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1. İçişleri Senatörü Udo Nagel´in önsözü 
Değerli okuyucularımız, 

bizim „Verfassungsschutz”´umuzun 
yeni broşürünün adı, „Hamburg´taki 
Türkler ve Almanlar: Birlikte 
Demokrasi için!” dir. Bu broşürle 
herşeyden önce Hamburg´ta 
yaşayan Türk kökenli yurttaşlara 
hitap etmek istiyoruz. Bu başlığın 
mesajı: İçişleri makamı olarak, 
sizleri Almanya´daki demokrasi-
mizin önemli prensipleri, „Ver-
fassungsschutz”´un görevleri, ve 
Anayasa´ya düşman olan ideolojiler 
hakkında bilgilendirmek istiyoruz. 

Almancayı henüz çok iyi bilmeyenlere, okumayı 
kolaylaştırmak amacıyla, bu metni iki dilde kaleme aldık.  

Okuyucularımızı Anayasa düşmanı örgütlerle ilişkiye 
girmemeleri hususunda uyarmak istiyoruz. Hamburg 
İçişleri Senatörü olarak, benim için özellikle bu mesaj 
önemlidir: Ben, Hamburg´ta yaşayan bütün hemşehrileri - 
ve burada özellikle Türk kökenli yurttaşları - bizim 
demokrasimizi benimsemeye ve onu desteklemeye davet 
ediyorum. Bu demokrasi hepimize özgür ve onurlu bir 
yaşamı sağlamaktadır. 

Kasım 2003´te İstanbul´da ve Mart 2004´te Madrid´de 
meydana gelen terör olayları, uluslararası İslâmcı 
terör tehlikesinin her yerde ve her zaman mevcut 
olduğunu korkunç şekilde ortaya koymuştur. Bu 
durum, sadece devletleri değil, aynı zamanda bütün 
insanları dikkatli olmaya mecbur kılmaktadır. Ben, 
Türkleri ve Almanları, hepbirlikte demokrasiyi ve 
hoşgörüyü bu tehlikelere karşı korumaya çağırıyorum. 

 

Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburg 
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1.1 Alman Anayasası 

Almanya Federal Cumhuriyeti, bir çok batı ülkesine 
kıyasla, oldukça genç bir demokrasidir. Almanya´da 
yaşayan insanlar, yüksek ölçüde ekonomik ve sosyal 
refah sağlayan bu devlet düzeni ile gurur duymaktadırlar. 
Fakat onların tarihlerine mağrur bakmaları için bir sebep  
bulunmamaktadır.  

„Grundgesetz” diye anılan Anayasa ve onu temel 
alarak geliştirilen kurumlar, 1949´tan itibaren 
mevcutturlar. 1945 Dünya Savaşı´nın sonu ile 
Anayasa´nın kabulü arasında, Fransa, Büyük Britanya ve 
Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edilen 
bölgelerde, parlamenter demokrasi kurulmaya 
başlanmıştı. Almanya´nın SSCB tarafından işgâl edilmiş 
kısmında - sonradan DDR (Alman Demokratik 
Cumhuriyeti) - böyle bir gelişme engellenmiştir. Anayasa 
ancak 1990 yılında Almanya´nın birleşmesi ile 
Almanya´daki bütün halkların özgürlük haklarını koruma 
altına almıştır.  

Hitler´in yönetimindeki Nas-
yonal Sosyalistlerin iktidar 
döneminden (1933 - 1945) 
önce de bir demokrasi, (adını 
millet meclisinin toplandığı 
yerden alan) „Weimar 
Cumhuriyeti” vardı. Bu 
demokrasi, çeşitli sebep-
lerden ötürü, kendisini 
antidemokratik güçlerin sal-
dırılarına karşı korumakta 
oldukça zayıf kalmıştı. 
Herşeyden önce halkın 
önemli kısmından gerekli 
desteği göremiyordu. Almanya Federal Cumhuriyeti 
için yeni Anayasa yapılırken bundan ders alındı. 
Antidemokratların, demokratik hakları kötüye 
kullanmalarını önleyecek mekanizmalar inşa edildi. 

Özellikle özgür ve demokratik temel düzenin ana 
ilkeleri koruma altına alınmıştır. Bu ilkeler halkın irade 
oluşturması, karar verme süreci ve devlet otoritesinin 
kontrolü ile ilgilidir. Aşağıda önemli noktalar halinde 
özetlenmiştir: 
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 Halk egemenliği, herşeyden önce serbest ve gizli 
seçme hakkı 

 İktidarın parlamentoya karşı sorumluluğu  

 Parlamenter muhalefeti oluşturma hakkı 

 Hukuk devleti ilkesi ve mahkemelerin 
bağımsızlığı  

 Her türlü zorba ve keyfi iktidarın bertarafı  

 Anayasa´nın ilk maddelerinde somutlaşmış insan 
hakları. 

Anayasa´nın bu temel ilkelerini hedef alan, yani 
Almanya´daki demokrasiyi tehlikeye düşürmek, ya da 
tamamen ortadan kaldırmak isteyen gruplar ve örgütler, 
„Verfassungsschutz” tarafından „aşırı uçtakiler” 
(„Extremisten”) olarak izlenmektedirler. Bilmelisiniz ki, 
bunların faaliyetleri sadece izlenmekle kalmayıp, 
onlar bunun olumsuz sonuçlarını da hesap etmek 
zorundadırlar. Meselâ benzeri örgütler belirli şartlar 
altında yasaklanabilmektedir. Anayasa düşmanı 
faaliyetleri destekleyen münferit kişiler de olumsuz 
sonuçları göze almak zorundadırlar. Münferit  
kişilerden ve belirli meslek gruplarından - meselâ devlet 
memurlarından - Anayasa´ya karşı özel bir sadakat 
beklenebilinir.  

1.2 Almanya´daki „Verfassungsschutz” 

Demokrasinin sağlam ve canlı kalması ve güç odaklarına 
veya totaliter ideolojilere kurban olmaması, tabii ki en 
başta halka, onların demokrasiyi destekleme ve 
demokratik siyasi irade oluşumu sürecine katılmaya 
hazır olup olmadıklarına, bunun yanı sıra medyaya, 
sendikalar gibi büyük sosyal gruplara, işveren birliklerine 
veya kiliselere bağlıdır. Siz de, demokrasi içerisinde 
yer alarak, demokrasiyi desteklemelisiniz! Bu tabii ki, 
özellikle hükümet üyeleri, idare memurları, öğretmenler, 
polisler ve hakimler gibi devletin temsilcileri ve 
„hizmetlileri” için geçerlidir. 

Fakat Anayasa ve eyalet kanunları aynı zamanda bir 
devlet teşkilatının kurulmasını öngörmüşlerdir. Bu teşkilat 
açıkça, Anayasa’nın tehlikeye düşürülüp düşürülmediği 
veya hangi gruplar vasıtasıyla  tehlikeye düşürüldüğü 
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konusuyla ilgilenecektir. Burada sözü edilen teşkilat 
„Verfassungsschutz”’dur (Anayasayı Koruma 
Dairesi). „Verfassungsschutz”, aşırı uçtaki faaliyetler 

hakkında bilgi toplayacak ve değerlendirecek ve bu 
bilgileri hem hükümete hem de kamuoyuna 
sunacaktır. Bu temel üzerine, gerektiği ve kanun izin 
verdiği oranda başka tedbirler alınabilir. Fakat birçok 
devletten farklı olarak, „Verfassungsschutz”, icraî nitelikte 
yetkilere sahip değildir; ne kişileri yakalayabilir ne de 
evleri arayabilir. Onun polisle bilgi alışverişi sıkı kurallara 
bağlanmıştır. 

Polis gibi, gizli istihbarat servisinin yetkilerine sahip 
olan „Verfassungsschutz”´da federatif bir yapıda 
kurulmuştur. Hamburg´ta olduğu gibi, 16 Alman 
eyaletinden her birinin kendi teşkilatı vardır. Köln´deki 
Federal Daire de („Bundesamt für Verfassungsschutz”) 
bilgi toplamaktadır. Federal Daire, devlet daireleri 
arasındaki bilgi alışverişini destekler ve daha iyi bir genel 
bakış için çalışır. „Verfassungsschutz”´un bu federal 
yapılanması aynı zamanda devlet gücünün kontrolüne 
yardımcı olacaktır. Çünkü „gizli servisler” maalesef 
demokrasinin korunması için değil, daha çok halkın 
kontrolü için kullanıldılar ve kullanılmaktadırlar. 

„Verfassungsschutz”, bütün dikkatini antidemokratik 
faaliyetler yelpazesinin tamamına yöneltmiştir. Bu 
yapılırken aşağıdaki sınıflandırma esas alınmaktadır: 

 Aşırı uçtaki sağ faaliyetler 

 Aşırı uçtaki sol faaliyetler 

 Aşırı uçtaki dinî motifli faaliyetler. 

„Verfassungsschutz” hiçbir dini izlememektedir, tam 
aksine aşırı uçtaki dinî temelli veya din süsü verilmiş 
faaliyetleri izlemektedir. 

Muhtemelen her toplumda, sağ, sol veya dinî grupların 
çeşitli tarzda antidemokratik eğilimleri vardır. Almanya 
Federal Cumhuriyeti´nin tarihinde en başta aşırı uçtaki 
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sağcılar ve solcular baştan beri, etkilerini arttırmayı 
denemişlerdir. Bunu yaparken, hem siyasi parti kurmak 
ve seçimlere katılmak gibi meşru araçları,  hem de terör 
eylemlerine varıncaya kadar, şiddet içeren protestoları 
kullanmışlardır. Her ne kadar bazı örgütler zaman zaman 
çok güçlü olmuşlarsa da veya büyük toplumsal etkileri 
olmuşsa da, onların hiçbirinin gücü demokrasinin 
temellerini sarsmaya yetmemiştir. 

1.3 Yabancı kökenli yurttaşlara ait aşırı uçtaki 
örgütler 

60´lı yıllardan itibaren özellikle güney Avrupa 
ülkelerinden ve zamanla dünyanın daha uzak 
bölgelerinden bir çok insan, burada çalışmak, iltica 
etmek, savaştan kaçmak, ya da diğer özel nedenlerden 
dolayı Almanya´ya gelmiştir. 

Şu anda Almanya´da yaklaşık 7,3 milyon yabancı 
yaşıyor ve son yıllarda bir milyondan fazla insan Alman 
vatandaşlığına geçmiştir. Almanya´daki yabancıların 
içinde en büyük grubu Türkiye´den gelen insanlar 
oluşturmaktadır. Bunların sayısı  Almanya´da 

yaklaşık olarak toplam 2 
milyon, Hamburg´ta he-
men hemen 62.000´dir. 
Her ne kadar yabancılar 
Almanlarla aynı politik 
haklara sahip olmasalar 
dahi (özellikle seçme 
hakkına sahip değiller), 
yine de çok çeşitli 
tarzlarda Almanya´daki 
siyasi irade oluşumuna 
katılmaktadırlar. Anayasa, 
onların da düşünce ve 
basın özgürlüğünü, dinî 
vecibelerini özgürce 

yerine getirme haklarını ve ayrımcılığa karşı 
korunmalarını garanti etmektedir. Onlar dernek 
kurabilirler, bir siyasi partiye angaje olabilirler ve 
gösteri düzenleyebilirler. Bu yolla hem geldikleri 
ülkelerdeki hem de Almanya´daki sorunlarla 
ilgilenebilirler.  
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Bundan dolayı, Almanya´daki yabancıların politik 
faaliyetlerinin, özgürlükçü temel düzenin 
prensiplerine karşı gelme tehlikesi esas itibariyle 
mevcuttur. Çünkü onlar Almanya´daki Anayasa´ya 
saldırıyorlar veya Almanya´da öyle davranıyorlar ki, bu 
davranışları devleti korumaya ilişkin kanunlara ve 
anayasaya aykırı düşüyor. 

Böyle örgütler de „Verfassungsschutz” tarafından 
izleniliyor ve resmen „aşırı uç” olarak nitelendiriliyor. 
Onlara üye olanlar veya onları destekleyenler, 
örneğin vatandaşlık talebinde olumsuz sonuçlarla 
karşılaşabilirler. Yani kiminle ilişki kurduğunuzu bilmek, 
demokrasi ve kendiniz için önem taşımaktadır. 

Bu sebeple bundan sonraki bölümlerde sizlere 
„Verfassungsschutz”´un bilgilerine göre Alman 
Anayasası´nın temel prensiplerine karşı gelen ve bu 
arada en başta Türkiye´den gelen insanları etki 
sahasına çekmek isteyen en önemli akımları ve 
örgütleri tanımladık. 

2. Hamburg´taki Türk İslâmcıları 

İslâmcılık ve İslâm aynı şey değildir. İslâm bir dindir. 
Buna karşılık İslâmcılık dinî temelli politik bir 
ideolojidir. İslâmcılar Kuran´ı temel hak ve 
özgürlükler ile bağdaşmaz bir tarzda 
yorumlamaktadırlar.  

„Verfassungsschutz” İslâm-
cıları izliyor, çünkü onlar 
Anayasamızın önemli 
noktalarını yürürlükten 
kaldırmak istiyorlar. İs-
lâmcılar aynı zamanda 
Türkiye´deki devlet düze-
nini ortadan kaldırmak 
istiyorlar. Onlar, burada 
olduğu gibi orada da, en 
üst egemenliğin halka 
değil Tanrı´ya ait olduğu 
bir devlet istiyorlar. 
Onlara göre, devletin 
temeli, şeriat, yani İslâm´a 
dayalı hukuk ve hayat düzeni olmalı. Toplumun ve 
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devletin, ekonominin ve kültürün bütün alanları 
İslâmî temeller üzerinde durmalı.  

İslâmcılık politik bir ideolojidir. Onun temsilcileri, 
kendi ölçülerine göre ve aşırı tarzda yorumladıkları 
İslâm dinine dayanırlar. Bunu yaparken, İslâm 
geleneğinde de var olan savaşcı ve yayılmacı unsurları, 
diğer akımların zararına, ön plana koymaktadırlar. 
İslâmcılar sosyal adaletin ve kültürel gerçekliğin sadece  
Kuran ve İslâm hukukuna (şeriat) dayanan bir toplum 
düzeni temelinde mümkün olduğunu idda etmektedirler. 
Burada, ideal saf şekliyle bir İslâmın tarihin hiçbir 
evresinde var olmadığı, yaşayan İslâm´ın daha çok, 
devamlı bir değişim içinde mevcut şartlarla birlikte 
yaratıcı değişiklikler icra ettiği olgusunu gözden 
kaçırmaktadırlar. 

İslâmcılar, gözleri kendi yapımları olan „gerçek 
İslâm” ile kamaşmış vaziyette, farklı görüştekiler ile, 
bunlara müslümanlarınkiler de dahildir, caiz olmayan 
yenilikler ve gerçek inancın kayıbı diye mücadele 
etmektedirler. Böylece, bütün toplumlarda insanca bir 
arada yaşamak için vazgeçilmez olan çoğulculuk, 
müslüman topluluklarda kaybolmaktadır. İslâmcılar, 
gerek müslüman gerek müslüman olmayan 
topluluklardaki müslümanlara kendi kendilerine karar 
verme hakkını tanımamakta ve bireysel insan 
haklarının yerine önceliği kollektif insan haklarına 
vermektedirler. Bu, milletlerarası uzlaşma düşüncesine 
aykırıdır ve özgürlükçü demokratik toplum düzen 
prensipleri ile bağdaşmaz. 

2.1 İslâm Toplumu Milli Görüş (IGMG) 

Milli Görüş, İslâmcıların önderlerinden ve Türkiye´nin 
eski başbakanlarından Necmettin ERBAKAN´ın 
hareketidir. Onların „adil düzen” ideolojisi, Kuran ve 
İslâm hukuku temeline dayanan bir hukuk ve toplum 
düzeni ile Türkiye´deki laikliğin kaldırılmasını 
istemektedir. Milli Görüş, „İslâm Toplumu Milli 
Görüş”´ün (IGMG) içinde örgütlenmiştir. Milli Görüş, 
İslâmi dernekleri içerisinde toplayan çatı niteliğinde bir 
dernektir ve Almanya´da 26.000´in üzerinde, 
Hamburg´ta yaklaşık 1.400 üyesi vardır. Almanya´daki 
en büyük İslâmcı örgüttür. 
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Bir çok Avrupa ülkesinde aktif olan IGMG, etki sahasını  
„Bölge” adı verilen yerel birimlere  ayırmıştır. Almanya´da 
toplam 16 bölge başkanlığı vardır. „Hamburg bölgesi” 
„Bündnis der Islamischen Gemeinden in 
Norddeutschland e.V." (BIG) tarafından temsil 
edilmektedir. „BIG”´e bağlı olan 18 tane dernekleşmiş 
camii vardır. Hamburg´ta 10, Schleswig-Holstein´de 6 ve 
Aşağı Saksonya´nın kuzeyinde 2 tane dernekleşmiş 
camii bulunmaktadır. Bunların yanında özellikle 
kadınlara, gençlere ve yüksek okul öğrencilerine yönelik 
üç dernek daha vardır. Üyelerini eğitimlerle ve çeşitli 
yardımlarla desteklemektedir. IGMG´nin yatılı tatil 
okulları da önemli bir rol oynamaktadırlar.  

Hamburg´taki büyük 
IGMG-Camileri, 
Böckmannstraße´de
ki „Merkez Camii” 
( resim) ve Otten-
sen´de Barner-
straße´deki „Hicret 
Camii”´dir. Nispeten 
daha küçük camiler: 
meselâ Harburg´da 
Knoopstraße´de ve 
Wilhelmsburg´da 
Vogelhüttendeich´da 
vardır .BIG, çocuk 
ve gençlik çalışmaları çerçevesi içinde, tatillerde Kuran 
kursları da düzenlemektedir. Bu kurslarda, müslüman 
kimliğinin çocuklar tarafından gururla yaşanmasına ve 
güçlenmesine çok değer verilmektedir.Türk-İslâm 
değerlerinin kuvvetli şekilde vurgulanması, çoğunluk olan 
Alman toplumu ile araya bilinçli olarak bir mesafe 
koymaktadır. 

Milli Görüş militan değildir. Taraftarları terörü 
desteklemiyorlardır. Kendileri düşüncelerini şiddet 
kullanarak değil, bilakis yasal yollarla gerçekleştirmek 
istediklerini söylemektedirler. Buna rağmen bir çok 
sebepten ötürü „Verfassungsschutz” onları izlemektedir: 

Türk siyasetinin içinde yer alan Milli Görüş´ün önderi, 
Necmettin ERBAKAN, Türkiye´de başbakan olmuştur ve 
70´li yıllardan itibaren yasaklanmış birçok İslâmcı 
partinin, bu arada en son Fazilet Partisi’nin (FP) ve 
Refah Partisi’nin (RP), başkanlığını yapmıştır. Refah 
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Partisi 1998 yılında Türkiye´de yasaklanmıştı, çünkü 
Anayasa´da garanti altına alınmış olan laikliği (devlet ve 
din  ayrılması) kaldırmak ve tek hukuk düzeni olarak 
şeriatı getirmek istiyordu. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi 2001 yılında bu karara katılmıştır. Buna 
rağmen, onun devamı olan Fazilet Partisi devlet ve din 
işlerinin birbirinden ayrılığını ortadan kaldırmayı 
hedeflemiş ve bu sebeple o da 2001 yılında 
yasaklanmıştır.  

IGMG´nin içerisinde - 
özellikle Türkiye´deki son 
seçimlerden sonra - mu-
hafazakârlarla yenilikçiler 
arasında bir istikamet 
tartışması vardır. Fazilet 
Partisi´nin içinden çıkan 
yeni Saadet Partisi (SP) 
aynı şekilde yine Milli 
Görüş´ün hedeflerini 
izlemektedir. Buna 
paralel olarak IGMG 

Derneği, değişmeksizin Saadet Partisi´ne ve onun 
manevi önderi ERBAKAN´a yakın durmaktadır. 

Genel olarak „Verfassungsschutz”´un elinde, Milli 
Görüş´ün Almanya dahilinde ve Almanya için, 
Anayasa´mızın özgürlükçü ve demokratik 
prensiplerinle bağdaşmayan bir toplum düzeni 
hedeflediğine dair bir dizi emare bulunmaktadır. Milli 
Görüş, şu anda Alman toplum düzenine saygı 
göstermekte ve kanunlara uyum sağlamaktadır. Onların 
her zaman vurgulanan entegrasyon isteklerinin aksine, 
taraftarlarına Alman çoğunlukla araya mesafe koyarak, 
İslamî normlara uygun bir hayat sürebilecekleri 
serbest bir ortam oluşturmak için teşebbüs etmektedir. 

İslâm Toplumu Milli Görüş (IGMG) son yıllarda kendisini 
ılımlı, eski aşırı uçtaki açıklamalardan vazgeçmiş 
gösteriyor. Fakat bununla gerçekten bir ders alma 
sürecinin başlayıp başlamadığı kesin değildir. 
Muhtemelen, sadece, kamuoyunu Milli Görüş´ün 
gerçek hedefleri hakkında belirsizlik içerisinde 
bırakmaya yönelik bir taktik davranış söz konusudur. 
Onların yayınlarındaki ifadeler bu tahmini 
güçlendirmektedir.  
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„Milli Gazete” isimli günlük gazete Milli Görüş´e yakın 
durmaktadır. Düzenli olarak IGMG´nin tertip ettiği 
organizasyonları haber yapmakta, ve Milli Görüş´ün 
ideolojisini Almanya´da da yaymak için hizmet 
vermektedir. Her ne kadar IGMG´den şeklen bağımsız 
olsa da, IGMG´nin birlik gazetesi „IGMG 
Perspektive”´nin yanında, diğer bir „borazan” olarak 
nitelendirilmektedir. Türkiye´deki ve Almanya´daki olaylar 
başta onların tanınmış köşe yazarları tarafından 
tamamen ERBAKAN ideolojisine göre yorumlanmaktadır.  

„Milli Gazete”´de, El Kaide gerçekten mevcut mudur veya 
ABD´nin, İngiltere´nin ve İsrail´in bir „kuruntu“´su mudur 
ve bu devletler Kasım 2003´te İstanbul´da meydana 
gelen intihar saldırılarından ( 2.3) sorumlu mudurlar, 
şeklinde sorular yer almaktadır („Terör saldırılarının üstü 
ne zaman biraz kazınsa, ´Made in Pentagon´ veya 
´Made in MOSSAD´ yazıları bize sırıtarak bakıyor.”). 
„Milli Gazete”´nin (20.11.03 tarihli) aynı nüshasında 
„Bütün dünyayı Yahudiler mi yönetiyor?” sorusu 
sorulmuş ve „Siyonistler bütün dünyayı yönetebilecek 
durumdadırlar. Hatta ABD´yi köleleştirmeyi 
başarmışlardır.” cevabı verilmiştir.  

Gazetede devamlı olarak Milli Görüş´ün eski ruhu 
çağrılmaktadır. Türk okurlarına kendi hayat tarzlarına 
ve geleneklerine sadık kalmaları tavsiye edilmektedir. 
Böylece Almanya´da ve dolayısıyla da bizim 
şehrimizde Türk kökenli hemşehrilerin kayıtsız 
şartsız bütünleşmeleri engellenmektedir. 

IGMG dernek faaliyetlerinde öncelikle kendi menfaatini 
gözetmektedir ve bunun için şunları yapmaktadır: 

 Kuran okullarında ve yatılı okullarda „adil düzen” 
ideolojisine uygun bir müslümanlığı öğretmektedir.  

 Aynı çatı altında toplanan İslâmî dernekleri 
(„Dachverband”) etkisi altına almaktadır (her 
zaman dışarıdan belli olmamaktadır); meselâ üst 
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seviyede bir dernek olan „Islamrat für die 
Bundesrepublik Deutschland e.V.” derneği´ne 
hükmetmektedir ve Hamburg´ta, SCHURA´nın 
(SCHURA Hamburg´taki çeşitli İslâmî cemaatları 
çatısı altında toplayan bir üst dernektir) çalışmalarını 
belirli bir ölçüde etkilemektedir.  

 Her zaman ortalıkta gözükmüyorlar. Yön verdiği 
derneklerin, IGMG´nin hakimiyeti altındaki bir dernek 
olduğu, çoğunlukla ancak dernek yapısının 
incelenmesi suretiyle fark edilmektedir. 

2.2 İslâmi Cemaat ve Cemiyetler Birliği (ICCB) - 
„Hilafet Devleti” 

Kendisini „Hilafet Devleti” olarak isimlendiren İslâmcı bir 
grubun, Hamburg´ta da bazı taraftarları bulunmaktadır. 
Bu grup çoğu zaman yanlış anlaşılmayacak tarzda 
kendisini ortaya koyuyordu. Onlar için demokrasi 
„zamanımızın en kötü hastalığı” idi. Türk Devleti zor 
kullanılarak yıkılmalıydı. Son hedef, tek bir 
„Halife”´nin idaresi altında İslâm´ın dünya 
hakimiyetiydi. Bu örgüt Federal İçişleri Bakanı 
tarafından 12.12.01´de yasaklanmıştır. Fakat faaliyetini 
devam ettirdiği yolunda işaretler olduğundan dolayı 
Aralık 2003´te, „Hilafet Devleti” ile ilişkilendirilen 
1.180´den fazla obje aranılmıştır. 

Örgüt baskanı Metin 
KAPLAN, ( resim) 
kendi örgütünden bir 
rakibinin öldürülmesi 
çağrısından dolayı, Al-
manya´da dört senelik 
bir hapis cezası 
çekmiştir. 2003 Mayıs 

ayında, Kaplan´ın hapisden çıkartıldıkdan sonra, 
mahkeme kararı ile siyasi sığınma statüsü kaldırılmıştır. 
Bu karar 2003 Aralık´dan beri kesinleşmişdir. 
Mahkemeye göre radikal İslâm´la „özdeşleşen bir figür“ 
olan KAPLAN, Köln İdare Mahkemesi´nin 05.10.04 tarihli 
bir kararına uyularak, 12 Ekim´de Türkiye´ye 
gönderilmek üzere sınırdışı edilmiştir. Orada, diğer 
suçlarının yanı sıra Türk Hükümeti´ni yıkma 
çağrısından dolayı da hakkında dava açılmıştır. 



 

 

Hamburg´taki Türkler ve Almanlar:  
Birlikte Demokrasi için! 

15 

2.3 Terör örgütleri 

 İslâmî Büyük Doğu Akıncılar - Cephesi (IBDA-C) 

 (Türk) Hizbullah(ı) 

Kasım 2003´te Türkiye´de İslâmcı teröristlerin yıkıcı 
saldırıları, İstanbul´da yaşayanlar arasından birçok 
kurban almıştır. Failler, uluslararası İslâmcı terör 
şebekesi ile açıkca bağlantısı bulunan Türklerdi. Terör 
saldırılarının sorumluluğunu, başkalarının yanı sıra 
„Islâmi Büyük Doğu Akıncılar - Cephesi” (IBDA-C) de 
üstlenmiştir. Bu durum, Türk güvenlik makamlarının 
araştırmalarıyla doğrulanabilmiş değildir. Tam aksine,  
görünüşe göre saldırılar Usama BIN LADEN´in El 
Kaide´si tarafından planlanmıştır. 

Geçmişte Türkiye´de özellikle iki İslâmcı terör örgütü 
aktifti: belirtildiği gibi IBDA-C ve Türk Hizbullah´ı 
(„Allah´ın Partisi”). Her iki örgüt Türkiye´de 80´li yıllarda 
ortaya çıkmıştır. Onların hedefi, lâik Türk Devleti´nin 
parçalanmasıdır; düşmanları ise; modern Türk 
toplumu, Yahudiler ve Hıristiyanlardır. Onlar İslâmi bir 
devrim propagandası yapmaktadırlar ve gayelerine 
ulaşmak için zor kullanmaktadırlar. Türkiye´deki birçok 
terör saldırısı ile, adam öldürme olayı, onların 
hesabına yazılmıştır. 

Almanya´da da taraftarlarının oturmakta olduğuna 
ilişkin emareler bulunmaktadır, gerçi sayı itibariyle 
azdırlar, fakat aynı şekilde tehlikeli olarak 
değerlendirilmek-tedirler. 

3. Hamburg´taki aşırı uçta yer alan 
Türk Solcular 

3.1 İdeoloji 

Aşırı uçta yer alan solcular demokratik düzen yerine 
komünist veya anarşist bir toplum düzeni getirmek 
istemekte ve insanlara yüksek bir seviyede refah ve 
özgürlük vaat etmektedirler. Fakat gerçekte devrimci- 
marksist hareketler veya devletler insanlara hiç bir fayda 
sağlamamışlardır. Bunlar daha ziyade totaliter rejimler ve 
ekonomik yıkım içinde sona ermişlerdir. 
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Devrimci Sol ve ondan çıkan „partiler”, açıkca Marksizm 
ve Leninizme dayandıklarını belirtmektedirler. Buna 
karşılık, TKP/M-L kendisinden türeyenlerle birlikte, Çin 
devrim lideri, Mao ZEDONG´un teorisine de 
dayanmaktadır. Marksist teoriye göre burjuvanın 
durumuna ilişkin devrimde  öncü rol işçi sınıfına 
düşerken, Mao ZEDONG köylüleri devrimin ana gücü 
olarak görmekteydi. 

Aşırı uçtaki Türk solcuların ideolojisi ve hedefleri sık sık 
onların sloganlarında ve çağrılarında kendisini 
göstermektedir:  

 TKP/ML´den alıntılar: „Yaşasın Demokratik Halk 
Devrimi” - „Kahrolsun Emperyalizm” - “Yaşasın 
Proleter Enternasyonalizm.” 

 Aynı şekilde DHKP-C açıkca düşüncesini belli 
etmektedir: „Biz Anadolu´da antifaşist, 
antiemperyalist, antioligarşist devrimci bir kurtuluş 
savaşı veriyoruz.” „Son hedef sömürünün ve 
sınıfların olmadığı bir toplum ve dünyadır. ” 

 MKP „proleter bir dünya devrimi vasıtasıyla, içinde 
sınıfların ve özel mülkiyetin bulanmadığı komünist bir 
toplum kurmak” istiyor. 

„Kürdistan Halk Kongresi” (KONGRA GEL) (önceden 
KADEK, ondan önce PKK) sosyalist ve milliyetçi 
düşüncelerin bir karışımını temsil etmektedir. Birkaç yıl 
öncesine kadar Kürt halkı için kendilerine ait bir devlet 
talebi ön planda olduğundan, „Sosyalizm”´e ilişkin 
söylemler belirgin değildi. 2003 Sonbaharında, KONGRA 
GEL´e yakın duran „Özgür Politika” isimli günlük 
gazetede örgütün kapsamlı bir reform sürecini kabul 
ettiği bildirilmişti. Hedef Leninist parti yapısını terk etmek 
ve örgütün demokratikleşmesidir. Fakat doğrusu, bu 
gelişmenin gerçekten gerçekleştiği hususunda, 
şimdiye kadar pek emare bulunmamaktadır. Son 
zamanlarda örgüt daha ziyade, merkezden yönetilen 
kadro politikasına tutunmuş, ve tekrar şiddet 
eylemleri seçeneğini vurgulamıştır. Almanya´daki 
muhtemel faaliyetlerinin spektrumu, gösteri 
eylemlerinden terör suçlarına kadar uzanmaktadır. 
Dolayısıyla örgüt Federal Cumhuriyet´te güvenlik ve 
düzen için bir tehdit olmayı sürdürmekte ve böylece 
onun dış menfaatlerine zarar vermektedir. 
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3.2 En önemli gruplar 
 
3.2.1 Devrimci Sol 

Devrimci Sol Türkiye´de 1978´de kurulmuştur. Orada 
çok sayıda suikast düzenlemiştir. 1980´den beri 
Almanya´da da aktiftir; burada bir dizi şiddet eyleminden 
sonra 1983´te yasaklanmıştır. 

Şiddetli tartışmalardan sonra 1992´de taraftarlar iki 
gruba ayrılmışlardır ve 1994´de kendilerine yeni isimler 
vermişlerdir: „DHKP-C” (Devrimci Halk Kurtuluş 
Partisi- Cephesi) ve „THKP/-C Devrimci Sol” (Türk 
Halk Kurtuluş Partisi/-Devrimci Sol Cephesi). Ağustos 
1998´de Federal İçişleri Bakanı, DHKP-C´ye örgüt 
yasağı, THKP-C´ye ise faaliyet yasağı koymuştur. 

Köln´de, merkezi ve diğer eyaletlerde şubeleri bulunan 
„Anadolu Federasyonu e.V.” (Anatolische Föderation 
e.V.) DHKP-C örgütünün kamufle edilmiş derneği 
olduğundan şüphe edilmektedir. 

DHKP-C (kendisinin askerî kolu olan DHKC´nin adıyla 
da ortaya çıkmaktadır) Avrupa Birliği tarafından terör 
örgütü olarak sınıflandırılmıştır. Örgütün finansal desteği 
- özellikle yurt dışındaki örgütlerden gelen destek - 
böylece engellenecektir. 

Hamburg´ta örgüt yapısına sahip olan sadece DHKP-C 
vardır. Yıllardan beri yaklaşık 30 taraftarı bulunmaktadır. 
2000´in Sonbaharından itibaren faaliyetlerinin merkez 
noktasını, Türk hapishanelerindeki tutukluların yeni 
hapis şartlarına karşı yaptıkları açlık grevi 
oluşturmaktadır. Bunun için „İzolasyon  İşkencesine 
Karşı Mücadele Komitesi” („Komitee gegen 
Isolationshaft”, IKM) kurulmuştur. Bu komitenin adı 
sonradan „TAYAD-Komitesi” olarak değişmiştir; bu isim 
Türkiye´deki „Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma 
Derneği-TAYAD” ı́n adından esinlenilerek alınmıştır. 
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3.2.2 Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist 
(TKP/ M-L) 

TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist), 
MKP (Maocu Komünist Partisi) ve MLKP (Marksist-
Leninist Komünist Partisi) isimli üç örgütün ortak bir 
çıkış yeri vardır. Bunlar, 24.04.72´de TKP/M-L´yi kuran 
İbrahim KAYPAKKAYA´ya dayanırlar. Belirttiğimiz 
bölünme, 1994 yılında meydana gelmiştir.  

Hepsi birlikte Hamburg´ta derneklerde örgütlenmiş 
yaklaşık 100´den fazla taraftara sahiptirler. Bunlar 
öncelikle Türkiye´deki güncel gelişmelere ilişkin olarak, 
yayın veya gösteri tarzındaki eylemlerle, propaganda 
yapmaktadırlar. Propaganda ve maddi yardım yoluyla 
kendi memleketlerindeki örgütlerin Türk Devleti´ne karşı 
yaptıkları silahlı mücadeleyi desteklemektedirler. 
Bunun için ayrıca her yıl, özellikle Türk hemşeriler 
arasında bağış kampanyaları düzenlenmektedir. 
Bununla birlikte şiddet eylemleri son yıllarda tespit 
edilmez olmuştur. 

Yukarıda belirttiğimiz gruplar hiç değişmeden Türkiye´de 
zor kullanılarak gerçekleştirilecek bir devrimin 
propagandasını yapmalarına rağmen, son yıllarda 
herhangi bir şiddet eylemi görülmemiştir. 

3.2.3 Kürdistan Halk Kongresi (KONGRA GEL) 
(önceden KADEK ve daha önce PKK) 

Hamburg´ta yaşayan yaklaşık 62.000 Türk´ün 
20.000´den fazlası, kendilerini Türk Devleti´ne ait 
hissedip, hissetmemelerine bağlı olmaksızın, Kürt 
kökenlidir (etnik kökenlere ilişkin kesin rakamlar mevcut 
değildir). Bunlardan yaklaşık 600´ü Hamburg 
Şehri´ndeki KONGRA GEL taraftarlarını oluştur-
maktadır. 

1978´de „Kürdistan İşçi Partisi” (PKK) olarak Abdullah 
ÖCALAN tarafından kurulmuş (şimdiye kadar Genel 
Sekreter sıfatını taşıyordu, şimdi ise „Kürt Halkının 
Önderi” deniyor),  Nisan 2002´den Ekim 2003´e kadar 
„KADEK” (Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi 
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Kongresi) ismini taşımıştır. 15.11.03 tarihinde Kuzey 
Irak´ta  yapılan bir basın toplantısında Kürdistan Halk 
Kongresi´nin (KONGRA GEL) kurulduğu ilan edilmiştir. 
İlk önceleri Marksist-Leninist bir kadro partisi iken 
KONGRA GEL/PKK bugün kendisini diyaloğa hazır bir 
„demokratik, siyasi bir hareket” olarak görmektedir. Fakat 
gerçekte demokratik bir yapıya sahip değildir. 
Görevliler yönetimin emirlerine kesinlikle bağlıdırlar. 
Bu Kürt örgütünün, KONGRA GEL´in kurulması 
sayesinde, kendisine cidden siyasi bir güç olarak yer 
edinip edinemeyeceği şüphelidir. PKK’yı eski şekliyle 
yeniden kurma çalışmaları, 2004´ten beri devam 
etmektedir. Aynı zamanda „meşru müdafaa” talebi vardır.  

PKK 1984´te Türk 
Devletine karşı 
terörist bir gerilla 
savaşı başlattı. Bu 
aralar vazgeçtikleri 
hedef, savaşarak 
bağımsız bir 
„Kürdistan” kur-
maktı. ÖCALAN´ın 
15.02.99´da ya-
kalanmasından sonra PKK,  Eylül 1999´da, bu 
mücadeleyi, askerî durumun ümitsiz olmasından dolayı 
durdurmuştur. Fakat ağırlıklı olarak Kuzey Irak´a çekilmiş 
olan gerilla birliklerini dağıtmadı. Onların, „Kürt 
sorununun çözümü” için ve ÖCALAN´ın hapis şartlarına 
ilişkin olarak, süre vermek suretiyle, sıkça yaptıkları ağır 
tehditler şimdiye kadar sonuç vermemiştir. Örgüt, Mayıs 
2004´ün ortasında „tek taraflı ateşkes”´in bittiğini ilân 
etmiştir. Buna sebep olarak ise „Kürt” bölgelerinde 
yapıldığı belirtilen askerî eylemleri de göstermiştir. O 
zamandan beri  Türk ordusuyla artan miktarda çatışmalar 
kaydedilmiştir. 

Kasım 1993´te PKK´ya Alman İçişleri Bakanı faaliyet 
yasağı koydu; bu yasak aynı zamanda KADEK ve 
KONGRA GEL için de geçerlidir. Yasağın sebebi, „Kürt 
sorunu”´na dikkatleri çekmeyi amaçlayan, özellikle 
gösterilerde sergilenen çok sayıdaki militan eylemlerdir. 

KONGRA GEL´in Almanya´da hâlâ geçerli olan „barış 
rotası” - siyasetine rağmen, özellikle genç taraftarların 
münferit kışkırtmalarda bulunabileceği - Hamburg 
için de hesaba katılmalıdır. Örneğin birçok kez genel 

AP 
AP 
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yollarda araç lastikleri yakılmış ve benzin şişeleri 
atılmıştır. Fakat eşik aşılarak, şiddet içeren yoğun 
protesto gösterilerine kalkışılması, sadece istisnai 
durumlarda bekleniyordur. 

Almanya´da KONGRA GEL´in toplam, yaklaşık 11.500 
taraftarı vardır. KONGRA GEL´in Hamburg´ta da 
merkezleri vardır. KONGRA GEL´e yakın duran iki 
derneğin merkezi buradadır: „Kurdistan Volkshaus 
e.V.” ve „Volkshaus der Türkei in Hamburg e.V.”. 
Bugüne kadarki KADEK´in politik kolu olan yasa dışı 
„Kurdische Demokratische Volksunion”´un (YDK) 
örgüt birimlerinin toplantıları da burada yapılmaktadır. 
YDK, 1993´te aynı şekilde yas aklanan „Nationale 
Befreiungs-front Kurdistan”´ın (ERNK) yeni adıdır. 
Haziran 2004´ten beri YDK “Koordination der Kurdischen 
Demokratischen Gesellschaft in Europa“ (Civata 
Kongreya Kurdistan; CDK) adını taşımaktadır. 

4. Aşırı uçtaki Türk Milliyetçiler 

Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri 
Federasyonu (ADÜTDF) 

Aşırı uçtaki milliyetçi gruplar ve kişiler için „millet” bütün 
diğer değerlerin üstündedir. Gerçi Almanya´da Türk 
milletini bu anlamda yüceltmek yasak değildir, ama 
milletlerin barış içinde birlikte yaşaması ve uyuşması 
düşüncesinin yara alma tehlikesi vardır.  

Bu yelpazedeki en önemli örgüt, Almanya´da yaklaşık 
8.000 taraftarı bulunan „Avrupa Demokratik Ülkücü 
Türk Dernekleri Federasyonu”´dur (ADÜTDF). „Türk 
Federasyon” adı altında da ortaya çıkmaktadır. 

Bu örgüt, Türkiye´deki 
„Milliyetçi Hareket Parti-
si”´nin (MHP) taraftarlarının 
toplanma yeridir. Partinin 
1997´de ölen kurucusu ve parti 
başkanı Alparslan TÜRKEŞ´in 
zamanında, pantürkist, ırkçı 
ve neofaşist düşünceleri 
vardı. Onun halefi Devlet 
BAHÇELİ´nin ( resim) yöne-

timi altında daha ılımlı bir rota çizilmiştir. 
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ADÜTDF içinde de ırkçı çizgiye ve aşırıya kaçan bir 
milliyetçiliğe eğilim vardır. Bu yüzden - içeriye yönelik 
şiddetten kaçınma çağrılarına rağmen - kutuplaşma ve 
aşırı uçtaki Türk solcular veya KONGRA GEL taraftarları 
ile şiddete dayalı kavga ve kışkırtma tehlikesi vardır. 

En başta genç üyeler kendilerini „Bozkurt” olarak 
adlandırıyorlar. Böylece kendilerini, 70´li yılların sonunda 
Türkiye´de yaşanan yoğun çatışmalara önemli derecede 
sebebiyet veren, MHP´nin o zamanki militan gençlik 
örgütü ile kıyaslıyorlar. „Bozkurt”, bir efsaneye göre M.S. 
2. yüzyılda Türkleri Anadolu´ya getiren, milli bir 
semboldür. 

Almanya´da, ADÜTDF taraftarlarının son yıllarda, 
ADÜTDF´nun onayı veya emriyle, politik muhaliflerine 
karşı gerçekleştirdiği herhangi bir şiddet eylemine 
rastlanmamıştır.  

Hamburg´ta merkezi Altona´da olan bir dernek 
bulunmaktadır; bu dernek, yaklaşık 300 taraftara sahiptir. 
Onların son yıllarda aleniyete çıkan herhangi bir 
eylemi hemen hemen olmamıştır. 

5. Daha geniş bilgiyi nasıl alabilirsiniz 

Bu broşürle, Alman Anayasası´nın önemli özelliklerini, 
„Verfassungsschutz”´un görevleri ile en başta Türk 
kökenli yurttaşları hedef alan aşırı uçtaki örgütler 
hakkında bilgilendirmek istedik. 

Tabii umarız ki, bu konulara ilginizi çekebildik. Eğer 
sizlerin başka sorularınız, işaret etmek istediğiniz 
noktalar veya eleştirileriniz varsa, bize doğrudan baş-
vurabilirsıniz. Bize telefonla 040 - 24 44 43, faksla 040 - 
33 83 60 numaralarından ve e-mail ile halkla ilişkiler 
adresimiz olan info@verfassungsschuz.hamburg.de 
üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Daha geniş bilgiyi internet sayfamızda da 
(www.verfassungsschutz.hamburg.de) bulabilirsiniz. 
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