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Almanya'da Şubat ayında cum-
hurbaşkanlığı, Mart ve Mayıs 
aylarında üç eyalette mahalli 

ve Eylül ayında ise genel seçimler 
yapılacak. Kamuoyu araştır-
maları 2017'nin Başbakan 
Merkel için zor bir yıl 
olarak geçeceğini 
ortaya koyarken, 
aşırı sağcıların 
federal meclise 
girmesi bekle-
niyor.
Almanya 
2017 yılını 
seçimlerle  
geçirecek. 12 
Şubat'ta cum-
hurbaşkanlığı 
seçimleri yapılacak 
olan Almanya'da 26 
Mart'ta Saar, 7 Mayıs'ta 
Schleswig-Holstein ve 14 
Mayıs'ta Kuzey Ren Vestfalya eyalet-
lerinde mahalli seçimler yapılacak. Yıl 
içinde yapılacak seçimlerde Avusturya, 
Fransa, İtalya, Hollanda'nın ardından 
Almanya'da da ırkçı popülist partilerin 
meclise girmeleri bekleniyor. Eyalet 
seçimlerinde alınacak sonuçlar, Eylül 
ayında yapılacak parlamento seçimleri 
açısından önem taşıyor. Avrupa'da aşırı 
sağcı popülist partilerin oylarında artış 
yaşanması, Almanya'nın da korkulu 
rüyası olmaya devam ediyor. Özellikle 
Almanya İçin Alternatif (AfD), 2015 
ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen ma-
halli seçimlerde 9 eyalette elde ettiği 
başarıyla eyalet parlamentosuna gir-
meyi başardı. Avrupa Birliği, yabancı 
ve mülteci karşıtlığı, siyasal ve radikal 
İslam'a karşı olduklarını açıkça ifade 
ederek büyük taraftar ve oy potansiyeli 
yakalayan AfD, Başbakan Merkel'in 

en büyük rakibi olacak. AfD'nin eyalet 
parlamentolarından sonra federal par-
lamentoya da gireceğine kesin gözüyle 
bakılıyor. 2013 yılında yapılan genel 

seçimlerde Başbakan Angela 
Merkel'in partisi Hıristi-

yan Demokrat Birlik 
Partileri (CDU/

CSU) yüzde 41.5 
oranında oy 
alarak hükümeti 
kurarken, son 
yapılan kamu-
oyu araştır-
malarına göre 
partinin oy 
oranının yüzde 

35 civarında 
olduğu açıklandı. 

Yine 2013 yılın-
da 4.7 oranında oy 

alarak federal mecli-
se giremeyen aşırı sağcı 

Almanya İçin Alternatif'nin (AfD) 
2017'nin Eylül ayında yapılacak genel 
seçimlerde yüzde 10.8'lere varan oran-
larda oy alması bekleniyor. AfD'nin 
alacağı bu oy oranıyla parti sıralama-
sında üçüncü sıraya çıkması bekleni-
yor. Genel seçimlerde Hıristiyan Birlik 
partilerinin başbakan adayı, halen bu 
görevi yürüten Angela Merkel olacak. 
Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) 
Partisi'nin lideri Merkel, seçilmesi 
halinde dördüncü kez başbakanlık kol-
tuğuna oturacak. Kamuoyu yoklamala-
rına göre Hıristiyan Birlik partilerinin 
seçimlerden zaferle çıkacağı tahmin 
edilse bile Başbakan Merkel için seçim 
yarışı zor geçecek. Özellikle mülteci 
politikaları, Avrupa Birliğinin geleceği 
endişesi, iç güvenlik sorunları ve terör 
tehditleri Merkel'i en çok zorlayan 
konuların başında geliyor.

2017 Merkel için zor geçecek
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Almanya’da 
Şubat ayında 

cumhurbaşkanlığı, 
Mart ve Mayıs aylarında 

üç eyalette mahalli ve Eylül 
ayında ise genel seçimler yapı-
lacak. Kamuoyu araştırmaları 
2017’nin Başbakan Merkel 

için zor bir yıl olarak geçeceği-
ni ortaya koyarken, aşırı 

sağcıların federal meclise 
girmesi 

bekleniyor.

STEİNMEİER 
CUMHURBAŞKANI GİBİ
Almanya’da 12 Şubat’ta cumhurbaş-
kanlığı seçimleri yapılacak. Hıristiyan 
Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal 
Demokrat Partinin (SPD) adayı olan 
Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinme-
ier’in cumhurbaşkanı seçileceğine kesin 
gözüyle bakılıyor. Dışişleri Bakanı 
Steinmeier’in yerine ise eski Avrupa 
Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’un 
adı geçiyor. Schulz’un aynı zamanda 
Eylül ayında yapılacak genel seçimler-
de Sosyal Demokrat Partinin başbakan 
adayı olması da kulislerde konuşulmaya 
devam ediliyor.  

Türkiye'mizdeki terör saldırılarında 
gün gecmiyorki şehit vermeye-

lim, canımızın yanmadığı 
Ocaklarımıza ateş düşmediği gün 
yok gibi, bunun kaynağı sorum-
luları yalnız bu terör örgütleri 

mi?  PKK'mı 
FETÖ"mü yoka 
DAEŞ'mi? evet 
bunlar dünya 
daki kendini 
büyük sanan 
devletlerin Tür-
kiye'deki tetikçi-
leri .
Son yıllarda 
Avrupa'nın artık 
çöküşe geçtiği 
ve Türkiye'nin 
büyüdüğü geliş-
tiğini bölgesinde 
ve dünyada artık 
söz sahibi olur 
diye son çırpı-
nışlarının sonucu 
olsa gerek.

Bu haçlı zihniyetinin ve masalarının, 
son ümit olan Osmanlının torunla-
rının dedeleri Viyana'ya kadar geldi 
bunlarda beyinleriyle Avrupa'ya 
hakim olur, Dünyayı bunlar yönetir 
korkusunun bir ifadesidir.
Bunu bütün siyasi partilerimiz, sivil 
toplum örgütlerimiz böyle kabul 
etmesine rağmen hala neden tek 
yürek tek vücut olamıyoruz.
Teröristleri öldürerek, tutuklayarak 
bunları bitirmemiz zor gözüküyor, 
Hükümet sağlam iradeli gibi gözük-
sede terör guruplarina yada bulun-
dukları siyasi ortamlarından dolayı 
farklı muameleler yapıldığıda aşikar.
Siyasi partilerdeki FETÖ'cüler ve te-
rör örgütü sempatizanları celandırıl-
madan, o makamlar temizlenmeden 
"Milli Mutabakatın" sağlanamayaca-
ğını da yetkililerin bilmesi gerekir.
Bütün kurumlarımızdan FETÖ, PKK 
ve diğer örgütler temizlenmeden, 
para kaynakları kesilmeden, devleti-
mizin kurumlarına vatanını Milletini 
seven Türkiye sevdalıları yerleştiril-
meden bu ihanet bitmeyecektir. 
Üç hafta önce Ankara'da dinlediğim 
Diyarbakırlı bir iş adamının PKK'lı-
lar tarafından kızıyla tehdit edilerek 
haraç alındığını içim sızlayarak 
dinledim. Ankara'nın göbeğinde 
dahi haraç alabiliyorlarsa beni kimse 
terörle mücadelenin ciddi bir şekilde 
yapıldığına inandıramaz.

2017 Yılının Müslüman Türk Mille-
tine hayırlar getirmesi dileğiyle.

Milli Mutabakat
Batı Avrupa'da yaşayan 20 mil-

yondan fazla Müslüman'a, "Ya 
bizim gibi olun, ya da buradan defo-
lun!" diyenlerden bizi ayıracak olan 
kendi medeniyetimizin bize hatırlata-
cağı kapsayıcılık olacaktır.

Tam 40 yıl boyunca Almanya'da 
azınlık olarak yaşadım. Bir Müslü-
man olarak İslam'ın ve Müslüman-
ların potansiyel tehdit olarak görül-
düğü, farklılıkların eritilmesi gereken 
tehlikeli görünümler olarak algı-
landığı bir toplumsal dilin ne kadar 
acıtıcı, ne kadar yorucu olduğunu 
yakından biliyorum. Ötekileştiren bir 
dil üzerinden kurgulanan kimliklerin, 
azınlıkların sırtına basarak kimlik 
bulma çabalarının toplumsal barış 
açısından ne denli ürkütücü bir tablo 
oluşturduğunu da... 

25 yıl Avrupa'da Müslümanlara 
yöneltilen kin ve nefretle mücadele 
ettim. Bu mücadelenin yöneltildi-
ği ana odak noktası "kendisi gibi 
olmayana öfke kusan zihniyet" idi. 
Bu mücadele kendi tasavvurlarına 
göre daha üstün bir kültürü, daha 
üstün bir kimliği ve daha üstün bir 
ahlakı öfkeyle dayatan, "üniform" 
bir toplum hayalinin aslında kabus 
olacağını fark edemeyecek kadar 
tek tipliliği benimsemiş olan kesime 
yönelikti. 

TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞİ 
ZAYIFLATAN ETKEN
Bu mücadelenin bana öğrettiği en 
büyük hakikat, başkasının yaşam 
biçimine saygı göstermeyen kişi-
nin kendi yaşam biçimine de saygı 

gösterilmesini bekleyemeyeceğidir. 
Öfke, insanları meseleler üzerinde 
etraflıca düşünmekten alıkoyar, 
doğru analizden uzaklaştırır, toplu-
mu siyah ve beyaz olarak ayrıştırıp 
gri tonları bütünüyle göz ardı eder, 
farklı yaşam tarzlarına saygı duyma-
nın lüzumsuz olduğu hissini verir. 
Öte yandan aynı öfke, yöneltildiği 
kesimde "tehdit edildiği" endişesi 
oluşturur; bu durum benzer bir tepki 
doğurur; toplumsal birliktelik işte 
tam da böyle zayıflar. Başkasının, 
ötekilerin, birilerinin değil; bizzat 
kendi marifetimizle!
Nefret dilinin yok edici kısır dön-
güsünü daha iyi anlayabilmek için 
Avrupa'daki Müslüman vatandaş-
larımızın tecrübelerine bakalım: 
Almanya'da Pegida'nın Müslüman 
vatandaşlarımıza yönelik kullandığı 

düşmanca dili ele alalım. Almanya'da 
NSU'ya, Solingen kundaklaması-
na, Mölln faciasına, 2016 yılında 
1000'e yakın mülteci yurdunun 
ateşe verilmesine neden olan bu 
ipini koparmış nefrettir. Nasıl ki bu 
nefretin "Batı'nın İslamlaşmasına 
karşı çıkmak", "Alman toplumunu 
yabancılardan korumak" gibi ken-
disini meşrulaştırma çabaları varsa, 
benzer düşmanlıkların dünyanın 
diğer ülkelerinde de kendisini haklı 
çıkartmaya yönelik açıklama şablon-
ları var. 
Bu şablonların farkında olduğumuz, 
madalyonun öbür yüzüne baktığı-
mız ve empatiye müracaat ettiğimiz 
müddetçe Türkiye'de toplumun her 
kesimini gerçekten kucaklayan bir 
barış iklimine ulaşacağız. Başkasının 
değil; bizzat kendi marifetimizle. 

KENDİ MEDENİYETİMİZİ 
HATIRLATACAK 
KAPSAYICILIK
Yurt dışında Müslümanlara yönelik 
öfkeye karşı çıktığımız kadar, Türki-
ye'deki Hristiyan ve Musevi azın-
lıklara, farklı yaşam tarzlarına olan 
nefrete karşı çıkmak zorundayız. Bu, 
kendi kimliğimizi nasıl konumlandı-
rırsak konumlandıralım siyaset üstü, 
ideolojiler üstü, mensubiyetler üstü 
bir gerekliliktir. Batı Avrupa'da yaşa-
yan 20 milyondan fazla Müslüman'a, 
"Ya bizim gibi olun, ya da buradan 
defolun!" diyenlerden bizi ayıracak 
olan kendi medeniyetimizin bize ha-
tırlatacağı bu kapsayıcılık olacaktır.
Toplumsal barışı tesis etmek kolay 
değil; en büyük zorluk çağın "kendi 
ilkelerimizi unutturan" baş döndü-
rücü gerginliğine rağmen ilkelere 
sığınmakta, meselelere her koşulda 
empatiyle yaklaşmakta ve toplumsal 
katılımı engelleyen öfke/tehdit dolu 
uyarıların insanlar üzerindeki etkisini 
irdelemekte yatıyor. Bunun için ken-
dimize yönelteceğimiz soruları çoğal-
talım. Kendimize azınlıklarımızı, ama 
her şeyden önce kendi vatandaşla-
rımızı ürküten öfke dolu uyarıların 
gerçekte nasıl bir etki oluşturduğunu 
soralım. Kendimize neden empati-
nin güvenilir iklimi yerine öfkenin yı-
kıcı etkisini tercih ettiğimizi soralım. 
Bizler, bu güzel ülkenin farklılıklarına 
rağmen eş bileşenleri olarak hepi-
miz, öfkenin reddedici tepkiselliğine 
sığındığımız sürece değil; bu sorgu-
lamadan alnımızın akıyla çıktığımız 
sürece birbirimize kenetlenecek ve 
güçleneceğiz. 

Nefret diline karşı çıkışta tutarlılık testimiz

Mustafa Yeneroğlu- 
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kahkaha tufanı

Vedat Alyaz

FRIEDRICHSHAFEN- Bilir Event'in 
patronu Ramazan Bilir tarafından or-

ganize edilen gecede sahneye çıkan genç 
komedyen Barbaros Uzunöner, izleyen-
leri kahkahaya boğdu. Lösemili çocuklar 
yararına Stand Up Schovda Türk Müsün 
Canım, isimli tek kişilik oyunla seyir-
cileri büyüleyen sanatçımız, izleyenlere 
güzel bir geca yaşattı. Fiscbach Festhalle 
salonunu dolduran tiyatro seveler, oyunu 
çok beğendiklerini belirttiler. Gazetemi-
ze bir açıklama yapan organizatr Rama-
zan Bilir, 'İçinde bulunduğumuz bu zor 
dönemde vatandaşlarımızı pisikolojik 
olarak rahatlatmak ve travma yaşamala-
rını engellemenin en güzel yolu sanattır. 
Bu bağlamda elimizden geleni yapmaya 
çalşıyoruz. Ayrıca Türkiye'deki sanatçı-
larımızı buraya getirerek hem Avrupa'da 
yaşayan insanlarımızın da sanat ile 
buluşmasını sağlıyoruz hem de sanatçı-
larımızı buralarda tanıtmaya çalışıyoruz' 
şeklinde konuştu. Bilir, önümüzdeki 
dönemlerde yeni organizasyonlarla, çe-
şitli tiyatro oyunlarını getirmeye devam 
edeceklerini sözlerine ekledi. 

Tuncay Uzunok

GUNDELSHEİM- DİTİB 
Gundelsheim Selimiye 

Camii yönetimi tarafından yıl-
başı gecesi düzenlenen , "Tüm 
Şehitleri anma programı"na 
bölge halkı yoğun ilgi  gösterdi. 
Program, yatsı namazının ardından;  
bir dakikalık saygı duruşu ve hep 
bir ağızdan okunan  İstiklal marşı 
ile başladı. Cemiyet başkanı Seba-
hattin İri yaptığı konuşmada, Tarih 
boyunca Türklüğü yaşatmak  uğruna 
hayatlarını feda eden kahraman ec-
dadımızı, bugün teröristlerle müca-
dele  ederken şehit düşen kahraman 

güvenlik güçlerimizi, aziz vatan-
daşlarımızı ve  gazilerimizi rahmet 
ve minnet duygularımla anıyoruz. 
Birlik ve beraberliğimiz kimse 
bozamayacaktır"dedi. Gazetemiz 
Eyalet Temsilcisi Ali Batmaz yaptığı 
kısa konuşmada, "Ayrımız, gayrımız 
yoktur. Müştereklerimiz, farklılıkla-
rımızdan daha  çoktur. Ecdadımızın 
hayır duaları, şehitlerimizin hatıra ve 

vasiyetleri,  hepimizin namu-
suna emanettir. Birliğimizi ka-
rarlı şekilde korumalıyız"dedi. 
Yasin-i Şerif, Mevlid, şiirler ve 
İlahilerin okunup duaların edil-
diği programda;  din görevlisi 
Yakup Çerkez ve Türkiye'den 

programa katılan bir önceki din 
görevlisi Birol Usaç ve Düzce Müf-
tülüğü Mali işler şefi   Ahmet Uzun 
katılanları duygulandırdılar. Din gö-
revlisi Yakup Çerkez'in sinevizyon 
eşliğinde şehitlerimiz için yaptığı 
duygu yüklü konuşmasının ardından 
yapılan  yemek ikramı  ve dualarla 
program sona erdi.

Şehitlerimiz için anma programı


