum. ‘Dindar ve kindar nesil yetiştir-
mek istiyoruz’ diyorlar. Herkesi olduğu gibi kabul edip bir arada yaşa-
malıyız. Demokrasi, zaten buna ihtiyaç duyuyor. ” dedi.

Cumhuriyet ilan edildiğinde 2 yaşında olan, Prof.
Dr. Nermin Abadan Unat, Cumhuriyet’in 93. yılında,
özellikle eğitim alanında yapılanlara dikkat çekerek,
“Atatürk reformlarının içinde en büyük ve en önemli
yeri olan laikliği sulandırdık, hafiflettik” diyor. Son yıl-
larda giderek artan beyin göçüne de vurgu yapıyor
Prof. Unat: “Cumhuriyet ilan edildiğinde, Türkiye’deki
kızlı-erkekli ve parasız eğitim konuşulurdu. Değil Tür-
kiye’den yabancı ülkeye gitmek, yabancı ülkedekiler
Türkiye’ye dönerdi. Şimdi beyin göçü çok fazla.”

1921 yılında Viyana’da dünyaya gelen ve “Hoca-
ların Hocası” olarak bilinen Prof. Nermin Abadan
Unat’ın yaşamı bilim ile iç içe... 14 yaşındayken, tek
kelime bilmeden Macaristan’dan trene binerek Tür-
kiye’ye gelen Unat’ın burada başlayan hikâyesi, İzmir
Kız Lisesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ardın-
dan 6 yıl Ulus Gazetesi ve Fulbright bursu ile ABD Min-
nesota Üniversitesi’nde lisans üstü eğitim ile devam
etti. 1953 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne
ilk kadın asistan olarak atanan Unat, 1958’de doçent,
1966’da ise profesör oldu, Siyasal Davranış Kürsüsü4nü
kurdu. Çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak
bulunan Unat’ın çok sayıda kitabı var. Avrupa Konseyi
Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu’nda başkan yardımcılığı
dahil çeşitli derneklerde de yöneticilik yapan Prof.
Unat, 1978-1980 yılları arasında kontenjan senatörü
olarak TBMM’ye girdi. Boğaziçi ve İstanbul Üniversi-
tesi’nde Kadın Araştırmaları Merkezi’nde de dersler
veren Prof. Nermin Abadan Unat ile Etiler’deki evinde
bir araya geldik.

Evinde günün büyük bölümünü çalışma odasında
geçiren Prof. Unat, eşi rahmetli Yavuz Unat’ın kitabını
tamamlayacağını anlatarak konuşmasına başlıyor. “Ki-
tabın adı ‘Kırım’dan Gelen Aydın’ olacak. Derleme ola-
cak, bunu bitirmeye çalışıyorum” diyen Unat, kitaplı-

ğındaki eserleri göstererek “Bu kitapların çoğunda be-
nimle ilgili yazılanlar var” diyor. Sonra da beyaz man-
tolu, şapkalı çocukluk fotoğrafını gösteriyor ve ekliyor:
“Babam, amcamla birlikte İzmir’de incir, üzüm, fındık
ticareti yapan işadamı. Hamburg’da da büro da açmış.
Annem ile Çekoslovakya’da bir kaplıca bölgesinde ta-
nışıyor ve 2 yıl sonra Viyana’da evleniyorlar. Büyükan-
nemler Boşnak. Babamın yabancı bir hanımla evlen-
diğini bilmiyorlar, cesaret edip kendisi de söyleye-
memiş. Babam bir gün dedeme ve babaaanneme bir
fotoğraf göstermiş. 6 yaşlarında bir kız çocuğu, beyaz
manto var ve şapkalı. Babaannem bir bakmış ‘Bu gâvur
çocuk kimin’ demiş. ‘Bu senin torunun’ demişler. ‘O za-
man gelsin’ demiş. Babam apar topar bizi alıp İstan-
bul’a ilk o zaman getirmiş.

1927-1931 yılları arasında Teşvikiye Camisi’nin
karşısındaki bir apartmanın en üst katına taşındıklarını
ve İstanbul’la bu şekilde tanıştıklarını söyleyen Unat,
annesinin kendisini okula göndermediğini, İsviçre’den
özel öğretmen getirdiğini, evde dersler aldıklarını an-
latıyor. Unat, “Her gün pencereden bakardım, okula
giden çocukları gördükçü üzülürdüm. Türkçe de bil-
mediğim için çok arkadaşım yoktu.

İki arkadaşım vardı. Biri Muhtar Kent’in, diğeri de
Zeynep Oral’ın annesi. Sonra, aniden babam öldü. An-
nem de Macaristan’da birinci eşinden benden 14 yaş
büyük olan bir kızının yanına taşınma kararı aldı ve
oraya gittik” diye konuşuyor. İstanbul’un ardından Bu-
dapeşte’ye taşındıklarını söyleyen Unat, burada yatılı
bir okula yazdırılıyor. Almanca ve Fransızca bilen Unat,
burada İngilizce ve Macarcada öğreniyor. Bir süre sonra
annesi artık kızını tek başına okutamayacağını ve ça-
lışması gerek- tiğini söylüyor.

Unat, İzmir’deki amcasına mektuplar yazarak du-
rumunu anlatıyor ve Türkiye’ye gelme kararı alıyor.

Unat, o günleri de şöyle anlatıyor:
“Avrupa’daki dergilerde Türki-
ye’nin parlayan yıldız olduğu, kız-
erkek birlikte ve ücretsiz eğitim al-
dığı yazılırdı. Türkiye’ye dönmek
istedim. Mektuplar yazdım ancak
yanıt alamadım. Budapeş-te’deki
Türk Büyükelçiliği’ne gittim. Bü-
yükelçi Behiç Erkin’in yanına git-
tim. Durumumu anlattım. ‘Bir re-
sim getir, salı günü gel, gideceksin’
dedi. Eve geldim, anneme dedim
ki ‘Ben Türkiye’ye gidiyorum.’ ‘Nasıl
gidersin’ dedi. Baştan istemediler
ama ben büyükelçinin dediği gibi
salı günü yeniden yanına gittim.
Büyükelçi bana 3. mevki bir tren
bileti ve restorandta yemek ye-
mem için kupon verdi. 5 Kasım
1936... Cuma günü İstanbul’a
doğru yola çıktım. İstanbul’a gel-

dim. Fransızca bilen Türk polisi bana eşlik etti ve küçük
bavulumu da alarak beni Karaköy’den kalkan İzmir va-
puruna bindirdi, kaptana emanet etti. Oradan da İz-
mir’e doğru yola çıktık. Amcam İzmir’de Atatürk’ün
konağının iki ötesinde oturuyormuş. Bir atlı araba bul-
dum, bindim. Eve gittim, kapıyı benim yaşlarımda bir
genç açtı.

‘Ben de Perizat’ dedi, amcamın kızıydı... Fransızca
biliyordu. Üst kata çıktık, yengem beni görünce şaşırdı.
Bir süre sonra da uzaktan akrabam olan Şefika ha-
lamda kaldım. İzmir Kız Lisesi’ne gittim. Ardından İs-
tanbul Hukuk Fakültesi’ne yazıldım. Ulus gazetesinde
çalıştım. Sonra da Yavuz Unat ile evlendim. Doktoraya
başladım sonra burs ile ABD’ye gittim, döndüm mül-
kiyeye girdim. Hiç kadının olmadığı bir fakültede ilk
kadın asistan, ilk kadın doçent, ilk kadın profesör ol-
dum. 22 yıl Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı ders
verdim.” Bu hikâyede en acıklı taraf Unat’ın annesini
bir daha hiç görememesi olmuş. Kız kardeşini ise 20
yıl sonra görmüş... 95 yıllık yaşamı boyunca hep çalışan
Unat, gençlere de “Türkiye’ye yararlı olmalıyız. En fay-
dalı nasıl olur ona bakmalıyız” mesajı veriyor. “Şimdi
Cumhuriyetin asıl bekçileri olan gençler maalesef Tür-
kiye’den kaçmak istiyor, bu beni üzüyor” diyen Unat,
“Eskiden kaçmak şöyle dursun, Türkiye’ye geliyorlardı.
Günümüzde beyin göçü çok vahim. Türkiye’nin bilim-
sel yarışta en sonda kalmamasını istiyorum. Bizim son
derece nitelikli, önemli, elit bir gençliğimiz” diyor. Unat,
2. Dünya Savaşı sonrası dünyada yeni bir dönemin
başladığını anımsatarak, “Ülkemizde de demokrasi de-
nemeleri bu dönemden sonra başlıyor. 1960’a kadar
sürüyor. 60 sonrası da darbelerle süregelen bir dönem
yaşıyoruz. Bana öyle geliyor ki biz Demokrat Parti dö-
neminde takılı kaldık. Darbeler yüzünden bir türlü iler-
leyemedik. Bütün darbeler sonrası, her seferinde ara-
bayı tekrar yola koymak için çaba sarf ettik” değer-
lendirmesini yapıyor.

Eğitim politikalarının son derece önemli oldu-
ğuna dikkat çeken Unat, insanların kutuplaşan bir şe-
kilde yetiştirilmesinden ürktüğünü belirtiyor. “Bir kısım
kamu hayatında yetkili kişiler ‘biz dindar ve kindar
nesil yetiştirmek istiyoruz’ diyor. Benim dindarlığa hiç-
bir itirazım yok ama kindarlığa çok itirazım var” diyen
Unat, “Çünkü biz dünyada ancak birbirimizle iyi anlaşır
ve iyi geçinirsek yaşayabileceğiz. Kutuplaşma yerine
yaklaşma ve birbirimizi anlamanın çok gerektiğini dü-
şünüyorum. Demokrasi de zaten ona ihtiyaç duyuyor.
Herkesi olduğu gibi kabul etmek ve bir arada yaşa-
maya çalışmak” diyor. Son 30-40 yılda kutuplaşmanın
arttığını vurgulayan Unat, özellikle kadın erkek eşit-
sizliğinin de belirgin hale geldiğini dile getiriyor. TÜİK
verilerini anımsatan Unat, “Halen 2.6 milyon kişi okur
yazar değil. Bunun 2.2 milyonu kadın” diyen Unat, ço-
cuk gelinlerin de arttığını, bunlara üzüldüğünü ifade
ediyor. Unat, son olarak şu mesajı veriyor: “Biz ele ele
tutuşmalıyız. Farklılık gözetmemeliyiz.

'Vicdan özgürlüğüne saygı göstermeliyiz’

Günümüzde iletişim araçlarının hızı ve ulaşım araçlarının ucuzluğu
nedeniyle her şeyin değiştiğini de söyleyen Unat, robotların da söz
sahibi olacağı bir dünyaya doğru gidişin olduğunu anlatıyor. “Biz de-
mokrasiye geçerken Atatürk reformlarının içinde en büyük ve en önemli
yeri olan laikliği giderek sulandırdık, hafiflettik” diyen Unat, televizyon
ve sosyal medyanın insanları çok fazla yönlendirdiğini söylüyor.

Prof. Unat, şöyle devam ediyor: “Cumhuriyet demek vatandaşların
kararı ile yönünü tayin eden toplum demektir. Günümüzde iletişim araç-
larıyla, görsel izlenimler ile karar veren geniş seçmen kitlesi görüyoruz.

Televizyonda gördüğü şahsiyetleri, onların düşüncelerini incele-
meden, analiz etmeden, derhal kabul eden... Cumhuriyet kurulduğu
zaman Atatürk Cumhuriyet’i gençliğe emanet etmişti. Bugün çok güçlü,
birikimli fakat etkili olamayan gençlik var. Gelişmiş, ilerlemiş bir üke ol-
mak için insan haklarını, çeşitli hürriyetleri ne kadar önemsememiz ge-
rekirse gereksin, vicdan özgürlüğüne de saygı göstereceğiz. Değişik
inançları anlamak için eğitim sisteminde laik düşünceyi benimsemeliyiz.
Biz burada kaldık. Büyük gecikmeyi nasıl atlatacağız bilmiyorum. Ata-
türk’ün düşündüğü Cumhuriyet böyle bir Cumhuriyet değil.”

Nermin Abadan Unat:
Birlikte Yaşamalıyız

Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe’ninsöyleşisi, 28 Ekim 2016
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Memlekette
Neler Oluyor?

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch
- HRW), darbe girişimi sonrası Türkiye’deki gözaltı
merkezlerinde işkence ve kötü muamele yapıldığı

iddialarını içeren bir rapor hazırladı. “Açık Çek-Türki-
ye’de Darbe Girişimi Sonrası İşkenceye Karşı Koruma Ted-
birlerinin Askıya Alınması” başlıklı raporda, işkence ve
kötü muamele yapıldığına ilişkin 13 ayrı örnek verildi.
İşkence iddialarının yer aldığı anlatımlarda, bir avu-
katın müvekkiline işkence yapılmasına şahit olmasına
rağmen müdahale edemediğine ilişkin ifadeleri de
yer aldı.

Darbe girişimi sırasında meydana gelen cinayet-
leri ve diğer suçları soruşturmanın ve sorumlulardan
hesap sormanın Türkiye yetkililerinin hakkı ve yüküm-
lülüğü olduğu vurgulanan raporda, “insanlık suçu”
olan işkenceye hiçbir koşulda başvurulamayacağı be-
lirtildi.

Raporda gözaltındakilerin vücutlarındaki yara iz-
lerinin darbe girişimi gecesi çıkan olaylardan meydana
gelme ihtimalinin bulunduğu da belirtilerek “Ancak
bazı fotoğraf ve videolardaki kötü muamele ve yara-
lanmaların ise gözaltında olduğunun anlaşıldığı” ifade
edildi. HRW raporunda bir spor salonunda tutulan
darbecilerden birinin başına silahla vurulmasına ilişkin
video örnek gösterildi.

Raporda hükümet yetkililerinin darbe girişimin-
den sonra işkenceye sıfır tolerans göstereceklerini ilan
ettiklerini ve 2003’ten bu yana resmi politikası oldu-
ğunu vurguladıkları hatırlatılarak “Ne var ki, yetkili
makamlar son işkence iddialarına gereğince yanıt ver-
mek yerine bu iddiaları dile getirenleri taraflı ve darbe
yanlısı olmakla veya Gülen hareketinin propaganda-
sını yapmakla suçladılar” denildi.

Raporun başlığında “Açık Çek” ifadesinin yer al-
masına ilişkin olarak raporda şu ifadeler yer aldı: “Ola-
ğanüstü hal ilan etmek hükümete haklara ilişkin yü-
kümlülüklerini azaltma konusunda açık çek vermez
ve bilhassa, aykırı tedbirler alınması mümkün olma-
yan, dokunulmaz belli hak ve yükümlülükler vardır.”

46 sayfalık raporda “Avukatlar, sağlık personeli,
gözaltından bırakılmış kişiler ve gözaltında tutulan-
ların ailelerinin gözaltında işkence ve kötü muame-
leyle ilgili 13 vaka anlattıkları” belirtilerek görüşülen
40’ı aşkın kişinin isimlerinin “güvenlik gerekçesiyle”
gizli tutulduğu ifade edildi. Raporda görüşmelerin,
bu kişilerin “kapsamlı gözaltılarda sıranın kendilerine
gelmesinden korktuklarını söyledikleri bir ortamda
gerçekleştirdiği” ifadesi de yer aldı. Raporda yer alan
13 örnek vakanın 17 farklı kaynaktan alınan bilgilere
dayandığı ve birkaç vakada bilginin başka kaynaklarca
da doğrulandığı belirtildi. “HRW, bu vakalarla ilgili ve-
rilen detaylı bilgilere ve anlatımlardaki iç tutarlılığa
dayanarak bu öykülerin güvenilir olduğuna hükmet-
miştir” denilen raporda yer alan 13 vaka özetle şöyle...

İŞTE RAPORDA YER ALAN13 VAKA

1. İstanbul’dan bir avukat, subay müvekkiliyle Va-
tan Emniyet’teki görüşmesinde ‘sol omuzunda bere-
lenme, yüzünde yara ve izler ve bileklerinde kelepçe
izleri’ gördü. Müvekkili, avukata suçlamaları reddet-
tiklerinde polisin hakaret etmeye, vurmaya ve tekme-
lemeye başladığını, kendilerine ve eşlerine tecavüzle
tehdit edildiklerini söyledi. Avukat ise “Bunu yapma-
yacaklarına güvenemezsiniz. Bir defasında adam gelip
teslim olsun diye polisin bir çocukla annesini rehin
olarak tuttuğunu gördüm” dedi.

2. Yüksek rütbeli bir subaya adli yardım için ata-
nan bir avukat, müvekkilini Ankara Emniyeti’nde vü-
cudunda yara izleri ve bacağında kopmuş et gibi du-
ran bir yarayla gördüğünü anlattı. Avukat, müvekkili
hâkim karşısına çıkarıldığında yanında oturan polisin
silahını masanın üstüne koyduğunu ve bunu tehdit
olarak algıladığını ifade etti. Müvekkili, hâkime, polisin
başını yere vurduklarını anlattı. Avukat, hâkimin ka-
rarını açıklamadan önce verdiği arada, kötü muame-
leyle ilgili şikâyette bulunduğu esnada bir kıdemli po-
lisin kendisine ‘senin de gözaltına alınmanı sağlamak
çok kolay’ dediğini aktardı.

3. Bir adli yardım avukatı, polisin, subay olan mü-
vekkilini Ankara Emniyeti’ndeki sorgu sırasında defa-
larca dövdüğünü şöyle anlattı. “Arkasında birkaç polis
ayakta duruyordu. O da masanın önündeki bir san-
dalyede oturuyordu. Konuşması için normalde ke-
lepçe olarak kullandıkları plastik bantlarla kırbaçlar
gibi vurmaya başladılar; yumruklarıyla da başına ve
vücudunun üst kısmına vurdular. Elleri kelepçeli ol-
duğundan kendini korumak için hiçbir şey yapamı-
yordu. Bir aşamadan sonra artık sırtımı döndüm. Ona
kaç kez vurduklarını bilmiyorum. Daha fazla bakama-
dım. Durdurmak için yapabileceğim bir şey olmadığını
biliyordum. En sonunda ifade verdi. O saatte oradaki
tek avukat bendim. Her yerde şiddet vardı ve polis
benim orada olmamdan memnun değildi. ‘Bu insan-
ların neden avukata ihtiyaçları var ki’ diyorlardı.”

Avukat, normalde bu koşullar altında ifade tuta-
nağını imzalamayacağını ya da koşullarla ilgili not ek-
leyeceğini, ama bu kez ikisini de yapamayacak kadar
korktuğunu söyledi. Avukat, müvekkilinin mahke-
mede kötü muameleden söz etmediğini anlattı. Avu-
kat o zamandan beri adli yardım müvekkili almayı
reddediyor.

4. Yüksek rütbeli bir subayın duruşmasına katılan
bir adli yardım avukatı, subayın duruşma sırasında hâ-
kime Ankara Emniyeti’nde polisin kendisini dövdü-
ğünü anlattığını ve vücudundaki morlukları göster-
diğini söyledi.

5. Bir adli yardım avukatı, subay olan müvekkiliyle
Ankara Emniyeti’nde görüştüğünde, polis karako-
lunda kötü muamele gördüğünü söylediğini ve göm-
leğini sıyırarak sırtındaki büyük bir morluğu göster-
diğini anlattı. Subay şikâyetini sorgu sırasında
tekrarladı. Ancak polis bu yaraları darbe gecesi kavga
sırasında almış olabileceğini söyledi. Avukat, ifade tu-
tanağında kötü muamele iddialarına yer verilmediğini,
kendisinin de tutanağa bunu not düşemeyecek kadar
korktuğunu söyledi.

6. Avukat Gülhan Kaya, Urfa’da polisin MLKP üyesi
oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Genç
ve Metin Kösemen’e işkence yaptığını söyledi. Kaya,
“Anlattıkları şeyler dayanılmazdı. Sanki 1990’lar geri
gelmişti” dedi. Kaya, müvekkillerinin “polisin soyun-
maya zorladığını, güneş altında saatlerce tuttuğunu,
testislerini sıktıklarını, dayak atıp copla tecavüz et-
mekle tehdit ettiğini” anlattı.

7. Bir adli tıp uzmanı. bir subayın gözaltında 36
saat elleri arkadan bağlı, alnı yere değecek şeklide
dizleri üstünde oturttulduğunu, ne zaman hareket et-
meye kalkışsa sırtına ve başına kemerle vurduklarını
anlattı. Subay, adli tıp uzmanına, polisin kendisini er-
lerin bulunduğu bir hücreye yerleştirdiğini ve asker-
lerin de kendisini ciddi şekilde dövdüklerini anlattı.

8. Aynı adli tıp uzmanı, bir işadamının üçüncü
muayenesinde sırtında morluklar gördüğünü anlattı.

Uzman “Morlukların sert zeminde yatmaktan kaynak-
landığını söyledi, ama buna imkân yoktu. Birisi sırtına
künt bir cisimle vurmuştu” dedi.

9. Ankara’da bir avukat, işsiz öğretmen olan mü-
vekkilinin kendisine “Polis ilk önce arkadaşını gözaltına
almış ve işkence yaparak kendisini ihbar etmesini sağ-
lamış. Polis müvekkili karakolda yoğun olarak dövmüş.
Karısına tecavüzle tehdit edince, suçlamaları kabul et-
miş. Doktor kendisini karakolda muayene etmiş ve iyi
olduğunu yazmış” dediğini anlattı.

10. Darbe girişiminden sonra gözaltına alınan bir
kadın, polisin yeterince su ve yemek vermediğini, uzun
süre aynı pozisyonda oturmaya zorladığını ve uykusuz
bıraktığını anlattı. Kadın “Uyumayalım diye odaya gü-
rültü yapan bir telsiz getirdiler ve televizyonun sesini
sonuna kadar açtılar” dedi.

11. Antalya’da gözaltına alınan öğretmen Eyüp
Birinci savcıya verdiği ifadede şunları anlattı: “Gözlerim
bağlı idi. ‘Bildiklerini anlat, Antalya’da ne işin var’ di-
yerek çırılçıplak soydular. Yüzüme, gözüme, ayakları-
mın altına, karnıma vurarak, hayalarımı sıkarak ‘seni
hadım ederim’ diyerek işkenceye devam ettiler. Ayak-
larıma, kollarıma ve boynuma önce ıslatarak copla
vurdular. Her vurduktan sonra dik dur diyerek karnıma
dakikalarca vurdular.”

Birinci, gözaltına alındığı gün götürüldüğü dok-
torun vücudundaki kanıtları “basit, ciddi değil” diyerek
görmezden geldiğini, ancak sonraki günlerde sorgu
esnasında bayıldığında doktorun iç kanama teşhisi
koyması üzerine hastaneye götürüldüğünü ve ameli-
yat edildiğini anlattı. Birinci’nin eşi de doktorun ken-
disine bağırsaklarından 10 santimetre aldıklarını an-
lattı. Hastane ameliyata ilişkin tıbbi belgeleri
göstermeyi reddetti. HRW, bu ameliyatın kötü mua-
mele yüzünden mi gerektiğini doğrulayamadı.

12. Ankara’da bir avukat, bir müvekkilinin polisin
kendisine işkenceye varan kötü muamele yaptığını,
bu yüzden iç kanama geçirdiğini anlattığını söyledi.
Avukat doktor raporu aldıklarını, ancak serbest kalan
müvekkilinin, darbe davaları bitene kadar şikâyette
bulunmamaya karar verdiğini söyledi.

13. İstanbul’dan üç avukat PKK operasyonunda
gözaltına alınan 19 kişinin işkence gördüğünü ileri
sürdü. Avukatlardan biri, Atışalanı Karakolu’nda tutu-
lan 7 kişi ile yaptıkları görüşmede ‘polisin dövdüğünü,
küfrettiğini ve tehdit ettiğini, ilk üç gün çok az yemek
verildiğini’ anlattıklarını aktardı. Diğer avukat da Vatan
Emniyet’te tutulan 5 beş kişinin, ‘gözaltında dövül-
düklerini, çırılçıplak soyulduklarını, copla testislerine
vurulduğunu ve copla tecavüz tehdidine maruz kal-
dıklarını’ anlattı. Şüpheli İ.B., hapishaneden avukatına
yazdığı mektupta “Soyarak cinsel organlarımızı sıkma,
darp etme, iğrenç yönelimlerde bulunarak, tehditler
savurdular. Biri ‘Anneni buraya getirdim, konuşmazsan
gözünün önünde tecavüz edeceğim’ dedi. Kafama
torba geçirip kafamı yere, duvara vura vura beni, al-
çakça gülerek, domalık dedikleri bir pozisyona geti-
rerek ‘yok mu buna tecavüz edecek babayiğit’ diye
bağırıp gülüyorlardı. İşlemediğim bir suçu (kabul et-
mem için) hakaret ve tekmelerle üstüme geliyorlardı.
Darp raporları aldığım her gün beni bir kez daha darp
ediyorlardı. ‘istediğin kadar al, bize sökmez, her şey
elimizde’ dediler” diye yazdı. F.P. de polislerin ‘Haydar
Dayı’ dedikleri copla tecavüzle tehdit edildiğini anlattı.
Tüm şüpheliler hâkimlikte şikayetçi oldular.
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Elveda “Cumhuriyet”

Türkiye’de uykusuzluk için iyi bir
ilaç olarak kullanılabilecek devle-
tin günlük işlerinin yer aldığı

Resmi Gazetesi sayfalarca gıda denet-
çileri için en son sınama süreçlerine iliş-
kin yazılarla doluydu. Artık Recep Tayyip
Erdoğan hükümetine karşı bu yazki
darbe girişiminin ardından Türkiye’de
korkuyla okunan bir başka gazete yok.
Resmi Gazete, binlerce akademisyenin,
kapatılmış hastanelerin ve görevden alı-
nan 100.000 devlet memurunun liste-
leriyle görünüşte doyumsuz bir tasfiye
kroniğine dönüşmüş durumda. Bay Er-
doğan’a kanun hükmünde kararname
çıkarma yetkisi veren Olağanüstü Hal
koşullarında, çok yakında Resmi Gazete
Türkiye’de okunmaya değer tek gazete
olabilir.

Şimdi medyanın çoğu hükümet
yanlıları tarafından kontrol ediliyor. Ne-
redeyse tüm medya ya susturulmuş ya
da gözdağı verilmiş durumda. Yüzlerce
gazeteci cezaevinde. 31 Ekim günü bas-
tırma harekatı, modern Türkiye’nin ta-
rihi kadar eski laik sol Cumhuriyet ga-
zetesini de vurdu. Gazetenin genel
yayın yönetmeni Murat Sabuncu, kari-
katüristi ve 10’dan fazla yazar ve yöne-
ticisi polis tarafından gözaltına alındı.
Gizli Türk silah sevkiyatına ilişkin haber-
leri yayınladığı için cezayla yüzyüze olan
gazetenin eski genel yayın yönetmeni
Can Dündar hakkında tutuklama kararı
çıkartıldı. Dündar bu yılın başlarında ül-
kesini terk etti.

Savcılar Cumhuriyet gazetesini,
hem Temmuz darbesini planlamakla
suçlanan bir islamcı tarikat olan Gülen
hareketiyle, hem de Batı ülkelerinin bile
terörist örgüt olarak kabul ettiği PKK ile
işbirliği yapmakla suçluyorlar. Pek çok
gözlemci bunu “deli saçması” olarak gö-
rüyor. Cumhuriyet Gülencileri AKP ikti-
darından çok daha önce şiddetle eleş-
tirmiştir. AKP ise 2013’de arası
bozuluncaya kadar 10 yıla yakın bir süre
Gülen hareketiyle “ittifak” içinde olmuş-
tur.

Tutuklamalara bakıldığında hükü-
meti eleştirenlerin çok azının güvende
olabileceği görülüyor. Darbeye doğru-
dan katılmış generallerden Gülenci bü-
rokratlara, Kürt eylemcilere ve solcu ya-
zarlara kadar 40.000 kişi tutuklandı.
Cumhuriyet gazetesinin yazarı Özgür
Mumcu, “Erdoğan kendi otoritesi al-
tında yeni bir ülke kurmak istiyor ve er
ya da geç eski Türkiye’yi temsil eden

herşeyin kökü kurutulacak” diyor.
AKP, Türkiye’yi içte ve dışta düş-

manlardan koruduğunda ısrar ediyor.
Etkili bir AKP milletvekili olan Taha Öz-
han, “Ülkeyi kanlı bir darbeden kurtar-
dık. Bu bağlamda bakmak lazım”diyor.
Onun bürosu darbe sırasında uçakların
bombaladığı parlamentonun çok yakın-
larında. Hükümeti eleştirenler hüküme-
tin Türkiye'de demokrasi adına ne kal-
dıysa ortadan kaldırdığını söylüyorlar.
Cumhuriyet gazetesindeki gözaltılar-
dan sadece bir gün önce çoğu Kürtlere
ait 15 yayın kuruluşunun kapatıldığı
açıklandı. Aynı kararname ile 10.131
kamu çalışanı ve 1.267 öğretim üyesi
daha görevden alındı. Başka bir karar-
name ile terör soruşturmalarında avu-
kat ile müvekkili arasındaki görüşme-
lerin mahremiyeti askıya alındı.
Rektörlerin seçimle belirlendiği sistem
kaldırıldı, artık doğrudan Erdoğan tara-
fından atanacaklar.

Bütün bunlar olurken, Türkiye’nin
güçlü adamı islamcılar ve milliyetçiler
arasında desteğini artırıyor ve bu ittifak
sayesinde 2017 yılında bir referandum
yaparak kendi yetkilerini artırmayı umu-
yor. Onun ölüm cezasını geri getirme
planlarının Türkiye’nin AB üyelik görüş-
melerinin de sonu olabilecek. Ülkenin
güney doğusunda PKK ile ordu arasın-
daki bir yıllık kanlı çatışmaların korku-
suyla Erdoğan hükümeti seçilmiş Kürt
görevlilerini görevden alıyor. Diyarbakır
belediye eş başkanları terörizm suçla-
masıyla tutuklandığında 15 ilde internet
engellendi. Erdoğan şimdi Ağustos
ayında Türk birliklerinin kazanımlarını
korumak için Kuzey Suriye’de PKK ile
mücadele edeceklerini söylüyor. Mu-
sul’da IŞİD’e yönelik Irak saldırısında en
büyük rolü oynamaya talip.

Başarısız darbeden sonra milliyetçi
coşkunun rüzgarına kapılan ana laik
muhalefet partisi CHP, şimdi şok etki-
siyle donakalmış bir izleyiciye dönüştü.
Partinin genel başkan yardımcısı Selin
Sayek Böke, OHAL kararnamelerinin
parlamentoyu işlevsiz hale getirdiğini
ve bunun Erdoğan’ın istediği başkanlık
yetkilerinin “ön gösterimi” olduğunu
söyledi.

Bu ön gösterim dönemi bittiğinde
olacakları bildirecek eleştirel tek bir
medya kalmamış olabilir. Resmi Gazete
memnuniyetle bu boşluğu dolduracak-
tır.

Economist, Goodbye, “Republic”, 5 Kasım 2016
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Almanya'da istihbarat teşkilatlarından sorumlu Federal Meclis Parla-
mento Kontrol Komitesi üyesi Yeşiller Partisi milletvekili Hans-Christian
Ströbele, "Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, ister Alman vatandaşlığına
sahip olsunlar, ister sadece burada ikamet ediyor olsunlar, Türk istihbarat
servisine hesap vermek zorunda değildirler" dedi.

Hans-Christian Ströbele:
”Türkler MİT'e hesap vermek zorunda değil”

Almanya'da istihbarat teşkilatların-
dan sorumlu Federal Meclis Parlamento
Kontrol Komitesi 21 Ağustos'ta Milli İs-
tihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Almanya'daki
faaliyetlerinin açıklığa kavuşturulmasını
talep etmişti. Komitenin 14 yıldır üyesi
olan Yeşiller Partili Hans-Christian Strö-
bele, bugün yaptığı açıklamada çeşitli
insanlara baskı uyguladıkları kesinleştiği
takdirde MİT üyelerine dava açılması ve
hatta sınırdışı edilmeleri gerektiğini söy-
ledi.

Ströbele, Türk istihbarat servisleri-
nin Almanya'da siyaseti etkilemeye ça-
lışıtğını belirterek, "Almanya'da yaşayan
Türk vatandaşları, ister Alman vatandaş-
lığına sahip olsunlar, ister sadece bu-
rada ikamet ediyor olsunlar, Türk istih-
barat servisine hesap vermek zorunda
değildirler. Aksine onlar Federal Al-
manya Cumhuriyeti'nin sakinleridir. Bu-
nun için vatandaşlığa sahip olmaları ge-
rekmez. Burada yaşamaları, hayatlarının
merkezinin burada olması yeterlidir ve
elbette temel haklar ve Federal Al-
manya Cumhuriyeti Anayasası tarafın-
dan korunurlar" dedi. 

DW Türkçe'den Ercan Çoşkun'un
sorularını yanıtlayan Yeşiller Partisi Mil-
letvekili Hans-Christian Ströbele'nin
açıklamaları şöyle:

DW Türkçe: Almanya'da faali-
yet gösteren MİT çalışanlarının sı-
nırdışı edilmesiniistediniz. MİT'in
Almanya'da ne gibi faaliyetleri söz
konusu?

Hans-Christian Ströbele: İşte bunu
açıklığa kavuşturmamız gerekli. Eli-
mizde Almanya'da aktif olan, Türk kö-
kenli kişilerle temas kuran ve onlardan
belli bazı gazetelere abone olmamala-
rını, bu gazetelere ilan vermemelerini
isteyen ve bunu da tehditvari bir tonda
yapan çalışanlar olduğuna dair dayanak
noktaları var. Buna maruz kalan kişiler

bana da ulaştı ve eğer bu doğruysa,
bunlar Türk makamlarının ya da istih-
barat servislerinin çalışanlarıysa, bu Al-
manya'da ceza gerektiren bir eylem olur
ve bu kişilere gerektiği şekilde davra-
nılması gerekir. Onlara derhal uygun şe-
kilde yaklaşılması gerekir. Mahkeme
önüne çıkartılmaları veya en azından
sınırdışı edilmeleri sonucunu doğuracak
bir ceza davası açılmak zorundadır.

Türk ve Alman istihbarat serv-
isleri arasındaki işbirliğini de sor-
guluyorsunuz. Bu işbirliğinin sınır-
ları halihazırda nereye kadar
uzanıyor?

Ströbele: Sadece Türk gizli servis-
leriyle değil ayrıca diğer NATO ülkeleri-
nin gizli servisleriyle de, örneğin ulus-
lararası terörizm alanında, uzun süredir
bir işbirliği var. Alman güvenlik makam-
ları bu işbirliğinin temelde mevcudiye-
tini korumasına büyük değer atfediyor,
zira bu sayede önemli bilgiler elde edi-
yorlar, karşılıklı istihbarat paylaşımları
yapılıyor ve başka şekillerde yardımla-
şılıyor. Kimsenin buna karşı çıktığı yok
ama Almanya'daki resmi ya da gayri-
resmi Türk istihbarat servisi çalışanları,
burada yaşayanlara yönelik istihbarat
faaliyetleri içinde olamazlar. Bu noktada
bu kişilerin Alman vatandaşı ya da ör-
neğin Türk vatandaşı olması da önem-
sizdir. Almanya'da yabancı bir gücün is-
tihbarat faaliyetlerinin –ki bu açıdan
Türkiye yabancı bir güçtür- Alman çı-
karlarına karşı hayata geçmesine izin
verilemez.

Ne türden gizli servis faaliyetleri
ceza gerektiren işlem olarak tanım-
lanabilir? Bu tüm faaliyetleri mi
kapsar yoksa belli bir türdeki faa-
liyetler mi söz konusudur?

Ströbele: Yabancı bir gizli servis Al-
manya'daki firmalara, Almanya'daki ga-
zetecilik şirketlerine, tekil şahıslara yö-

nelik bilgi topladığında bu bir istihbarat
faaliyetidir ve bunun olmasına, hele
hele Almanya'daki insanların baskı al-
tına alınmasına, tehdit edilmesine ya
da daha kötü şeylerin olmasına izin ve-
rilemez.

Türkiye'de Gülen hareketi des-
tekçilerinin takibata uğradığı ve tu-
tuklandığı bir sır değil. Türk istih-
barat servisi, Almanya'dan, dış
istihbarat servisi BND veya iç istih-
barat servisi Anayasayı Koruma
Teşkilatı'ndan Gülen taraftarlarının
tespiti için bilgi paylaşımıtalebinde
bulundu mu?

Ströbele: Sadece bir gazetede bir
bakanın ya da Türkiye Dışişleri Bakanlı-
ğı'nın bu tür yardımlar için başvuruda
bulunduğunu okudum ancak bunun
olup olmadığını söyleyemem. Bunu bil-
miyorum ama olduğunu varsayıyorum.
Ama bu noktada da geçerli olan şudur:
Türkiye'de bir kişiye, Gülen hareketi gibi
bir gruba ya da örgüte ceza gerektiren
eylem suçlamasında bulunulduğu tak-
dirde, normal bir yol tutturulması zo-
runludur. Eğer şüphe dayanağı varsa,
Almanya'ya örneğin sınırdışı için bir
başvuruda bulunulabilir. Ama bunun
için de bu şahsın şüpheli olduğunun
kanıtlanması gereklidir. Elde bu kişinin
ceza gerektiren bir eyleme katıldığına
dair kanıtlar olmalıdır. Devletler ara-
sında normal olan budur. Gülen hare-
keti konusunda halihazırda bunun dü-
şünülüp düşünülmediğini ya da
başvuru olup olmadığını bilmiyorum.
Böyle bir durum bilgim dahilinde de-
ğil.

Açıklamalarınızda söz konusu
istihbarat faaliyetlerinin Alman-
ya'ya karşı olduğunu ve Türk istih-
barat servisinin Alman siyaseti üze-
rinde etki yaratmaya çalıştığını
vurguluyorsunuz. Konunun Al-

manya ile ilgisi gerçekten var mı?
Sonuçta söz konusu olan Alman-
ya'daki Türkiye vatandaşları değil
mi?

Ströbele: Evet ama Almanya'da ya-
şayan Türk vatandaşları, ister Alman va-
tandaşlığına sahip olsunlar, ister sadece
burada ikamet ediyor olsunlar, Türk is-
tihbarat servisine hesap vermek zo-
runda değildirler. Aksine onlar Federal
Almanya Cumhuriyeti'nin sakinleridir.
Bunun için vatandaşlığa sahip olmaları
gerekmez. Burada yaşamaları, hayatla-
rının merkezinin burada olması yeterli-
dir ve elbette temel haklar ve Federal
Almanya Cumhuriyeti Anayasası tara-
fından korunurlar.

Konu Federal Meclis Parla-
mento Kontrol Komitesi'nin gün-
demine ne zaman taşınacak? Bun-
dan sonra süreç nasıl devam
edecek?

Ströbele: Medyadan edindiğim ilk
haberler ve bazı insanların da bana baş-
vurması sonrasında bunun Federal
Meclis Parlamento Kontrol Komitesi'nin
gündemine taşınması için başvuruda
bulundum. Federal makamların, ki bun-
lar sadece Alman istihbarat servisleri
değil aynı zamanda polis gibi cezai ko-
vuşturma makamlarının bu şüphe nok-
talarının üzerine gideceğini varsayıyo-
rum ve Alman hükümetinden, Alman
makamlarından güncel enformasyonlar
bekliyorum. Bunlar doğru mu? Bunlar
münferit olaylar mıdır? Bu tarz çok sa-
yıda vaka var mıdır? Ve Alman hükümeti
ne yapmıştır? Alman güvenlik servisleri
Türkiye'ye bu tarz işlerin olmayacağını
açıkça ifade etmek için ne yapmışlar-
dır?

Deutsche Welle, 14 Eylül 2016

Federal Almanya’da Türklere ait cep telefonlarına sürekli SMS formatında
ihbar çağrıları gönderiliyor.

Federal Almanya’da Türklere ait cep telefonlarına sürekli SMS formatında
ihbar çağrıları gönderiliyor. Özellikle cep telefonlarına gelen ihbar ve uyarı me-
sajlarında listeler halinde “Fetocu Türk esnafın” dökümü veriliyor. Mesajlarda,
Türklerin listedeki dükkanlardan alışveriş yapmamaları ve “Feto’nun adamlarına”
karşı da çevrelerini uyarmaları isteniyor.

“PARALELCİLERİ VE YARDAKÇILARINI DEŞİFRE EDİYORUZ” başlıklı ve Stuttgart
çevresinde yayılan bir mesajda bölgedeki Türk işyerlerinin listesi verilerek “Bun-
ların hepsi Feto’nun adamları kısaca Fetoşcular Lütfen bunları Boykott edelim!!!!”

ifadeleri dikkat çekiyor. Bu arada boykot sözcüğünün Almanca yazılmış olması
(Boykott) örgütlenmenin Almanya içindeki AKP odaklarından kaynaklandığı
kuşkularını güçlendiriyor.

Çok sayıda market, otomobil şirketi, mobilyacı, spor kulübü, telefon dük-
kanları bu ihbar kampanyasından payına düşeni alırken, böylesi düşmanlık çağ-
rılarınındaha da yayılması halinde Türkiye kökenli 3 milyonluk bir toplumun
kendi içinde büyük bir huzursuzluk kaynağına dönüşmesinden korkuluyor. Bu
arada bazı Türklerin bu mesajlarla ilgili olarak Alman makamlarını da bilgilen-
dirmeye başladığına dikkat çekiliyor.

Cep telefonlarına boykot listesi
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Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin 
Eyalet Parlamentosu Seçimleri 2016

Almanya’da son yapılan
eyalet parlamentosu se-
çimlerinde AfD’nin yük-

selişi Pegida milliyetçi hareke-
tinin yükselişiyle eşdeğer ge-
lişmiş görünmektedir. Berlin ve
Mecklenburg-Vorpommern se-
çim sonuçları bu durumu des-
tekler görünmektedir.

Genel olarak Almanya’da,
kimilerinin “yeni-orta” adını
verdikleri orta-sınıfları kapsa-
yan yaklaşık %15’lik bir oy blo-
ğunun 2000’li yıllardan itibaren
sürekli kendine uygun bir parti
arayışı içinde olduğu gözlen-
mektedir.

Alman medyasının “sağ-
popülist” olarak tanımladıkları
bu parti arayışı, ilk olarak 2001
yılında Schill partisinin (Partei
Rechtsstaatlicher Offensive)
Hamburg seçimlerinde %19,4
oy almasıyla açığa çıktı. Alman
siyasal sisteminin kendi iç uy-
gulamalarıyla Schill partisi kısa
sürede küçüldü ve ortadan
kayboldu.

Ardından 2006 yılında
eyalet seçimlerinde Piraten
(Korsanlar) partisi ortaya çıktı.
Piraten’in asıl yükselişi 2011-
2012 eyalet seçimlerinde oldu.
2011 Berlin eyalet seçimlerinde

%8,9 oy alan Piraten, 2012 yı-
lında Kuzey Ren Vestfalye se-
çimlerinde %7,8, Saarland’da
%7,4 ve Schleswig-Holstein
eyaletinde %8,2 oy alarak siya-
set dünyasının yeni fenomeni
oldu.

Piraten fenomeni Alman
siyaseti tarafından, tıpkı Schill
partisinde olduğu gibi, bir dö-
nemin ötesine geçemedi. 2011
Berlin eyalet seçimleriyle par-
layan Piraten, yine Berlin’de
2016 seçimleriyle siyaset sah-
nesinden silindi.

Şimdi yeni bir fenomen
ortaya çıktı. 

Bu yeni fenomen, Alman
medyasının açık biçimde “sağ-
popülist” parti olarak tanımla-
dığı, milliyetçi ve yabancı düş-
manı AfD (Alternatif für Deut-
schland) oldu. Böylece eyalet
parlamento seçimlerinde or-
taya çıkan, bir süre parlayan ve
ardından yok olup giden “sağ-
popülist” partilerin bu en yenisi
Almanya’nın gündeminin ilk sı-
rasında yer almaya başladı.
Özellikle federal parlamento
seçimlerinin gelecek yıl yapıla-
cak olması ve AfD’nin diğer
“sağ-popülist” partilere göre
daha yüksek oy alması Alman

siyasetinin ve Alman medyası-
nın baş konusu haline geldi.
Özellikle sayıları bir milyonu
aşan Suriyeli sığınmacılar ko-
nusunun AfD’nin sağ-popülist
söylemlerinin odan noktasında
yer alması fenomene bir başka
boyut kazandırdı.

Mecklenburg-Vorpom-
mern eyalet parlamentosu se-
çimlerinde %20,8 oy almasının
ardından, Berlin eyalet parla-
mentosu seçimlerinde %14,2
oy oranına ulaşması bir kez
daha sağ-popülizm söylemi al-
tında ırkçılığın yeniden hortla-
ması olarak yorumlandı.

Her ne kadar AfD, Meck-
lenburg-Vorpommern seçim-
lerinde ikinci büyük parti kate-
gorisine yerleşmiş görünse de,
ardından yapılan rlin eyalet
parlamentosu seçimlerinde
%14,2 oyla Yeşiller ve Linke’nin
ardından ancak beşinci sıraya
yükselebildi. Yine de yeni bir
sağ-popülist fenomen olarak
siyasette yerini almış görün-
mektedir.

Almanya’nın “yeni eyalet-
leri” denilen eski DDR kesimin-
den olan Mecklenburg-Vor-
pommern, hemen hemen tüm
“yeni eyaletler”de görülen (ki

bu eyaletler Pegida’nın kitlesel
tabanını oluşturmaktadır) siya-
sal arayışın bir parçası duru-
mundadır. Bu açıdan AfD feno-
meninde Berlin eyalet parla-
mentosu seçimleri daha belir-
leyici görünmektedir.

Her iki eyaletteki seçim-
lerde en belirgin olay, bir ya-
nıyla Piraten’in dağılması (bu
arada hemen belirtelim ki, her
iki eyalette de neo-nazi legal
parti NPD kendince önemli oy
kaybına uğramıştır), diğer ya-
nıyla seçimlere katılım oranının
yüksekliğidir. Mecklenburg-
Vorpommern eyaletinde se-
çimlere katılım oranı 10,4 puan
artarken,  bu oylar büyük öl-
çüde AfD’ye verilmiştir. Aynı şe-
kilde Berlin eyaletinde seçime
katılım oranı 5,6 artmıştır. Bu-
nun büyük oranda AfD’ye git-
tiğini söylemek çok da doğru
görünmemektedir.

Berlin eyalet seçimlerinde
en tipik olan AfD oylarının Pi-
raten ve CDU seçmenlerini
kendisine çekmiş olmasıdır.
FDP’nin Berlin’de yeniden ve
bir kez daha %5 seçim barajını
geçmesi de, artan katılım ora-
nının FDP’ye de yaradığını gös-
termektedir. Diğer bir sonuç

ise, SPD’nin 2011 seçimlerine
göre kaybettiği oyların Linke’ye
kaymış olmasıdır.

Bugün için AfD’nin ken-
dinden önceki “küçük sağ-po-
pülist” partilerden daha kalıcı
olup olmayacağı belirsizdir. An-
cak Berlin eyalet parlamentosu
seçimleri CDU’nun Suriyeli sı-
ğınmacılar nedeniyle bir güç
kaybettiğini göstermektedir.
Bunun sonucu olarak da, An-
gela Merkel’in bir kez daha
CDU’nun başbakan adayı olup
olmaması üzerine bir tartışma-
nın başlamasıdır.

Federal parlamento se-
çimlerine yaklaşık bir yıl kalmış-
ken Alman siyasetinin baş ko-
nusu AfD ve CDU olmayı
sürdürecek görünmektedir. Bu
bir yıllık süreçte AfD’nin diğer
“küçük” partiler gibi Alman si-
yasal sistemi tarafından eritilip
eritilemeyeceği bugün için be-
lirsizse de, Suriyeli sığınmacılar
ve dolayısıyla Türkiye-Recep
Tayyip Erdoğan konusunun se-
çimlerinin odak noktasında yer
alacağını bugünden söyleyebi-
liriz.

2011 % 2016 % 2011-2016
% Değişim

SPD 413.332 28,3 352.430 21,6 -6,7

CDU 341.158 23,3 287.997 17,6 -5,7

Die Linke. 171.050 11,7 255.701 15,6 3,9 

Yeşiller 257.063 17,6 248.324 15,2 -2,4 

Piraten 130.105 8,9 28.332 1,7 -7,2 

FDP 26.943 1,8 109.500 6,7 4,9 

NPD 31.241 2,1 9.459 0,6 -1,6

AfD   231.492 14,2 14,2  

Berlin Eyalet Parlamentosu Seçimi 2016

2011 2016 2011-2016
Değişim

Seçmen Sayısı 2.469.716  2.485.379  15.663  

Kullanılan Oy 1.487.487  1.635.169  147.682  

Katılım Oranı %60,2 65,8 5,6

Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Parlamentosu Seçimi 2016

2011 2016 2011-2016
Değişim

Seçmen Sayısı 1.373.932 1.328.320 -45.612  

Kullanılan Oy 708.111 821.581 113.470  

Katılım Oranı %51,5 %61,9 10,4

2011 % 2016 % 2011-2016
% Değişim

SPD 242.251 35,6 246.395 30,6 -5,0 

CDU 156.969 23,0 153.115 19,0 -4,0 

Die Linke. 125.528 18,4 106.256 13,2 -5,2 

Yeşiller 59.004 8,7 38.836 4,8 -3,9 

NPD 40.642 6,0 24.322 3,0 -3,0 

FDP 18 943 2,8 24.521 3,0 0,2 

AfD   167.852 20,8 20,8



Afişte "Allah'a borç vermek ister misiniz" sorusu Bur-
salıları rahatsız etti. Sosyal medyada da afişe tepki gösterildi.
Afişi savunanlar ise o ifadelerin Bakara 245. Ayet'te yer alan
İslami çevrelerin sık sık kullandığı sözler olduğunu vurgu-
ladı.

Ancak afişi savunanlar da afişteki o ifadelerin aslında İs-
lami çevrelerde sık sık kullanılan ayetin yorumlanışı olduğunu
aktardı. Afişte kullanılan "Allah'a borç vermek ister misiniz"ifa-
delerinin kaynağının da Kuran'ı Kerim'de yer alan Bakara 245.

Ayet'in Diyanet mealine göre "Kimdir Allah’a güzel bir borç
verecek o kimse ki, Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin.
(Rızkı) Allah daraltır ve genişletir. Ancak O’na döndürülecek-
siniz" ifadeleri olduğu vurgulandı.

Nilüfer Müftülüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan
açıklamada, “Söz konusu afiş bundan iki yıl önce 'Eğer siz Al-
laha güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve
sizi bağışlar…’ (Teğabun Suresi 17) ayetinden alıntı yapılarak
iyi niyetle hazırlanmış, fakat yanlış anlaşılmalara vesile olacağı
düşüncesiyle basımı ve yayımı iptal edilmiştir. Ancak ilgili afiş
bugün bazı internet sitelerinde kasıtlı olarak ve kamuoyunda
algı oluşturmak ve müftülüğümüzü yıpratmak maksadıyla
art niyetli kişi ya da kişilerce gündeme getirilmiştir. Konu ile
ilgili gerekli tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla du-
yurulur" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı yeni inşa etmek istediği
"Din eğitimi Külliyesi" ile kreş yaşındaki çocuklara din
eğitimi vermek istiyor. Ancak bütçe bu yerleşkeyi kar-
şılamıyor olacak ki Diyanet tarafından bir kampanya
başlatıldı: Allah'a borç vermek ister misiniz?
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Pazartesi günü (31 Ekim) Cumhuriyet gazetesinin
yönetim kadrosu gözaltına alındığında Alman-
ya'nın hükümet sözcüsü ‘kaygılandıklarını' söy-

lemişti. Sözcü, basın özgürlüğünün ‘önemli bir kaza-
nım' olduğunu dile getirmişti. Hepsi bu kadardı.
Yeşiller Partisi'nin eş başkanı Cem Özdemir ise aynı
sıralarda parti merkezi önünde yaptığı açıklamada,
‘Türkiye'de artık basın özgürlüğü olmadığını ve Tür-
kiye'nin hiçbir zaman Avrupa Birliği'ne alınamayaca-
ğını' söylüyordu. Özdemir daha sonra da şunları söy-
ledi. "İdam cezasını getirmek isteyen gitsin Kuzey Kore
ile ya da istediğiyle birlik olsun. Ama Avrupa Birliği'ne
giremez.” Cem Özdemir son derece açık konuşmuştu.

Sözcü hükümeti adına Özdemir ise muhalefet
adına konuşmuştu. Konumlarının farklı olduğu kuşku
götürmez. Ancak Başbakan Angela Merkel de so-
nunda Almanya ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki ge-
lişmelere adını koymak gerektiğini idrak etmiş olacak
ki, "Türkiye'de olup bitenler azami tehlike sinyali ver-
mektedir ve son hadise de, zaten üzücü olan bu ge-
lişmeye işaret etmektedir.”

Uzun süren suskunluğun nedeni vardı

‘Üzücü'. ‘Fevkalade kaygı verici'. Almanya Başba-
kanından çoktandır böyle açık konuşması beklenmek-
teydi. Konuşmak için bu kadar beklemesinin iki nedeni

vardı. Avrupa Birliği'nin mülteci politikası ve Türkiye
ile Almanya arasındaki özel ilişkiler.

Mülteci krizi: Mülteci meselesinde Başbakan Mer-
kel kayıtsız şartsız Ankara'nın desteğine muhtaçtır.
Avrupa'ya ayak basanların çoğunu barındıran Türki-
ye'nin Avrupa Birliği ile vardığı mutabakat Merkel açı-
sından şimdiye kadar alternatifsizdi. Ama şimdi Dışiş-
leri Bakanı Çavuşoğlu vize muafiyeti başlatılmadığı
takdirde mutabakatı yıl sonundan önce feshedecek-
lerini söylüyor. Avrupa Türkiye karşısında itibarsız du-
ruma düşmek istemiyorsa vize mecburiyetini kaldıra-
maz. Başbakan Merkel gazetecilerle ilgili açık ifadeler
kullandıysa, bu onun Ankara ile varılan mültecilerle
ilgili riskli mutabakatın sürdürülebileceğine inanma-
dığını gösterir. Mülteci politikasının nasıl şekillendi-
rilmesi gerektiğini ise kimse bilmiyor.

Merkel'in uzun süre tereddüt etmesi Türkiye ile
Almanya arasındaki çok özel ilişkilerle de ilgili olabilir.
Almanya'da 4,5 milyon Türk asıllı ya da Türk pasaportlu
yaşıyor. Türkiye'de dikta rejimi kurulması Almanya üze-
rinde, çok uzaklardaki bir ülkede darbe yapılmasından
son derece farklı etki yaratır. Merkel bunu hiç unut-
madı. Gelişmelere adını koymakta tereddüt etmesinin
nedeni iki ülke arasındaki özel bağlar ise bu durum
anlayışla karşılanabilir.

Türkiye'nin Avrupa perspektifi mazide kaldı

Ancak Almanya Başbakanı hiçbir zaman Türki-
ye'nin Avrupa Birliği'ne alınmasını istemedi. Gerçekte
Türkiye'ye duyulan güvensizliğin tarifinden başka bir
anlamı olmayan ‘imtiyazlı ortaklık' formülü onun dö-
neminde ortaya atıldı. Almanya ve diğer Avrupa ül-
kelerindeki muhafazakâr kanat Müslüman bir ülkenin
Avrupa Birliği'ne alınmasını zaten aklından bile geçir-
miyordu. Oysa daha önceki Türk hükümetleri döne-
minde böyle bir fırsat vardı. Görevdeki yönetimle ise
böyle bir şey düşünülemez. Bunların hepsi mazide
kaldı. Türkiye'deki gelişmeler karşısında Avrupa Birliği
farklı düşünmek lüksüne sahip değildir. Dolayısıyla
Almanya Hükümeti ile muhalefet partilerinin görüşleri
benzeşmeye başlamıştır.

Angela Merkel ve Türkiye

Jens THURAU  Deutsche Welle, 4 Kasım 2016 

10 Kasım günü Katar mer-
kezli El-Cezire televizyonuna ko-
nuşan Erdoğan'ın açıklamaların-
dan satır başları şöyle:

"Bakın Türkiye'de şu anda 3
milyon mülteci var, bu mülteciler
Avrupa'ya doğru gidebilir, yürü-
yebilir. Biz 3 milyon mülteciyi bu-
rada barındırırken, AB'nin Türki-
ye'ye destek vermesi lazım. Bu
mülteciler Avrupa'ya bir yürürse
Avrupa ne yapacağını şaşırır. Şu
anda 100 tane, 500 tane mülteciyi
alamıyor. Söz verildi, haziran ayı
gibi 3 milyar avro destek veri-
lecekti, ikinci bir 3 milyar avro
verilecekti. Şu ana kadar verilen
destek aklımda kaldığı kadarıyla
250-300 milyon avro, böyle bir
durum var...

Benim ülkemde böyle bir so-
run var mı? Benim ülkemde böyle
bir sorun yok; isteyen istediği gibi
konuşuyor, inandığı gibi yaşıyor,
istediği gibi giyiniyor, istediği gibi
yiyor içiyor, bütün bunları yapıyor.
Biz hiçbir şeye yasak getirmedik.
Türkiye, yasakların olduğu bir
ülke olmamıştır. Türkiye son yıl-
larda, son 14 yılı bir kenara koyu-
yorum, hiçbir dönemde bu ka-
dar özgür, bu kadar huzurlu, bu
kadar rahat bir dönemi yaşa-
mamıştır.”

TEGÂBUN Suresi Âyet -17: İn tukridûllâhe kardan hasenen
yudâıfhu lekum ve yagfir lekum, vallâhu şekûrun halîm(halî-
mun).

BAKARA Suresi Âyet - 245:
Menzellezî yukridullâhe kardan hasenen fe yudâifehu

lehû ed’âfen kesîrah (kesîraten), vallâhu yakbidu ve yebsut
(yebsutu) ve ileyhi turceûn (turceûne).

Kim Allah’a güzel bir borç verirse, o taktirde, o (verdiği)
kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Ve Allah, (ilâhi kanun
gereği kişinin rızkını) daraltır ve genişletir. Ve O’na döndürü-
leceksiniz.
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Eğitim Biyografisine Dayalı Kararlarının 
Merkezi Motivasyon Olarak Tanınması
Martina MASUREK  Köln Üniversitesi

Yaşam çizgilerinin biçimlendirilmesi ve eğitime
girişi etkileyen birçok faktör ve kategori adil eği-
tim tartışmalarında açığa çıkabilir. Böylece Pierre

Bourdieu’nun alışkanlık kavramı yardımıyla kişisel dav-
ranış biçimlerinin toplumsallaştırılması ve ardından
toplumsal ortam ve oradaki deneyimlerle bağlantılı
olduğu netleşmiştir (bkz. Bourdieu 2005, s. 33). Bir ki-
şinin sosyal kökeni üzerinden inşa edilen, örneğin,
başarılı öğrenim görmesi açısından onun olanak ve
yeteneğinin önemli olması artık bir yeniliği temsil et-
mez. Gelinen toplumsal kökenin yanı sıra, eğitim ba-
şarısı, cinsiyet ve göçmen kökenli olunması arasındaki
ilinti PISA Araştırması çerçevesinde tespit edilebilir
(bkz. Baumert vd. 2001). Bu anlayış temelinde (Eği-
timsel) biyografik gelişime etki eden teşvik edici fak-
törler ve toplumsal eşitsizlik olgusu yüksekokula gi-
rişte somutlaşır.

Bu, Martina Benischke’in (Masurek) “Yaşam Çiz-
gisinin Biçimlendirilmesi Üzerine. Köln Üniversitesi
Öğrencilerinin Biyografileri” araştırmasının bir parçası
olarak üç bayan öğrenciyle (Köln Üniversitesi) gö-
rüşme biçiminde yapılmıştır. Bu örgencilerin hepsi,
Alman yüksekokullarındaki giderek artan program,
makale ve girişimlere konu olan ve hitap edilen hedef
kitlesi ilk kuşak öğrencileridir. Görüşmeye katılan kadın
örgenciler, “Birinci Kuşak Kadın Öğrenciler İçin Yön-
derlik ve Akademik Geçmişe Sahip Kadın Yönderler”
olarak 2012-2014 yıllarında Köln Üniversitesi’nde yü-
rütülen ve (toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik için ve-
rilen) Jenny-Gusyk Ödülü alan yönderlik programına
katılmışlardı. Bu projenin yaklaşımı, toplumsal köken
ile eğitim başarısı arasındaki ilinti konusundaki bul-
guları izlemekti ve haksızlığa uğrayan kadın öğrenci-
lerin desteğiyle yüksekokuldaki eşitsizliğin ortadan
kaldırılması için bir katkı yapmaktı. Aynı zamanda Köln
Üniversitesi’ndeki genç biliminsanlarını desteklemek
için yönderlik düşüncesi benimsendi (bkz. Nikodem
ve diğerleri 2011 ve Benischke 2016, 220 f.).

Ailede akademik öndeneyimin eksik olması ne-
deniyle özellikle seçilen üç genç kadının özgeçmişi,
özgeçmişe dayalı eğitsel kararların temeline inmek,
yapıları ortaya çıkarmak için çok uygundu. Örneğin,
her üç genç kadın da üniversiteye girişte isteklendir-
menin çok etkili olduğunu belirttiler. Bu kişilerin ortak
noktası, sevinç duygularından ve mutluluklarından
söz etmeleriydi. Bu kategorilerdeki tüm görüşmelerde
temasın ve akrabalık ilişkilerinin niceliği belirleyicidir
(Bkz. Tablo 1). 

Bu kategorinin yardımıyla, başkalarının teşviki ve
kişinin kendi kararları ve eylemleri tanıma bilgisinin
olası istek açısından gerekli olduğu ve bu sayede ya-
pılabildiği gösterilebilir.

Özgeçmişsel-anlatımsal görüşmeler ve anket
yöntemi olarak dizgeli konuşmalar yardımıyla, bir yan-

dan veri elde edilen malzemeler için, diğer yandan
görüşmecilerin duyarak yaşamaları için araştırma so-
nuçlarına özel bir yakınlık sağlanmıştır. Böylece siste-
matik müdahaleler ve temel davranışlar, 1) genog-
ramların oluşturulması ya da 2) metafor analizi
görüşmecilerin bireysel olarak gerçeklik algılarını iç-
lerinde yoğun biçimde hissetmelerine olanak sağla-
mak için ele alınmıştır.

1) Yapılar ne derece belirsiz ve görünmez olsalar
da özgeçmişlerin (eğitim özgeçmişi) biçimlendirilmesi
için davranış biçimleri ele alınabilir. Bu da aile yapı-
sındaki konumlarının tanınması için ailevi yapıların
incelenmesiyle olur. Kadın öğrencilerin özgeçmişsel
kümesi ve bununla bağlantılı aile bağı onların davra-
nışları için her zaman yön belirleyiciydi: “Ailem benim
için ÇOK ŞEY YAPTI ve ben aslında bunu onlara o şe-
kilde GERİ VEREMEM, emm, onlar en azından benim
bişeyler yapmak için ÇABALADIĞIMI GÖRÜYORLAR
ve benimle GURUR duyabilirler.“ (Benischke 2014, Gö-
rüşme II). Bundan dolayı yüksek öğrenim görme ter-
cihi, ailevi yapının devam etmesi ve beklentilerin kar-
şılanması biçiminde ortaya çıkıyor.

2) Metaforların incelenmesiyle nesnel bir analizin
ortaya çıkmadığı durumlarda bireysel değerlendirme-
ler ve duygusal ilişkiler açığa çıkabilir (bkz.
Lakoff/Johnson 2011, 136 ff.) Yazar bu durumu küçük
şekillerle görselleştirmeye çalışmıştır (Resim 1-3).

Tüm kadın öğrenciler
eğitim ya da yaşam öz-
geçmişlerini anlatırken me-
taforik anlatımı kullanmış-

lardır. Bunun yanında anlatma biçimleri de
belirleyicidir. Birinci ve ikinci görüşmede
kullanılan resimler ileriye doğru harekete
temsil eder. “Realschule’den Gymnasium’a
geçiş MÜTHİŞTİ. Yani ben burdayım, ama
İLK ANDA bağlantıyı kuramadım.” (Be-

nischke 2014, Görüşme I) “İYİ OLMAK ve ilerleme kay-
detmek istiyorum.” (agy., Görüşme II) Üçüncü görüş-
mede edinilen deneyimler gösterilen resimdeki keşif
yolculuğundan çok daha fazlasını anımsatır: “Yani ne
yapacağımla ilgili bir fikrim
yok… ama dediğim gibi
değil… çünkü benim için
geriye kürek çekmek yok”
(agy., Görüşme III).

Bu araştırma dışa doğru kristalleşen kilit kategori
olarak tanınır – “veri malzemesinin özü için davranış

örneğinde neyin olduğunu” açığa çı-
karır (Strauss 1998, 66). Bu araştırma
çerçevesinde öznelerarası bakış açı-
sının temelinde yatan kavramsal an-
lam yol göstericidir. Buna göre, ta-
nınma, Ben’in varoluşu ve gelişimi

için bir önkoşuldur ve insanlararası düzeyde yer alır
(bkz. Butler 2007, 92 ve Honneth 1992). Buna ek ola-
rak, sürekli tekrarı gerektiren olumlu bir öz ilişki için
zamansız bir durum olarak tanımlanabilir. Toplumsal
psikolojinin bakış açısı, tanımayı, Abraham Maslow’un
ihtiyaçlar hiyerarşisinde gösterdiği gibi, kabul, övgü

ya da saygıyla eşanlamlı olarak kullanır (bkz. Boeree
2006, 4). Bu inceleme, tanınmanın varoluş anlamının
yanı sıra somut davranış biçimlerine de işaret eder.
Araştırmadaki her iki bakış açısı da tanınmanın hem
övgü hem de varoluş etkisini gizli bir alanda araştır-
mayı gözönünde bulundurur.

Sonuç olarak, aşağıdaki görünümler araştırma
ve düşünceleri harekete geçirmeye hizmet ediyor: Ta-
nınmanın sürekli arzusu her insanın bilincinde varo-
luşunun anlamı, birlikte yaşadığı insanların huzuruyla
bağlantılı olmasını gerektirir. Bu bilinç, birlikte tanınma
olarak, her birinin belirlediği davranışlarındaki peda-
gojik müdahalelerin sınırlarını aştığını gösterir. Bu bi-
linç, başkalarıyla karşılaşan her bireyin kendi yolunu
biçimlendirmesinin toplumsal statü ya da karşılaşma-
ların niceliğiyle bağlantılı olmadığını gösterir. Araş-
tırma sonuçlarının gösterdiği gibi, bu yolla olanakların
kapısı açılabilir ve özgeçmişsel gelişmeler olarak ta-
sarlanabilir ve birleştirilebilir.

Ancak unutulmamalıdır ki, birlikte tanınma des-
tek programı olarak yönderlik programı ve içselleyici
düşüncelerin uygulanması için yeni yapıların oluştu-
rulmasının yerini alamaz. Tersine, bu tür düşüncelerin
oluşmasının temeli olarak bu bilince hizmet etmeli-
dir.
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Dr. İlksen KOÇAK

Üç Yılda 
Beş Kültürel Etkinlik

Giriş

Almanya'da yaşamaktayız. Türkçe ve Almanca iki
dilli oğlumuz, İngilizce ve Almanca dillerinde eğitim
veren uluslararası bir okula devam etmektedir. Türkçe
dili evde desteklenmektedir. Oğlumun başta anne
(Türk) ve baba (Alman) kültürleri olmak üzere, dünya
kültürleri hakkındaki bilgi ve deneyimlerini devamlı
desteklemekteyiz. Bu konuda, okulunda hafta içinde
yarım saat süresince yapılan "Kültür Alışverişi" (Sharing
our Cultures; Austausch von Kulturen) ve yılda bir kez
4-5 saat süresince yapılan "Uluslararası Gün" (Inter-
national Day; Internationaler Tag) etkinlikleri de yar-
dımcı olmaktadır. 

Bu yazının konusu okulda yapmış olduğumuz
kültürel etkinliklerdir. Birçok aile gibi başlangıçtan iti-
baren etkinliklere biz de katıldık. Sunumlarımızı her
yıl daha da geliştirerek üç yılda beş etkinlik yaptık.
Üçüncü yılda hazırladığımız posterler okulda sergi-
lendi. Ayrıca oğlumun sanat çalışmalarından biri okul
projesinde değerlendirildi. Bütün bunların sonucunda,
kültürel konulara ilgisi giderek arttı ve iyi bir bilgi bi-
rikimi oldu.

Birinci ve İkinci Sınıftaki Etkinlikler

İlk iki yılda, kültür alışverişi etkinliğindeki en
önemli aktivite, öğrencilerin anadillerinde kitap okun-
masıydı. Diğer öğrencilerin okunanları anlamaları için
metnin -varsa- İngilizce veya Almancası da okunu-
yordu. Bu aktivitelerin amacı, anadillerin önemli ol-
duğunu ve ortamda kabullenildiğini hissettirmekti.
Ayrıca sınıfta dünya dillerinin çeşitliliği ile ilgili farkın-
dalık oluşturmaktı. 

Okulun eğitim dillerinden "Almanca", oğlumun
doğuştan kazandığı dillerinden biri olduğundan, okul
dili olmayan Türkçeyi desteklemek açısından bu et-
kinliği fırsat olarak gördük. Birinci sınıfta, Nasrettin
Hoca'nın bir fıkrasını, hikâyede geçen olay örüntüsüne
uygun hazırladığımız kartların eşliğinde Türkçe ve İn-
gilizce olarak sunduk. İngilizcede sözlü ifade yetene-
ğime güvenmediğimden, hikâyeyi ilgili dile hâkim sı-
nıftan sorumlu ebeveyn arkadaşımız okudu. Ayrıca,
hikâyedeki olayları esas alarak matematik dersinde
geçen grafik konusuyla ilişkili olarak hazırladığımız
etkinliği de yaptırdı.

İkinci sınıfta, oğlumun kültür alışverişi etkinliğini
tek başına sunmasına karar verdik. Sunum için Türki-
ye'nin coğrafi özelliklerine değindikten sonra, Karagöz
ve Hacivat'tan kısa bir oyun izletmeyi planladık. Akti-
vite olarak matematikteki örüntü ve şekiller konusunu
destekleyecek biçimde, mavi ve beyaz renkli karton-
lardan hazırladığımız dairelerle öğrencilerin nazar
boncukları oluşturmalarına karar verdik. Sunumun so-
nunda yiyecek ikramında bulunup, nazar boncuklu
iğneler ve balonlar hediye etmeyi düşündük. O yıl or-
tama bir Türk ailesinin katılması ile aktivitenin sunu-
munu önceden planladığımız şekliyle yeni arkadaşı-
mız yaptı. Türkiye'nin coğrafi konumunu bilgisayarda
hazırladığı görseller yardımıyla İngilizce dilinde sunan
arkadaşımız, yiyecek ikramlarını da hazırlamıştı.

Sunum bittikten sonra, yardımcı öğretmen elinde
bir kâğıt destesiyle dışarıda beklediğimiz yere geldi.
Kâğıtlarda öğrencilerin çizip boyadıkları nazar bon-

cuğu resimleri vardı. Kendi anadillerinde ve bazen de
Türkçe olarak teşekkür ifadelerine yer vermişlerdi.
Doğrusu bunlar şimdiye kadar aldığım en anlamlı kart-
lardandı. Ancak içlerinde oğluma ait kart yoktu. Su-
numda sınıfta değildi. Önceden etkinliği sunacağı dü-
şüncesiyle yoğun bir mesai harcadığımızdan konuya
hâkimdi. Bu nedenle kendini çok daha heyecanlandı-
ran başka bir aktiviteye katılmayı tercih etmişti. 

"Türk Masası" olarak, Uluslararası Gün etkinliğine
ilk defa ikinci yılımızda katıldık. Ortama yeni bir arka-
daşın katılmasıyla, etkinliğe hazırlık ve aktiviteler sı-
rasında işbölümü yükünün altından kalkacak gücü
bulmuştuk. Etkinliğin planlanmasında birbirinden dü-
ğümlerle ayrılan nazar boncuklu bilekliğimi merkeze
aldık. Bileklik yapılması için gereken malzemeler sağ-
landı. Katılımcılar etkinlik günü nazar boncuğundan
bileklik, kolye, hatta halhal yaptılar. Masada kıyafet,
takı gibi eşyalar da sergilendi. Bazıları kıyafetleri de-
nedi ve fotoğraflar çekildi. Yeni arkadaşımız tarafından
hazırlanan yiyecekler ise, diğer kültürlere ait olanlarla
birlikte sunuldu.

Üçüncü Sınıftaki Etkinlikler

Üçüncü yılda sınıfında Türk kültürünü temsil eden
tek öğrenci oğlumdu. Beraber planladığımız kültür
alışverişi etkinliğinin temelini on beş küçük poster
oluşturuyordu. Konular öğrencilerin yaş aralığına uy-
gun olarak çeşitliydi. Bunlar, Türkiye'nin konumu, geç-
mişten günümüze Türk devletleri, tarihimiz ve dilimiz,
Türk sanatlarından çini ve ebru, yiyecek ve içecekleri-
miz, Van kedisi ve Kangal köpeği, nazar boncuğu, Nas-
rettin Hoca, Karagöz ve Hacivat'tı. Sunumumuzda he-
def kitlemizin dikkatini çekeceğini
düşündüğümüzden, Türkiye'yi tanıtım afişlerinden
esinlenerek Nike (Zafer tanrıçası) ve Noel'e de yer ver-
dik. Etkinlik dili olarak, okuldaki eğitim dilerinden iki-
mizin ortaklaşa çalışabileceği İngilizceyi seçtik. Su-
numu her postere uygun hazırladığımız açıklama
kartlarının yardımıyla oğlum yaptı. Benim sunumdaki
görevim, Nasrettin Hoca'dan bir hikâyenin Türkçesini
okumaktı.

Etkinlikte, oğlum arkadaşlarına kolonya ikram
edip misafir ağırlama kültürümüze değinmek istedi.
Tabii kolonyanın orijinalinin "Köln Wasser" olduğunu
belirtmeyi atlamadık. Öğretmen bu tür sıvıların başka
kültürde olup olmadığı ile ilgili sınıfta tartışma başlattı.
Sonuçta, diğer kültürlerden insanların da değişik se-
beplerle bir araya geldiklerinde başka özel sıvıları kul-
landıklarını anladık.

Sunum bittiğinde yiyecek ikramında bulunup,
öğrencilere nazar boncuklu bileklik, iğneler ve balon-
lar hediye ettik. Öğretmen, sınıfta bu tür etkinliğin ilk
defa öğrenci tarafından sunulduğunu belirterek oğ-
lumu tebrik etti. Posterleri açıklama kartları ile birlikte
sergileme teklifinde bulundu. Bir başka teklifi ise, kut-
lamalar yaklaştığından sınıfta Noel ile ilgili bir sunum
yapmamızdı. Hazırladığımız posterde, gerçek adı Saint
Nicholas olan Noel, Antalya'nın Demre (Kaş) ilçesinde
yaşamış iyi kalpli, yardımsever bir din adamı olarak
geçmekteydi. Ebeveynlerden bazıları bu çerçevede
yapacağımız anlatımın kutlama günü çocuklarının ya-
şadığı heyecana hitap etmeyebileceğini belirttiler.
Saygı duyulması gereken bir durumdu. Öğretmenle

konuşarak, sunumu iptal ettik.
Öğretmenin teklifi bunlarla sınırlı değildi. Su-

numda ebru sanatını tanıtırken oğlumun yaptığı bir
ebru çalışmasına da yer vermiştik. Öğretmen bu ça-
lışmadaki desenin okulda yürütmekte olduğu bir pro-
jeye uygun olduğunu belirtti. Projede bu tür bir ça-
lışma için bizden destek istedi. Ebru üzerine olan
deneyimimiz, bu sanatı tanıyalım diye yaptığımız bir-
kaç denemenin ötesinde bir yerde değildi. Örüntü ko-
nusu altında çemberlerden yararlanılarak jant tasar-
lanan; bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve
fazladan sanat alanlarını kaplayan ve bu terimlerin İn-
gilizce baş harflerinden oluşan bir "STE+AM" projesine
ebru ile nasıl katkı sağlayabilirdik?

Sınıfa bir ebru seti temin edildikten sonra, öğ-
rencilerin bize ayrılan sürede çalışmaları bitireceği şe-
kilde ebruyu projeyle uyumlu hale getirdik. Oğlumun
yaptığı ebruda öğretmenin dikkatini çeken kitreli suya
boya damlatılmasıyla oluşan iç içe çemberleri esas al-
dık. Çalışma sırasında öğrenciler değişik renk ve sayı-
larda oluşturdukları çemberlerin, dışarıdan merkeze
çizdikleri çizgilerle parçalanıp renkli jant desenlerine
benzer değişim geçirdiklerine tanık oldular. Belki bir
gün bir tasarımcı çıkar ve jantları bu şekilde tasarlar.
Kim bilir belki de bunu bu çocuklardan biri gerçek-
leştirir. Neden olmasın?

Türkiye'yi tanıtan posterlerimizin sergilendiği
günlerde ebru çalışmaları bitmişti. Sınıfta öğretmen
gözetiminde çalışılan sivri, on iki uçlu üçgenlerden
oluşan yıldız veya mandalayı andıran jant tasarımları,
oğlum ve benimle çalışılan, çiçeğin taç yapraklarını
andıran ebru desenleriyle yan yana panoda yer aldı.
Posterlerimiz ve ebru çalışmaları okulda eğitmen gö-
zetiminde çalışılmadığı halde sergilenmiş olmaları açı-
sından önemliydiler.

Ebru çalışmalarının ilgi çekmesi üzerine, Türk ma-
sası olarak uluslararası gündeki konumuzu ebru olarak
belirledik. Arkadaşımız Türkiye'den malzemeleri temin
etti. Biz de ebru hakkında posterleri ve değişik yaş
gruplarının yapabileceği örnek çalışmaları tamamla-
dık. Etkinlik günü hazırladığımız örnekler haricinde
kendi özgün çalışmalarını üretenler de oldu. Çalışma-
ların kurutulmasında okuldaki kurutma tezgâhından
yararlandık. İki ayrı tepside, üç saat süren etkinliğin
sonunda doksana yakın ebru çalışması yapılmıştı ve
biz sadece iki kişiydik!

Gelecek Yıllara Yönelik Düşünceler

Bir ülkenin tanıtım masasında, tanıtılan ülkeyle
ilgili bir poster ve bazı broşürlerin bulunması yeterli
olabilir. Ancak, etkili bir tanıtım için o masaya yönelen
kişilerin ilgilerini çekmek, neşelendirmek, heyecan-
landırmak veya şaşırtmak gerekir. Şimdiye kadarki
planlamalarda bunlara dikkat etmeye çalıştık. 

Ya gelecek yıl? Her yıl farklı bir şeyler üretmeden
veya geçmişte üretilen bir şeyi farklı olarak sunmadan,
katılımcılar üzerinde iyi bir etki bırakılamayacağı kesin.
Önümüzdeki kültür alışverişi etkinliğine bazı Türk ef-
sanelerini, Anadolu mit ve kilimlerini de içeren yeni
konular eklemek istiyoruz. Geçenlerde dünyanın yedi
harikası ile ilgili bir belgesel izledikten sonra iki konu
daha belirledik: Artemis Tapınağı ve Mauseleum (Mo-
zole).  
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Bilindiği üzere Almanya’da ve de Ham-
burg’da da 2016 -2017 Eğitim ve Öğretim
yılı başladı.

Çocukların geleceğe sağlıklı bir şekilde hazırlan-
malarının basamaklarını çıkmaya önceden başlayan-
ların yanında tabii ki, yeni adım atanlarda var.

Yetişmekte olan yeni nesillerin başarılı olmala-
rında Ailelere düşen görevin oldukça önemli oldu-
ğunu bu köşeleri okuyanların iyi bildiğini sanıyorum.

Ama çevremizdeki insanların da bilinçlenmesi ve
çocuklarının yetişmesinde ilgili olmayanlara da yar-
dımcı olunması ve duyarlı olunması gerektiğine ina-
nıyorum.

Çevrenin insanlar üzerinde ne kadar etkili olduğu
gözardı edilmemeli ki, yetişmekte olan gençlik çok
yönlü başarılı olunabilsin.

Önemle üzerinde durulması gereken bir kaç nok-

tanın kısaca şöyle özetlenebilir:
– Aileler, çocukların eğitim ve öğretimleri ile çok ya-
kından ilgilendiklerini okul, öğretmen ve de çocukla-
rına göstermelidirler.
– Sevgi ve ilgiyle başarılı olmalarına destek verilmeli.
– Aynı okula ve sınıfa giden çocukların aileleri arasın-
daki iletişim ve dayanışma sağlanarak okuldaki çalış-
malar desteklenmeli
– Veli toplantılarına gelmeyen, okulla ilgilenmeyen
ailelerin yine aileler aracılığı ile katılmaları sağlanmalı. 
– Çocukların eğitimine duyarlı olunması sadece okul
yönetimi veya öğretmenlere bırakılmamalı.
– Özellikle yabancı kökenli çocukların içinde yaşanılan
ülkenin dilini ve kültürünü iyi öğrenmelerine destek
olunmalı.
– Anadili ve kültürüne sahip çıkılarak çocukların öğ-
renmelerine ve kişilikli gelişmeleri konusunda duyarlı

olunmalı ve olanak sağlanmalıdır. 
Unutulmasın ki, yabancı kökenli çocuklar yerli

olanlara oranla daha fazla başarılı olmak zorundadırlar.
Yabancı ülkelerde görülen, bilinen, duyulan başarılı
insanlar yerlilere göre çok daha fazla çalışarak bulun-
dukları yerlere gelme olanağına sahip olmuşlardır.

Gelecek nesillerin başarılı olmasının en önemli
desteği aile olduğu unutulmamalıdır. 

Çocukların yetişmesi önce aile, sonra çevre ve
eğitim-öğretim etkili olduğunu bir daha vurgulamakta
yarar var. Aile içinde verilen sevgi, ilgi ve çok yönlü
destek çocuğun sağlıklı ve kişilikli yetişmesinin teme-
lini oluşturur. Temel ne kadar sağlıklıysa, yaşama adım
atarken çocuğun da ayakları yere o derece sağlam
basmaktadır. 

Yeni Eğitim ve Öğretim yılında tüm çocuklara ba-
şarılar, eğitimcilere ve ailelere de kolaylıklar dileğimle...

Nebahat S. ERCAN

Eğitimde 
Sağlam Temel

Sempozyum 2009
Ocak 2010, 164 Sayfa, 14x23 cm

ISBN 978-3-9813430-07

“Son derschule/Förderschule Sorunu ve Göçmen Toplumu Paneli” 
Ekim 2011, 96 Sayfa, 14x23 cm

ISBN 978-3-9813430-14

Sempozyum 2010
Ekim 2012, 228 Sayfa, 14x23 cm

ISBN 978-3-9813430-38

Sempozyum 2011
Haz. 2013, 228 Sayfa, 14x23 cm

ISBN 978-3-9813430-45

Sempozyum 2012
Ekim 2013, 136 Sayfa, 14x23 cm

ISBN 978-3-9813430-52
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Uluslararası gün için şimdiye kadar ağırlıklı ola-
rak nazar boncuğu ve ebru üzerinde durduk. Bun-
lardan özellikle ebru katılımcılar üzerinde olağan-
üstü bir etki bıraktı. Gelecek yıllarda bunlar gibi etkili
ve aynı zamanda kolay uygulanabilen aktivitelere
ihtiyacımız var. 

Etkinlikler şimdiye kadar Türkiye ve Türk kültürü
üzerineydi. Bu konularda iyi bir altyapı kazanan oğ-
lumun, baba kültürüne ait konularda yeterli bilgi
sahibi olması açısından, Almanya'da yaşamamız ve
eğitim dillerinden birinin Almanca olması tam olarak
yetmemektedir. Günlük hayatta kültürle ilgili gör-
düklerimiz buzdağının görünen yüzüdür; derinlere
inmeden gerçek boyutunu anlamak olanaksızdır.
Bu nedenle, okulunda Almanya'yı bizden daha iyi
temsil edecek ailelerin sunumlarını önemsiyoruz.
Bu konuda detaylı şekilde evde de bilgilenmekteyiz.
Aynı durum diğer kültürler ile ilgili olduğundan,

özellikle görsel medyadan yararlanarak, belirli bir
tarihsel sırada bilgi dağarcığımızı zenginleştirmeye
çalışıyoruz.

Sonuç ve Değerlendirme
Oğlumun devam etmekte olduğu okulda kül-

tür alışverişi ve uluslararası gün gibi etkinliklerle ül-
keler tanıtılmaktadır. Günümüzde sadece uluslar-
arası okullarda değil tüm eğitim kurumlarında,
içinde yaşanılan toplum dışındaki kültürlerden ge-
len öğrenci ve öğretmenler giderek artan oranda
temsil edilmektedir. Bu yüzden bu tip etkinlikler
tüm okullara hitap eder.

Bu tür aktiviteler, çocuklarımızın başta kendi
kültürleri olmak üzere başka kültürleri tanımalarını
önemli ölçüde destekler. Çocuklar sunumlara ha-
zırlık sırasında kültürlerini gerçek anlamda öğrenme
ve anlama sürecinin kapılarını aralar. Biz ebeveynler
ise, kültürümüzle ilgili birçok yeni konuyu öğrenir,

değişik bağlantılar ve sonuçlar çıkarırız. 
Öğretmenler bu tür kültürel etkinlikte tanıtılan

öğeleri sergileyebilir veya öğretim materyali haline
dönüştürebilir. Bu, eğitim ve öğretimde değişik tek-
nikleri kullanma ve çeşitliliğe yer verilmesi açısından
önemlidir. 

Okullar bu tür etkinliklerle öğrencilerin birinci
elden değişik ülkeler hakkında fikir sahibi olmalarını
sağlar. Böylece, kültürler arasında köprü kurarak,
kurum ve toplumsal uyumu sağlamada önemli rol
üstlenir. Bilindiği üzere, uyum farklı olan her şeyi
kendimize benzetme isteğinin ötesinde bir şeydir;
tek yönlü değil, iki yönlüdür. Ancak bu şartlarda kar-
şılıklı hoşgörüye, saygıya ve birbirimizi kabul etmeye
ulaşırız. Nitekim oğlumun devam ettiği okulda ya-
pılan bu tür etkinliklerle ortamda bilinmezlikler veya
sırlar yerine bilinmişlik ve anlaşılmışlık hâsıl olmakta,
bu da karşılıklı saygı, uyum ve güveni beslemektedir. 
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