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Bild wird in höherer Qualität
benötigt

1.

Önsöz

Müslümanlar hiristiyan din toplumundan sonra Almanya’da en büyük
din toplumunu oluşturmaktadır. Müslüman vatandaşların %99’u dinlerini
barışçıl bir şekilde tatbik etmektedirler ve anayasamızdaki değer düzenine
saygı duymaktadırlar. Bundan ötürü Anayasayı Koruma Şubesi bir dünya
dini olan islamı ve onun tatbik edilmesini gözetlememektedir. Fakat
Anayasayı Koruma Şubesi bizim hür demokrat temel esaslarımıza karşı
olan aşırı ideolojileri – dini içerikli olanlar dahil – gözetlemektedir. Bundan
dolayı batı demokrasi düşüncesini reddeden selefi ideolojisinin gençler
arasından gittikçe benimsenmesi endişe vericidir.
Arap baharı denen ayaklanmaların başlamasından bu yana ve Suriye’deki
savaşın artmasıyla şiddet uygulamaya hazır selefiler kendi ideolojilerini
yaymaya çalışmaktadırlar. Selefilerin propagandaları özellikle genç
müslümanları, inanç değiştirenler dahil olmak üzere, aşırı etkilemektedir.
Amaçları ise, Almanya’daki toplumu – kısmen şiddet uygulayarak - orta
vadede selefi ideolojisi ile değiştirmektir.
Bu broşürle selefilik ve onun çeşitli tarzı hakkında bilgilendirmek, maruz
kalanların başvurabileceği yerleri göstermek ve böylece selefi propangandasının amacının anlaşılmasında katkımız olmasını, herkes ve toplum için
bundan kaynaklanan tehlikenin önlenmesini istiyoruz.

Joachim Hermann
Devlet Bakanı
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Gerhard Eck
Bakanlık Müsteşarı
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2.

İslam ve islamcılık birbirinden ayrılabilir mi?

Evet, hatta bunun özelikle yapılması lazım. İslam bir dindir ve uygulanması
Anayasayı Koruma Şubesince gözetlenmez. Tam aksine, anayasa kanunu
md. 4 uyarınca din hürriyetini korumak Anayasayı Koruma Şubelerinin
vazifesidir.
İslamcılık ise aşırı siyasi bir ideolojidir. İslamcılık kavramı 1990 yıllarında
sosyal bilimlerde ortaya çıkmıştır. Siyasi amaçları gütmek için dinin dilini
kullanarak siyasi dünya görüşünü tarif eder. İslamcılık, islam dini şartları ve
normlarının kesin zorunlu siyasi davranış talimatları şeklinde ve böylece
diğer toplum modellerine karşı inhisari hak olarak başlar.
İslamistler, tek „gerçek“ islamı temsil ettikleri hakkını sadece kendilerinde
görürler ve uygulanmasını devlet ve toplum için zorunlu olarak gerçekleştirmek isterler. İslam konusunda başka düşüncede olan müslümanları
„izinsiz yeniliklerle“ ruhsuzlaştırmakla itham ederler. İslamistlerin nazarında devlet ve dini birbirinden ayırmak da buna dahildir.
Bundan dolayı islamcılık evrensel hakimiyet hakkı olduğu görüşündedir
ve kısmen şiddeti meşrulaştırır.

İslamcılık denince islamdan ayırdedilmesi gereken, islam dinine dayanan
aşırı bir siyası tarz anlaşılır.

Zamanla islamcı ideolojinin çeşitli şekilleri oluşmuş ve müslüman ülkelerde ve dinlerde siyasi ve toplumsal şartlar belirlemiştir. Aşağıdaki ideolojik
nitelikler islamcı görüşlere genelde müşterektir:
f
f
f
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Onlar islamı sadece din ve etik olarak değil, her şeyi içeren hayat
düzeni olarak görürler.
Şeriat veya „islam kanunu“ siyasetin ve toplumun düzen prensibidir.
Kuran ve sünnet, yani Muhammed peygamberin sözleri ve eylemlerinin rivayeti olan, islamcıların nazarında „anayasa“ hükmüne sahiptir,
siyaset ve kurulacak „islam devleti“ için zorunlu örnektir.
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2.1.

İslamcılık neden anayasaya aykırı?

Anayasa, her türlü şiddet ve mutlakiyet yönetimi reddeden hür demokratik bir temel düzen teşkil eder. Federal Anayasa Mahkemesi hükümleri
uyarınca bu düzenin temel prensiplerini aşağıdaki hususlar içermektedir:
f
f
f
f
f
f
f
f

Anayasada somutlaştırılan insan haklarına, özellikle yaşam ve serbest
gelişme hakkına saygı.
Halk egemenliği.
Kuvvetler ayrımı.
Hükümetin sorumluluğu.
İdarenin yasaya uygunluğu.
Mahkemelerin bağımsızlığı.
Çok partili prensip.
Bütün siyasi partilerin eşit hakka sahip olması ve anayasal bir muhalefetin kurulması ve uygulanması.

Bu prensiplerin en az birine karşı mücadele eden her örgüt ya da grup
anayasayı ihlal eder yani aşırıdır. İslamcılık, teokratik bir devlet ve toplum
hedefler (din devleti), ki bu demokratik bir toplumla bağdaşmaz. İslamistler, anayasaya kesinlikle aykırı olan şeriat yorumunda ısrarcıdırlar.
İslamdan uzaklaşıldığı takdirde uzuvların kesilmesi, kırbaçlama ya da
ölüm cezası gibi bedensel cezalar insan onuruna dokunulmazlığa ve din
hürriyetine aykırıdır.

İslamcılık ile hür demokratik anayasanın aykırılığı
Din hakimiyeti

f

Halk egenmeliği

Hükmetmek

f

Kuvvetler ayrımı,
Mahkemelerin bağımsızlığı

Hakikat talebi

f

Fikir özgürlüğü,
Değerler plüralizmi,
Çok partili prensip,
Muhalefet hakkı

Müslümanlara imtiyaz tanıma f
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Din özgürlüğü,
Eşit haklar
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2.2.

İslamcılık ile selefilik arasındaki fark nedir?

Selefilik islamcılığın bir alt kategorisidir. Bazı benzerliklere rağmen diğer
islamcı akımlarından aşağıdaki hususlarda ayrılır:
f
f
f
f

oluşumu,
idealleri,
organize formları ve
stratejileri.

Selefilikin diğer islamcı akımlarından ayıran asıl husus, selefilerin sadece
peygamber Muhammed’in fiillerini ve fikirlerini ve bir sonraki iki nesli
her zaman için örnek almalarıdır. Selefilik, Almanya’da ve bütün dünyada
günümüzün en dinamik ve en aktif islamcı hareketidir.

3.

„Selefilik“ kavramı nerden gelmektedir?

Selefilerin yolunu izlediği „dürüst kadim öncüler“ denen (m.s. 7. Ile 9. yy),
ilk üç nesil müslümanlara (m.s. 7. ile 9. yy.) Arapçada „al-salaf al-salih“ denir.
Bu ilk müslüman toplumu selefi ideolojisinde esas ilke olup islamın „altın
devri“ olarak örnek alınır. Selefiler, islamın yeniden eski gücüne kavuşması
için taraftarlarından selefe şartsız itaat etmelerini isterler.
Selefilik acımasız bir şekilde islamın ilk çağındaki ideal gelenekseli
simgeleyen düşünce ekolüdür. Selefiler, ideolojilerini özellikle
tutucu islam düşünürlerin derslerinin hareketli parçalarından inşa
ederler. Bugün vehhabiliğin oldukça sert ve höşgörüsüz eğitim
görüşlerine yönelirler.
Vehhabilik Muhammad Ibn Abd al-Wahhab (1703-1792) ideolojisine dayanır ve Arabistan’ın merkezinde doğmuştur. İslamın „yeniliklerden“ temizlenmesini talep eder. Vehhabilik Suudi Arabistan’da
hakimdir ve selefiliğin içinde en etkili ideolojik eğilim dir.
Selefilerin çoğu „selefilik“ kavramını yabancı bir isim olarak algılar ve
bunu kabul etmezler. Müslümanlar tarafından „selefiler“ için eşanlamlı
olarak kullanılan „vehhabiler“ tabirini da aynı şiddetle redderler. Selefiler,
kendilerini „peygamber geleneğinin ve cemaat kişisi“, Arapça „ahl
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al-sunna wal-jama’a“, kısacası „müslümanlar“ olarak nitelemeyi tercih
ederler. Böylece peygamberin hadisleri uyarınca kendilerini asıl islamın
„asli“ temsilcileri olarak görürler.

4.

Selefilerin hedefi nedir?

Bütün selefilerin müşterek bir hedefi var: başında siyasi ve dini otoriter bir
halife bulunan şeriata uygun bir siyasi sistem kurmak. Devletin, yasaların
ve toplumun tamamen değiştirilerek „dürüst kadim öncüler“ misalinde
„Allahın istediği“ kurallara uygun olması telakki edilmektedir.
Selefiler, ulusal devletleri tanımazlar. Bütün ümmeti, yani bütün islam
dünyasını içeren çekirdek bir devletten yola çıkarak kurulacak devletin
sınırları „büyümelidir“. Böyle bir devletin kurulmasından sonra bir islam
çekirdek devlette yaşamayan müslümanlar peygamberin örneğinde
Allahın istediği yaşamı sürdürebilmek ve „kafirlerin“ idaresinde yaşamamak
için „hijra“ (hicret), gerekirse göç etmelidirler.
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5.

Bütün selefiler aynı mı?

Hayır. Selefilik tekdüzen bir hareket değildir. Almanya’da iki aşırı selefilik
akımı mecuttur: hedefine ulaşmak için doğrudan şiddet uygulamayan
sözde siyasi selefilik ve neticede El-Kaide sorumlusu olan cihatçı selefilik.
Ancak iki akım arasındaki geçişler kesintisizdir.
Siyasi selefiler, toplumu uzun bir süreç içinde selefi anlayışına göre
değiştirmek amacıyla ideolojilerini yoğun propaganda aktivitelerle
yaymaktadırlar (da’wa = „misyonluk“). Siyasi selefilik taraftarları görünüşte
terörizmden uzak duruyorlar ve açık bir şekilde şiddet çağrısı yapmıyorlar.
Buna rağmen meşruluk kazanmış şiddet, örneğin bedensel cezalar,
prensipte dışlanmıyor. Selefiler, islamın tefsirinde belli alimlerin eserlerini
seçiyorlar.

Cihatçı selefiler, doğrudan ve ivedi şiddet uygulanmasını tasvip ediyorlar.
Müslümanların büyük bir çoğunluğu cihadı ahlaki kifayetsizliğe karşı şahsi
bir mücadele olarak görürken, cihatçı selefiler için bu esasen militandır.
Onlar için islama uygun olmayan durumlara karşı silahlı mücadele etmek
her müslümanın görevidir.
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Cihat sadece batıyı değil aynı zamanda, selefilerin islamdan uzaklaşmakla
ve kin duydukları „batının“ işbirlikçisi olmakla suçladıkları, islam devletlerini yönetenlerini de hedef almaktadır.
Almanya‘da daha ziyade siyasi selefiler aktiftir. Fakat şimdiye kadar tespit
edilen hemen hemen her terörist ağ ve tek kişiler selefilik etkisi altında
veya selefi çevrelerde oluşmuş durumda. Bundan ötürü selefilik, islamcı
militanlığı ideolojinin çoğalmasına uygun olarak adlandırılabilir.
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6.

Selefilerin dünya ve insan görüşü nedir?

Selefilik, hoşgörüsüz, antidemokratik ve şiddeti yücelten bir dünya görüşü
içermektedir. Şeriatta yazılı kanunlara ve aşağıda belirtilen prensiplere
saygı selefiler için ölümden sonra cennete ya da cehenneme girme
hususunda hüküm vericidir.
Tevhit konsepti
İslamda tevhit kavramı, islamda şehadet getirirken tekrarlanan, mutlak
„birliği ve Allahın tek oluşunu“ (monoteizmi) işaret eder.
Selefiler, tevhit ilkesinden türeterek Allah’ın tek egemen ve şeriatın onun
tarafından bahşedilen ilahi vahiy – ve bundan dolayı tek geçerli – kanun
olduğudur. Buna mukabil selefiler, halkın egemenliğini ve insanlar
tarafından yapılan kanunları „islamcıl“ olmadığı için reddetmektedirler.

Tevhit, işaret parmağının yukarıyı göstermesinin simgesidir.
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Düşman tasvirleri
Selefiler, dünyayı iki karşı cepheye ayırırlar – bir tarafta selefiler, diğer
tarafta kafirler, ki bunlar genel olarak „kuffar“ olarak nitelendirilir. Selefilik,
hem selefi olmayan müslamanlara hem de diğer din mensuplarına karşıdır.
Bu dünya görüşü, Allah’a ve müminlere sadakat ve kafirlerle ilişkiyi kesme
olarak tercüme edilebilir, al-Wala’ wal-Bara denilen prensibe dayanır.
Bu prensiple selefiler, bilinçli olarak toplumun çoğunluğundan ve diğer
müslümanlardan uzaklaşırlar. Cihatçı selefiler, buna göre bütün başka
düşünenlere ve başka inancı olanlara karşı kin beslemektedirler.

Dini metinlerin sert tefsiri
Selefiler, tek kanun olan kutsal metinlere (kuran ve sünnet) dönmeyi
talep etmektedirler. – Geleneksel islam bilim okullarının eğitim görüşlerine rağmen ve tarihi bağlamı ve yüzyıllar zarfında islamın toplumsal
gelişmesini dikkate almaksızın her müslümanın dini metinleri kelimesi
kelimesine bilmesi istenir.

Selefilik
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Şartsız hak
Selefiler, kendilerini üstün ve seçilmiş avangart olarak görürler. Tek temsil
etme hakkı ile selefiler, diğer bütün islam inançlarını birleştirmeyi ve onları
tek „gerçek“ inançla değiştirmeyi amaç edinmişlerdir. Böylece diğer bütün
müslüman doğrularına karşı tefsir monopolünü kendilerinin hakkı olarak
görürler.
Tekfir konsepti
„Tekfir“ denilen konsept özellikle cihatçı selefilikde önemli bir rol oynar.
Arapça bir kavram olan tekfirin anlamı „afaroz etme“ ya da „imansız
olduğu için itham etme“. Çihatçı selefiler, bu konsepti ideolojik düşmanları
olan başka türlü düşünen diğer müslümanları „kafir“ ve „islamın düşmanı“
ilan etmekte kullanırlar ve bunu müslümanlara da şiddet uygulamada
dini meşruluk sayarlar.
Askeri cihat „imanın altıncı şartı“
En geç Sovjet askerlerinin (1979 sonu) Afganistan’a girmesinden sonra
1980li yıllardan beri Abdullah Azzam gibi cihat ideologların etkisiyle
evrensel bir cihat düşüncesi hasıl olmuştur. Buna dayanarak cihatçı-selefi
ideologlar, islamın klasik şartlarının:
f
f
f
f
f

kelime i şehadet getirme
Namaz kılma
oruç tutma,
zekat verme,
hacca gitme

yanı sıra unutulmuş olan „altıncı şart“, yani militan ve askeri cihat, olduğunu kanıt göstermektedirler. Her müslüman baskı altında olan din
kardeşlerine – Afganistan, Çeçenistan, Somalya ya da Suriye gibi – askeri
yardım yapmak zorundadır.
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Şehit kültü
Misyoner çabalarıyla selefiler, etkileyici „cehennem ateşi“ resimleri göstererek insanları kurtarmak istediklerini belirtiyorlar. İnternette yayınlanan
sayısız konferanslarla ve vaazlarla selefi vaizler, dinleyicileri korkunç
resimlerle cehennem azabı hususunda uyarıyorlar.
Bu tehdit pedagojisi ise özellikle genç insanların islamı farklı bir özellikle
yorumlamasına hizmet ediyor. Bahsedilen cehennem azabından ancak
kayıtsız şartsız itikat ederek ve şeriata uygun davranak kurtulunabileceği
izlenimi iletiliyor. Bunun nedenini araştırmak ise inancı yitirme (apostazi)
olarak değerlendiriliyor.
Cennetin çekiciliği ise renkli resimlerle süsleniyor. Özellikle cihatçı çevrelerde şehit olarak ölmenin cennete giden en kısa yol olduğu ve bütün
günahlardan arınma intibaı oldukça yaygın. Bundan adeta her cihatta
ölen savaşçının şehit olarak yüceltildiği bir şehit kültü ortaya çıkmıştır.
„Yeşil kuşlar“ şehitlerin simgesi olmuş, onların ruhları cenette yeşil kuş
olarak uçmaktadır.

Selefilik
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7.

Selefilik ne kadar tehlikeli?

Siyasi selefilik, radikal etkisiyle terör eylemleri için de uygun bir ortam
teşkil etmektedir. Almanya’da tespit edilen hemen hemen bütün terör
ağ yapılanmaları ve tek kişiler selefi etkisindedir ya da selefi çevrelerde
gelişmistir. Cihatçı selefiler şu sıralar selefilerin sadece ufak kısmını teşkil
etmektedir.
Terör eğitim kamplarında bulunmak ve enternasyonal cihat bölgelerindeki
savaşlara katılmak selefi spektrumu için hala özel bir önem taşımaktadır.
Yurtdışına giden kişiler genelde çok genç olup kısmen çok kısa bir radikal
dönemden geçmiştir.
Terör eğitim kamplarında yetişmiş ya da aktif olarak paramiliter mücadeleye
katılmış kişiler Almanya’ya geri döndükten sonra büyük bir güvenlik riski
teşkil etmektedirler. Cihat bölgelerinden geri dönenler islamcı çevrelerinde
büyük bir saygınlık görmektedirler ve şimdiye kadar şiddete yönelmemiş
islamcıların radikalleşmelerinde olumsuz destek verebilirler. Özellikle
gençler üzerinde büyük bir çekicilik icra etmektedirler.
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8.

Selefilik Almanya’da nasıl örgütleniyor?

Selefi alanı genelde dağınık örgütlenmiş olup oldukça dinamiktir. Belli
başlı, formel bir örgüt yapısı genelde mevcut değildir. Yerel selefi dernekleri bir istisna olup aynı zamanda selefiliğin etkisinde olan camilerin
destekleyicileridir. Bunun yanısıra gittikçe artan dağınık kişisel ağlar ya da
selefi aktiviteleri geliştiren, bağımsız hareket eden tek kişiler mevcuttur.

9.

Selefi çevrelerde kadınların rolu nedir?

Katı selefi kaidelerine göre erkek ve kadın Allah nazarında eşit olmakla
beraber, gerçek yaşamda eşit haklara sahip değildirler. Selefiler, erkek ve
kadının bedenen ve zihnen farklı olduğunu ve bundan ötürü toplumda
farklı rolleri olduğunu öne sürerek, cinsiyetlerin eşitliğini kesinlikle
reddetmektedirler. İki cinsiyetin farklı olduğu gerekçesini kuran ve sünnetteki somut metinlerle belirtmektedirler. Bedensel cezalandırma, aynı
şekilde bütün sosyal alanlarda kadın ve erkeğin ayrı olması gerekçesi
meşrulaştırılmıştır.
Bu eskiden kalma toplumsal görüşe rağmen genç kadınlar da selefilik
için angaje olmaktadırlar. Almanya’daki selefi çevrelerinde ve ağlarda
takriben yüzde on kadın bulunmaktadır. İnternette uygun evlenme
sayfaları üzerinden aralarında evlilik yapmaktadırlar.
Kadınlar, şiddete yönelik, cihatçı çevrelerde de aktifler. Cihatçı kadınlar
Almanya’da genelde internette propaganda yapmakta ve radikalleştirmektedirler. Örneğin bağış toplamada ya da başka cihatçı bayanları
Suriye-Irak sınırından savaş bölgesine sokmakta destek olmaktadırlar.
Fakat bazı kadınlar bu ideolojik ve organize katılımla yetinmiyorlar.
Anayasayı Koruma Şubesi, erkeklerine destek vermek için cihatçı savaş
bölgelerine giden kadınlar olduğunu biliyor. Bazı ender hallerde evli
olmayan kadınlar da Suriye’ye ya da Irak’a gidiyorlar. Mücahitlere (din
savaşçılarına) orada cihat için önemli katkılarda bulunduklarını internette
anlatıyorlar.
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10.

Bavyera’da selefi yapılanma var mı?

Bavyera’nın pek çok şehrinde de selefi aktiviteleri gözlenmektedir. Taraftarları genelde iletişim ağlarında örgütlenmektedir. Muntazam bilgilendirme
standları kurarak genelde selefi yayınları dağıtmaktadırlar.
Selefi dernekler tarafından işletilen camiler selefi konferansları için platform
teşkil etmekte ve selefi islam dersleri için kullanılmaktadır. Burada – kısmen
muntazam aralıklarla – selefi düşünceleri yayan vaizler vaaz vermektedirler.

11.

Selefiler nasıl yeni taraftarlar buluyor?

Almanya’da yayalara açık alanlardaki „islam-bilgilendirme standları“ndan
başlayarak umuma açık yerlerdeki büyük gösteriler ve filmi çekilerek
videosu internete koyulan, kısmen günlerce süren „islam seminerleri“ne
kadar selefiler pek çok real ve virtüel eylemlerde Almanya’ya yerleşmeyi
başarmışlardır. Gittikçe profesyonelleşen bu selefi ideolojisini yayma
özelikle gençleri, duygusal ve sosyal henüz gelişmemiş kişileri oldukça
etkilemektedir.
Bunun dışında selefiler, yeni potansiyel taraftarlarla temas kurmak için
bilgilendirme malzemesi yayarak bunu kapıları açmakta kullanmaktadırlar.
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11.1.

Selefiler yayalarla konuşuyor mu?

Selefi ideolojisine ilgi çekmek için yayalara ayrılan alanlara kurulan selefilerin bilgilendirme standtlarında yayalarla konuşulmaktadır. Bunun
hedefi ise, islamın hiristiyan ya da diğer dinlerden daha iyi olduğunu
göstermektir.

11.2.

Selefiler sığınmacılar arasında da taraftar
kazanıyor mu?

Evet. Selefiler, çeşitli yollarla sığınmacılarla irtibat kurmayı deniyorlar.
Bunda insani yardım ilk planda oluyor.
Sosyal yardımlarla selefiler bir güven zemini yaratmak istiyorlar. Sonra
bunu radikal, entegrasyona aykırı ideolojileri için kötüye kullanabiliyorlar.
Bu şekilde sığınmacılar uzun vadeli destekçi ya da üye olarak kazanılmak
isteniyor. Özellikle ebeveynsiz ve akrabasız Almanya‘ya gelen genç,
refakatsiz ve bundan ötürü sosyal yakınlaşma arayan sığınmacılar için
bu bir tehlike teşkil ediyor.
Aralarında selefi grupların da olduğu pek çok islamcı örgütü sığınmacılarla
irtibat kurmaya özellikle çağırmışlardır.
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Selefi vaiz Pierre Vogel Eylül 2015’te Facebook üzerinden benzer bir çağrıyı
yayınlamıştır.
„Kısa bir süre önce bir anket yaptık. Sığınmacılar için ne yapabileceğimiz hususunda sizlerin fikrini almak istedik. Sığınmacıların ihtiyaçları, kaderleri, şartları ve ardında yatan nedenleri oldukça farklı.
Bundan ötürü aşağıdaki şekilde hareket edilmeli:
1. Etrafınızda gruplar kurun!
2. Çevrenizdeki bütün sıgınmacı yurtlarını öğrenin!
3. Sığınmacı yurtlarına gidin ve bilgi edinin!“
İslamcı taraftar edinme işaretleri, sözümona yardımcıların sığınmacı
yurtlarında selefi içerikli yayınlar dağıtmaları ya da sığınmacıları selefi
toplantılarına davet etmeleri şeklinde olabilir.

11.3.

İnternetin rolü nedir?

Selefiler, interneti propaganda, iletişim ve idare aracı olarak kullanmaktadırlar. Pek çok sayfa tüm dünyada selefi ideolojisini yaymaktadır. Almanca
internet sayfalarının sayısı da son yıllarda oldukça artmıştır. Gittikçe daha
fazla selefi dernek, iletişim ağları ve tek kişiler tarafından birbiriyle kuvvetli bağı olan sayfalar, örneğin Da’wa sayfaları, açılmaktadır. Bu internet
podyumları genelde çok dilli, multi medyal ve şematik açıdan bir hayli
çaba harcanarak hazırlanmıştır.
Selefi sayfaların ana hedef grubu göçmen müslüman gençler ya da
sonradan müslüman olanlardır. Bunların pek çoğu zamanlarını sosyal
medyada ya da online tartışma platformlarında geçirmektedirler.
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Meşhur selefi alimleri sosyal medyada „online imamları„ olarak görülmekte olup kişilerin bulundukları yerde aldıkları selefi derslerine ilaveten ya
da tamamen bunu karşılayan görsel dersler vermektedirler. Yönetici sıfatındaki karizmatik şahisler internette selefi ideolojisini üretmektedirler.
Özellikle burada cihatçı vaazler sunulmaktadır.

İnternette yayılan propaganda ve „görsel“ iletişim ağları, eylemci ve
sempatizanların kendilerini bu harekette küresel cihadın bir parçası
olarak görmelerini sağlamaktadır. Bundan ötürü de El-Kaide gittikçe kriz
bölgelerinde cihat yapan bir örgüt olmaktan çıkarak bir dünya hareketi
haline gelmiştir.
Bundan ötürü sosyal medyada propaganda yapan ve ideoloji dersleri
veren El-Kaide sempatizanları ile terrör eylemcileri gittikçe birbirine
geçmiş durumdadır.
Dünyanın her ülkesinde sempatizanlar internetteki derslerden öğrenerek
dünya çapındaki (Open Source Jihad denen) mücadeleye katılabililiyor.
„Home grown“ denen teröristler böylece kendi ülkelerinde, herhangi bir
terör grubuna doğrudan doğruya dahil olmaksızın, cihat yapabiliyorlar.
İnternet dergileriyle patlayıcı maddenin nasıl yapıldığı öğretiliyor. Böylece
internet, islamcı terrörist grupların yöresel iç düzen ve gelişmelerden
bağımsız olarak ayakta kalabilmelerini ve gelişmelerini sağlıyor.

Selefilik
Sorular ve Cevaplar

23

11.4.

Selefiler ideolojilerini yaymak için müzikten
yararlanıyor mu?

Selefiler, müziği genelde bozulmuşluğun, dinsizliğin ve materyalist dünyanın bir ifadesi olarak reddetseler de diğer taraftan kendilerine ait bir müzik
kültürü keşfetmişlerdir veya bunu kendi amaçları için kullanmaktadırlar.
Neşidelerle müziğin duygusal etkisinden faydalanmaya çalışmaktadırlar. –
Genelde enstrüman eşliksiz kısa ve melodik dini şarkılar içeren – neşideler
özellikle gençler için çekici olup özleşme etkisi yaratmaktadır.

Bir neşide örneği:
„Evet biz ümmetimizin huzuru için dağlardan ovalardan geçerek
savaşa gidiyoruz, başka seçenek yok, ölümü arayıp kardeşlerimizin
yanında mahşere kadar acıyı tadacağız. Rabbimizin kulu olarak
onun sevgisini kazanmak için her savaşa gidelim ve biz ona severek
kulluk ediyoruz, cennetin kokusunu alabiliyorum, rabbime itaat
ediyorum, huriler* gülüyor ve bekliyorlar. Hayatım rabbim için.“
*Arapça: Cenneteki bakireler
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Dini içeriklerinden ötürü neşideler aşırı dindar müslümanlar tarafından
helal olarak kabul ediliyor.

11.5.

„İslam seminerlerinin“ selefi propagadasında
ne anlamı var?

İslam seminerleri selefi propagandasının önemli bir içeriğidir. Genelde
bir kaç süren toplantılarda selefi konular ve beraberlik hissi iletilmek istenmektedir. Genelde Almanya‘da tanınan pek çok selefi vaiz çoğunluğu
aynı düşüncede olan dinleyicilere selefi – hatta kısmen cihatçı – içerikli
vaazler vermektedirler.
Selefilerin önde gelen isimleri islam seminerlerini kullanarak temaslarını
devam ettiriyor ve genişletiyorlar ayrıca yeni taraftarlar kazanıyorlar.
Özellikle aralarında sonradan müslüman olanlar dahil olmak üzere genç
müslümanlara bu tür toplantılar oldukça çekici geliyor. İslam-cihatçı
çevrelerden bir çok kişinin radikal biyografisinde bu önemli bir temel taşı
teşkil ediyor.
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İslam seminerlerinin yanısıra selefi dernekleri ve örgütleri gittikçe artan
hayır toplantıları da düzenlemektedirler. Bunlar islam seminerlerine
benzemektedir, fakat genelde bağış toplanmaktadır. Bu toplantılarda
selefi vaizlerin vaazlarının yanısıra cihatçı savaş bölgelerinden duygusal
resimler de gösterilmektedir. Çeşitli selefi ağırlıklı (Ansaar International
e.V. ve Helfen in Not e.V. gibi) „yardım örgütleri“ bol bağış eğiliminden
istifade ederek din kardeşlerini destekliyorlar.

11.6.

Selefiler yurtdışında da eğitiliyor mu?

Pek çok selefi, Arapça konuşulan „islamın ana vatanı“na giderek dil ve
kuran bilgisini genişletmek ve derinleştirmek için yurt dışına seyahat
ediyor. Selefi çevrelerde genç selefilerin eğitimi için sık sık burs veriliyor
ve başka destekler sunuluyor. Dil ve islam öğrencileri selefi çevrelerde
kuvvetli kök salabilmeleri için orada kısmen özellikle selefi kişiler ve ağlarla
tanıştırılıyorlar.
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Bu sık sık önce siyasi selefi düşüncesine sahip olan genç müslümanların
cihatçı selefilik istikametinde radikalleşmelerine yol açıyor. Genelde cihatçı
savaş bölgelerinde bulunan „ terör kampı“ denen kamplarda terör eğitimi
yapılıyor. Bu eğitim hem ideolojik dersleri hem de dövüş sporlarını, silah
ve patlayıcı madde antremanlarını kapsamaktadır.

12.

Selefiliki özellikle gençler için çekici kılan
nedir?

Selefilik, bazı gençler için çekici, çünkü onları sözde net bir şekilde
yönlendiriyor. Modern dünyanın karmaşıklığı ve belirginsizliği siyah-beyaz
bir görüşle karşı karşıya getiriyor. Genç insan pek çok yasak ve kural
hususunda bireysel karar vermekten kurtarılıyor.
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Kendine bir yön çizememiş genç taraftarlara selefilik yeni ve sınır ötesi bir
kimlik sunuyor. Gençler kendilerini kabul edilmiş ve dünya çapındaki bir
dayanışım toplumunun bir parçası olduklarını hissediyorlar.
Selefi bir yaşam, çoğunluktan net bir şekilde ayrılma sinyalini de veriyor
ve çoğunluğun dikkatini çekiyor ve korku yaratıyor. Bu, Mainstream’e
başkaldıran ve ebeveyn neslinin dünyasına karşı koymak isteyen gençler
için çekici olabilir. Bunun dışında selefilik, hem başka dinlere hem de selefi
olmayan diğer müslümanlara karşı, gençlere üst olma hissini veriyor. Genç
insanın „seçkin“ bir toplumda kendini korunmuş hissetmesi isteniyor.

13.

Gençler de cihada gidiyor mu?

Evet. Gençler, Almanya’daki cihadizm alanında gittikçe daha büyük bir rol
oynuyorlar. Federal Kriminal Dairesi’nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre
cihatçı çevrelere katılma daha ziyade 16 ile 19 yaşları arasında başlıyor.
Genç erkekler özellikle cihatçı grupların askeri başarıları ile özendirilirken,
bazı genç kızlar cihatçı bir gencin yanında bir yaşam sürdürmek istiyorlar.
Bundan ötürü kadının rolü bilinçli olarak ilk etapta kocasına destek olan
eş ve anne olarak uygun görülüyor.
Gençleri etkilemede cihatçı örgütlerin etki alanına girinceye kadar sosyal
medyada iletişim özel bir rol oynamaktadır. İslamist propaganda macera
ve kamp ateşi gibi kilişelerle daha ziyade gençlerin bir bir olay yaşamaya
yönelik isteklerine dayanmaktadır. Cihatçılar savaştaki başarılarından
bahsederek hayatı bir savaşçı olarak yüceltmektedirler. Kadınlar ise sosyal
medyada cihatçı bölgelerdeki günlük yaşamlarını idealleştirerek anlatmaktadırlar.
Sağlık, maddi ve sosyal himaye övülmekte ve hemen hemen hiç bir eksik
olmadığı belirtilmektedir. Cihat bölgelerindeki gerçeğin böyle olmadığını
ise batılı genç cihadistler ancak oraya gittikten sonra acı bir sekilde tespit
etmektedirler.
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14.

İslam dinine geçmek radikalleşme işareti
olarak mı değerlendirilmeli?

Hayır, sadece islam dinine geçmek radikalleşme anlamına gelmez.
Ancak sonradan din değiştiren bazı kişiler iyi bir müslüman olduklarını
kanıtlamak zorunda olduklarını düşünmektedirler. Bunun için özel bir çaba
sarfettiklerinden selefiler tarafından radikalleştirme eğilimi yaratabiliyorlar.
Selefi vaizler, şimdiye kadar herhangi bir dine ait olmayan veya başka
dinden genç insanları din değiştirmelerinden önce selefi yönlü bir islama
yöneltmeye çalışıyorlar. İnternet bunda özel bir rol oynuyor. Google
üzerinden „islam“ kelimesini vererek arama yapıldığında ister istemez,
„hakiki“ islamı anlattıklarını belirten, bir takım selefi sayfalarla karşılaşılıyor.

15.

Radikalleşme zamanında farkedilebilir mi?

Arkadaşlar, anne ve babalar ve öğretmenler, aşağıdaki hususlarda değinilen
muhtemel islamcı bir görüşün ilk işaretlerini farketme şansına sahipler:
Davranış değişikliği:
f „İmansızlarla“ temas kurmak istemiyor ve net sınırlanmış düşman
tasvirlerine karşı kışkırtıyorsa.
f Şiddeti yücelten islamcı neşideler dinliyorsa, internette selefi sayfalarıyla meşgul ise ve cihatçı propaganda malzemesi topluyorsa.
f Sadece onun din-siyasi görüşleri geçerli ise ve kesinlikle başka bir
pozisyonu kabul etmiyorsa.
f Çevresinde agresif misyonerlik eğilimi görülüyorsa.
f Yahudiler ve hiristiyanlar hakkında küçümseyici ve aşağılayıcı sözler
ediyorsa ve buna dini görüşü neden gösteriyorsa.
f Gittikçe düşünceleri ahirete sabitleşir ve kendi dünyasal yaşamından
uzaklaşırsa.
Seyahatlar
f Güya „dil kurslarına“ katılacağını söyleyerek kriz bölgelerine seyahat
ederse.
f Bir islam ülkesine göç (hicret) amacıyla ailesiyle ve hayat arkadaşıyla
vedalaşırsa.
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16.

Radikalleşme nasıl oluşuyor?

Radikalleşmeyi harekete geçiren herhangi bir uyarıcı yoktur. Fakat pek
çok faktör radikalleşme prosedürünü birleştirebilir, bu da bazı hallerde
cihada katılmaya neden olabilir.
Hoşnutsuzluk/Ön radikalleşme:
- Yaşamından memnun olmamak
- Kökünü yitirme ya da dışlanma hissi
- Kabul edilmemek
- Kendinden emin olmamak
- Kendi kimliğinin arayışına girmek
f Kimlik krizi, yeni yaşam amacı aramak

Kendini özdeşleştirmek:
(Peer-Group denen) yaşıtlarıyla ve aynı düşünceden olanlarla tesadüfen bir
araya gelmek
f Grup dinamiğinin akışı ilgi duyulmayan kanıt ve davranışların örnek
alınmasını sağlıyor.

İdeoloji haline getirme/Görüş aşılama:
- Taraftarlar arasındaki sıkı bağ
- Katı kurallar ve anlaşılabilir cevaplar sosyal ve ahlaki normlara iskele
oluşturuyor
- İmansızlara karşı kendilerini savunması gereken ümmet („inananlar
topluluğu“) fikri
-Toplumdan uzaklaşmak
f İslamist düşünceye yönelmek

Seferberlik:
- Spiritüel liderlerle temas kurarak radikalleşmek
- Aynı düşünenler tarafından şiddet eylemleri yapmaya onay almak
- Aşırı ya da terrör eylemlerine katılmaya hazır olmak
- Yurtdışındaki eğitim kamplarında bulunmak grup hissini güçlendirir
f İletilen normlar arasında şiddet, müşterek hedeflere ulaşmak için,
meşru bir araçtır
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Bavyeralı bir gencin radikalleşme süreci
D. ortaokulu Bavyera’da başarıyla bitiriyor ve akabinde zanaat mesleği
öğrenmeye başlıyor. Kalfalık sınavına az bir zaman kala öğrenimini
yarıda bırakıp savaşçı olarak Suriye’deki iç savaşa gidiyor ve kısa bir
süre sonra ölüyor. Böyle bir şey nasıl olabilir?
Ülkeyi terketmesinden 2 sene önce D. inancını değiştirerek Selefiliğe geçiyor.
Yakınında bulunan camilere gitmiş ve orada kendi yaşındaki hemfikirleriyle
karşılamıştı. Grup, selefi ve cihatçı propaganda videoları seyretmiş ve
giderek aşırı görüşler edinmişdi. Askeri cihat etmek en büyük farz olarak
kabul edilir. Selefi olmayan cami ve vaizlerden grup kesinlikle uzaklaşmıştı.
O zamanlar D.‘nin kadınlarla tokalaşmaması ve namaz vakitlerini
kaçırmamaya çok önem vermesi çevresindekilerin dikkatini çekmişti. Aynı
zamanda „imansızlarla“ arasında bir sınır yaratmak için, dış görünümünü
selefi din görüşlerine uydurmuştu.
Radikalleşme süreci içinde D. daha fazla dövüş sporu ve antreman yaptı.
Yerde uyudu ve cihat bölgesindeki savaşa hazırlanmak için kendisini
kırbaçladı. Yeterli nakit parası olması için malını mülkünü sattı.
D. ülkeyi terketmeden önce amaçları için yardım ve ideolojik destek almak
üzere Bavyera dışındaki cihatçı-selefi çevrelerle temas kurmayı denedi. İlk
kez uçakla ülkeyi terketme teşebbüsü Bavyera makamlarının önceden
aldığı önlemlerden dolayı mümkün olmadı. Kısa bir süre sonra ikinci kez
deneyerek kara yoluyla Türkiye’ye gidebildi. Türkiye’nin doğu sınırında
hemfikir olduğu cihatçılarla temas kurdu. Oradan Kuzey-Suriye’deki cihatsavaş bölgelerine götürüldü. Çok geçmeden D.‘nin Suriye’de savaşırken
öldüğü öğrenildi.
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Caydırma & Yardım

Buna karşı ne yapabilirsiniz?
Ebeveynler için ipuçları
f Tartışırken çelişkilere değinmek, genelde gençlere soru sormak öğüt
vermekten daha yararlıdır.
f „İmansızlara“ değinen aşağılayıcı sözlere tepki gösterin. Böyle şeyleri
konuşmadan geçiştirmeyin.
f Sınırları net bir şekilde çizin. Çocuğunuza kişilik olarak saygı duyduğunuzu gösterin ve onu destekleyin, ama islamcı düşünceleri hoş
görmediğinizi belirtin.
f Fakat suçlamayın. Yardımınızı hiç esirgemeyin. Ne olursa olsun
ilişkinizi asla kesmeyin.
f Çocuğunuzun öğretmeni ile sıkı bir çalışma içinde olmaya gayret
edin.
f Yardım almaktan çekinmeyin. Anonim yardım alınabilecek danışma
merkezleri de bulunmaktadır.

Öğretmenler için ipuçları
f Eğitmen olarak selefilik hakkında bilgi edinin, okul müdürü olarak
öğretmenlerinizin islamcılık/ selefilik konusunda bilgi edinmelerini
sağlayın.
f Öğrencilerinizi selefilik konusunda aydınlatın.
f Öğrencilerinizi, selefi propaganda malzemelerini öğretmenlerine ya
da okul idaresine vermeleri için ve kendilerine yaklaşmaya teşebbüs
ediliyorsa bunu bildirmeleri için cesaretlendirin.
f Diğer ebeveynlerle, okul aile birliği, öğrenci temsilciliği, okul idaresi,
polis ve gençlik dairesi v.b. ile sıkı bir çalışma içinde olmaya gayret
edin.
f Polise haber verin ve şüpheli bir malzeme bulduğunuzda gerekirse
şikayetçi olun.
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Bavyera selefiliğe karşı caydırma ve
deradikalizasyon iletişim ağı
Söz konusu bir kişinin radikalleşmesinin çeşitli nedenleri var. Gençlerin
radikal selefiler tarafından seferber edilmelerine engel olmak için mümkün olduğunca erken davranmak ve geniş faaliyet göstermek gerekir.
Dini radikalleşmeyi caydırmada ve demokrasi yeteneğini güçlendirmede
ve söz konusu kişinin sosyal çevresine destek olacak bilgilerin ve somut
danışma önerilerine ve demokratik topluma tekrar entegre olmaya
yardımcı olacak bir temel teşkil eder.
Caydırma çalışması sadece resmi bir görev değildir. Bunu devletten ve
sivil toplumdan da talep eder. Radikal çabalara karşı geniş, görev alanının
ötesinde ve tam toplumsal hamlelere ihtiyacımız var. Kin ve şiddetin açık
ve çoğulcu toplumumuzda yeri olamaz. Özellikle selefi çevrelerinden
genç insanların radikalleşmelerine engel olmak için içişleri, adalet, kültür
ve sosyal bakanlıkları 2015 yazından beri görev alanlarının ötesinde yeni
kurulan „Selefiliğe karşı Bavyera caydırma ve deradikalizasyon iletişim ağı“
ile birlikte çalışmaktadırlar. Bu işbirliği icinde sivil toplum kuruluşlarıda
ortaktır.
Bavyera iletişim ağı, konferanslar, workshoplar ve şenliklerin yanısıra
sözkonusu kişiler ve radikalleşenlerin çevreleri için somut destek ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu hususta caydırma ve deradikalizasyon
kolları birbirini tamamlamaktadır.

www.antworten-auf-salafismus.de
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1.

Caydırma

Caydırma, radikalleşme kendini göstermeden başlar ve toplumdaki
bütün gruplara yöneliktir.
Buna bağlı olarak genel ve özgül caydırma tedbirleri yer alır.
Genel caydırma: Hoşgörü & demokrasi ehliyeti, duyarlılık, aktörlerin
iletişimi.
Özgül caydırma: Erken farketme & belli meslek gruplarının iş
kompetanlığınının güçlendirilmesi.

Ufuq e. V. Bayern
Bavyera’da dine dayanan
radikalleşmeye karşı caydırma
amaçlı uzman bölüm
Ülke çapındaki, Bavyera’daki dine dayanan radikalleşmeye karşı caydırmak
amaçlı, sivil toplum kuruluşu Ufuq e.V. özel bölümü Augsburg’tadır. Eğitim
ve gençlerin yapabileceği işler hakkında, çocuk ve gençlere yardım hususunda buna ilaveten belediyeleri ve sivil toplum aktörlerini dine dayanan
radikalleşmeye karşı caydırma konusunda, demokrasi ve hür düşünce
görüşlerinin uygulanmasında bilgilendiriyor ve danışma hizmeti veriyor.
Sunulan:
f Genel caydırma işinde yerinde destek verme,
f İslam, islamcılık ve islam düşmanlığı konularında pedagojik çalışmada
muhatap,
f Workshoplar ve danışmanlık,
f Geliştirme kursları ve
f Bulunulan yerde iletişim olanakları
İrtibat:
Fachstelle Bayern
bayern@ufuq.de
0821 / 65078560
www.ufuq.de
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Bavyera Sosyal Bakanlığı’nda radikalleşmeye karşı caydırma
f Caydırma hususunda sorular için muhatap olunacak yer,
f Fenomen özgüllü bilgi iletişimi,
f Genel ve özgül caydırma alanlarındaki projelerin teşviki,
f Genel ve özgül caydırma alanlarında sivil toplum örgütlerinin koordinasyonu ve onlarla kooperasyon
f Belediye iletişim ağlarının kurulmasında destek olma
İrtibat:
089 / 1261-1340
Radikalisierungspraevention@stmas.bayern.de

2.

Deradikalizasyon

Deradikalizasyon durum ve kişiye bağlı radikalleşme sürecinde
veya oluşmuş radikalleşme halinde vuku bulur.
Deradikalizasyon radikalleşmiş bir kişinin radikal düşünce ve
davranışları itiraf etmesi ve vazgeçmesi sürecini anlatır.
Bu noktada dayanışma ve cıkış için yardım ön sırada gelir.

Danışma merkezi
Bavyera
Sivil toplum örgütü Violence Prevention Network e.V. Bavyera Danışma
Merkezi, dine bağlı radikalizm bağlamında görülebilir bir radikalleşme
süreci içinde olan ve henüz ayrılma motivasyonunu dile getiremeyen ve
radikal çevrelerden uzaklaşmak isteyen gençler ve genç yetişkinler içindir.
Ayrılmak ve uzaklaşmak isteyen gençlerin ve genç yetişkinlerin aileleri ve
yardımcıları da danışma merkezine memnuniyetle gelebilirler.
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Danışma merkezi özellikle aşağıdaki kişiler için muhatap olunacak
yerdir:
f Gençler ve uzaklaşmak isteyenler
f Ebeveyn ve aile fertleri
f Eğitim görevlileri
f Resmi daireler/belediyeler (Gençlere yardım merkezi gibi)
f Dernekler
f Dini kurumlar
Danışma merkezi sizin hizmetinizde, şayet…
f … aile fertlerinizin ya da arkadaşlarınızın yeni dindarlığı hususunda
inanç ya da radikalleşme olup olmadığından emin değilseniz.
f … öğrencilerinizin, arkadaşlarınızın, aile fertlerinizin islamcı bir gruba
katıldığından korkuyorsanız.
f … çevrenizde öğrenciler, arkadaşlar, akrabalar v.s. arasında radikalleşme eğilimi olduğunu farkederseniz.
f … yakınınızdaki bir genç şimdiye kadarki yaşamını birden lanetlemeye başlarsa ve radikal bir şekilde değişirse.
f … radikal ideolojilerden ya da radikal gruplardan kopmak istiyorsa.
Sunulan:
f Dine bağlı radikalizm/islamcılık konusundaki tartışmalarda aile fertleri ile yetiştirme, iletişim ve ihtilaf konularında istişarede bulunmak
f Radikalleşme tehlikesi ile karşı karşıya olan gençler için suç işlemeden
önce istişare, refakat ve özel antreman
f Kopyalanan radikalleşme durumlarında müdahale önlemleri
f Çıkışta refakat: radikalleşenlerle, ülkeyi terketmek isteyenler ve geri
dönenlerle (örneğin Suriye’den) istişare ve diyalog önlemleri
İrtibat:
Beratungsstelle Bayern
bayern@violence-prevention-network.de
Hotline: 089 / 416117711
www.beratungsstelle-bayern.de
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Bavyera Kriminal Dairesi
Deradikalizasyon için yetkili merkez
Bavyera Kriminal Dairesi’ndeki deradikalizasyon için yetkili merkezin hedefi, özellikle deradikalize eden hamleleri koordine ederek, radikalleşmiş
kişilerin dini motivasyonlu kendisini ve başkasını tehlikeye sokmasına
engel olmaktır.
f
f
f
f
f
f

Bavyera’da deradikalizasyon konularında muhatap olunacak yer
Radikalleşmede somut durumlarda başka neler yapılabileceğini
istişare etmek
Deradikalizasyon için alınacak önlemlerin hayata geçirilmesi ve
koordine edilmesi
Violence Prevention Network e.V. Derneği’nin Bavyera Danışma
Merkezi için resmi muhatap
Deradikalizasyon konusunda eğitim ve eğitimi geliştirme alanlarına
destek olmak
Somut muhatap olunacak partnerlerle ilişkiyi temin etmek

İrtibat:
İletişim hattı: 089 / 1212 1999 (P.tesi – Cuma saat 08:00-16:00)
Blka.deradikalisierung@polizei.bayern.de
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3.

Katılan kamu kurumların iletişim bilgileri

Bavyera İçişleri, Yapı ve Ulaştırma Devlet Bakanlığı
Bakanlıklar arası çalışma grubu yönetimi ve merkez iletişim
089 / 2192-2844
IMAG.Salafismus@stmi.bayern.de
Bavyera Çalışma ve Sosyal, Aile ve Entegrasyon Devlet Bakanlığı
Radikalleşmeye karşı caydırma birimi
089/12611340
Radikalisierungspraevention@stmas.bayern.de
Bavyera Eğitim, Bilim ve Sanat Devlet Bakanlığı ve Siyasi Eğitim
Hizmeti Bölgesel Merkezi
089/2186-2619
Salafismuspraevention@stmbw.bayern.de
Bavyera Anayasayı Koruma Şubesi
089 / 31201-480
Salafismuspraevention@lfv.bayern.de
Bavyera Kriminal Dairesi
Deradikalizasyon için yetkili merkez
089 / 1212-1999
BLKA.deradikalisierung@polizei.bayern.de
Bavyera Adalet Devlet Bakanlığı
Bavyera yargı infazında selefiliğve islamcılağa karşı koordinasyon merkezi
089/5597-2318
Extremismusbekaempfungimjustizvollzug@stmj.bayern.de
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Diğer danışma sunumları
Aşağıda belirtilen yerlerde size yardımcı olunur:
f Göçmen ve Mülteci Federel Dairesi „Radikalleşme Danışmanlığı“
(BAMF)
f Resmi Okul Danışma Merkezlerindeki demokrasi ve hoşgörü bölge
görevlisi
f Okullarda Gençler için Sosyal Çalışma (JaS) ve Yetiştirme Danışma
Merkezleri
f Bavyera Bölge Çalışma Derneği Gençliği Koruma Faaliyetli
f İletişim Ağında Ebeveynler
f Gençlik için Tehlike Teşkil eden Medya Kontrol Merkezi (BPjM)
f jugendschutz.net
f Gençlik Medya Koruma Komisyonu (KJM)
f Bavyera Radikalizme karşı Danışma Merkezi (BIGE)
f Polis

Göçmen ve Mülteci Federal dairesi „Radikalleşme Danışmanlığı“
(BAMF)
Federal İçişleri Bakanlığı tarafından 2012 senesinde kurulan „Radikalleşme
Danışmanlığı“ Göçmen ve Mülteci Federal Dairesi’nde bulunmaktadır.
Danışma kurumları ve uzmanlar için iletşim ağıdır.
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BAMF’a bağlı olan danışma merkezi HAYAT aileleri bilgilendirmede uzmanlaşmıştır. Muhtemelen radikalleşmiş kişilerin ailelerini bilgilendirmesi
ve onlara destek verecek kurumlara yöneltmesi gerekir. Tedirgin olan
öğretmenler ve ebeveynler de oraya danışabilirler.
0911 / 94 34 343
E-Mail: beratung@bamf.bund.de
www.bamf.de/beratungsstelle

Resmi Okul Danışma Merkezlerindeki demokrasi ve hoşgörü
bölge görevlisi
Bölge görevlileri, radikalizmi önleyici hususlarda ve aynı zamanda ani
kriz durumlarında danışılabilecek, özel eğitilmiş öğretmen ve okul psikologlarıdır. Okul psikologları ketum olmak zorundadırlar ve öğrencileri,
ebeveynleri ve öğretmenleri bilgilendirirler. Sizin için yetkili olan bölge
görevlisini kendi okulunuzun danışma merkezinden öğrenebilirsiniz.
www.schulberatung.bayern.de
Gençler için Sosyal Çalışma ve Yetiştirme Danışma Merkezleri
Bavyera Çalışma ve Sosyal, Aile ve Entegrasyon Bakanlığı internet sayfasında okullardaki ve gençlik dairelerindeki gençlik sosyal çalışmaları hakkında
bilgi edinebilir, yetiştirme danışma merkezlerinin adreslerini alabilirsiniz.
www.stmas.bayern.de
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Bavyera Bölge Çalışma Derneği Gençliği Koruma Faaliyeti
Burada bilgi, malzeme, gençliği koruma konusunda danışma, irtibat
adresleri alabilirsiniz.
www.bayern.jugendschutz.de
İletişim Ağında Ebeveynler
İletişim ağında ebeveynler, Bavyera Gençlik Dairesi’nin enformasyon
portalidir. Yetiştirme ve aile ile ilgili bilgileri içerir. Bizzat görüşmek için
posta kodu ile yetkili Gençlik Dairesi üzerinden muhatap olunacak kişi
araştırılabilir.
www.elternimnetz.de
Gençlik için Tehlike Teşkil eden Medya Kontrol Merkezi (BPjM)
BPjM konuyla ilgili yayınları, yazıları ve medyayı gençler için tehlike teşkil
edip etmediği hususunda kontrol eder ve gerekirse bunlara işaret eder.
(„BPjM Aktuell“‘de yayınlanan) endeks-listesi Gençlik için Tehlike Teşkil
eden Medya Kontrol Merkezi’nden talep edilebilir.
Servis telefonu: 0228 / 37 66 31
E-Mail: info@bpjm.bund.de
www.bundespruefstelle.de
jugendschutz.net
jugendschutz.net, internette gençliği koruma hususlarına riayet edilmesinde ısrarcıdır ve yapımcıların problemli içerikleri çabuk değiştirmelerini,
silmelerini ya da çocuklar ve gençler için ulaşılmaz hale getirilmesini sağlar.
Gençlik Bakanlıkları Eyalet Sınırlarını Aşan Bölümü 1997 senesinde kurmuşlardır. 2003 tarihinden beri, radyo ve internet kontrolünün tek elden
olmasını sağlamak için Gençlik Medya Koruma Merkezi’ne (KJM) bağlıdır.
İletişim ağındaki problemli içerikler jugendschutz.net’e bildirilebilir.
E-Mail: hotline@jugendschutz.net
www.jugendschutz.net/hotline
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Gençlik Medya Koruma Komisyonu (KJM)
KJM gençliğin korunması için Almanya çapında özel televizyon kanalları
ve internet kontrol merkezidir. Gençlik medya koruma-devlet sözleşmesini
(JMStV) ihlal edilip edilmediğini kontrol eder ve yapımcılara karşı alınacak
önlemler hakkında karar verir. Özel radyo kanallarında ya da internette
çocuklar ya da gençler için problemli konular dikkatinizi çekerse, bunu
KJM’a bildirebilirsiniz: www.kjm-online.de/kontakt
E-Mail: kjm@die-medienanstalten.de
www.kjm-online.de
Bavyera Radikalizme karşı Danışma Merkezi (BIGE)
BIGE Bavyera İçişleri, İmar ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bir kurumu olup
Anayasayı Koruma Şubesi’ndedir. Burası, Bavyera’daki aktüel aşırı sağcı
ve aşırı solcu tehlikeler hakkında bilgi verir.
Bunun yanısıra BIGE, selefilik ile ilgili konularda muhatap olunacak kişilerle
irtibatları sağlar.
Halk telefonu: 089/2192 2192, faks: 089/31201 380
E-Mail: gegen-extremismus@stmi.bayern.de
Polis
Acil durumlarda Notruf 110 ’nu aramanız rica olunur. Diğer durumlarda
bulunduğunuz bölgedeki polis karakoluna başvurunuz. Bulunduğunuz
bölgedeki yetkili karakolun telefon numarası ve adresini sayfanın arama
fonksiyonu üzerinden öğrenebilirsiniz.
www.polizei.bayern.de
Açıklama: Okul, polis ve gençlik yardımı ile işbirliğini daha iyi hale getirebilmek için bütün okullarda polisin okul irtibat memuru vardır.
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Anayasayı Koruma Şubeleri
Selefilik ile ilgili aktüel gelişmeler hakkında bilgi vermek amaçlı Bavyera
İçişleri Bakanlığı her sene anayasayı koruma raporu vermektedir ve altı
ayda bir bilgilendirmektedir.

İslamcılık ve Selefilik hakkında aşağıda belirtilen
yerlerden de başka bilgiler alabilirsiniz:
f
f
f
f
f
f
f
f
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www.innenministerium.bayern.de
www.verfassungsschutz.bayern.de
www.verfassungsschutz.de
www.blz.bayern.de
www.bpb.de
www.kas.de
www.ufuq.de
www.violence-prevention-network.de
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Küçük Sözlük
Giriş
Aşağıda belirtilen kavramlar selefiler tarafından sık sık kullanılmaktadır.
Açıklamalar selefi düşüncesini yansıtan anlamlar olup genel islam için
geçerli değildir.

Ahl al-sunna wal-jama’a: Peygamberin örf ve adetleri ve topluluk,
selefilerin kendilerini tarifidir
Al-salaf al-salih: Dürüst kadim öncüler
Alim (çoğulu Ulama): Alim
Al-Wala‘ wal Bara‘: (Allaha ve „saf inananlar“a ) sadakat ve (kafirlerle)
ilişkiyi kesmek
Amir: siyasi selefilerde, bulunduğu yerde „proje yöneticisi/eylemci“,
cihatçı selefilerde, militan lider
Da’i/ da’iya (çoğulu du’at): kelime anlamı: dava yapan; vaiz
Da’wa: İslama davet, misyonerlik, propaganda
Bida‘: İstenmeyen/caiz olmayan yenilikler. İslam „otantik kaynaklarına“
(kuran, sünnet) dayanmayan bütün tarihi gelişmeler kasdedilmektedir.
Din: Din
Hijra: (Peygamber gibi Mekke’den Medine’ye) hicret. Cihatçı anlamda
cihat bölgesine gitme.
Hur al ‚Ain: Siyah gözlü cennet bakireleri. Cihatçı mitolojide „şehit
olmanın“ ödülü olarak kabul edilir.
Ibada: İbadet
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Iman: İman. Burada sadece dini inanç olarak değil, inancın ve tavrın kesin
sınırları olan bir sistemi kabullenme olarak anlaşılıyor. Bu anlamda Alman
yasaları da „inanç“ olarak kabul edilmekte, fakat küfür olarak.
Jannah: Cennet
Jahannam: Cehennem
Kafir (çoğulu Kuffar): Kafir
Rafidhi (çoğulu Rafidha/Rawafidh): Şiileri aşağılayıcı
Schahada: 1. Şehadet getirme, 2. Şehit olma
Schahid (çoğulu Schuhada): Şehit
Scharia: Allah‘ın ilahi vahiyle koyduğu düzen, Allah‘ın kanunu olarak son
geçerli kriter, dokunulmaz ve değiştirilemez ve insanların düşünce ve
fikirlerine boyun eğemez.
Schirk: Polizeim, ortak etme. Allah’tan başka tanrılara da tapmak. Demokrasi selefi anlayışında „sahte tanrı“ (bakınız: Tagut) olarak geçmektedir.
Tauhid: Monoteizm. Tek emreden, mutlak itaat edilmesi gereken sadece
Allah’tır.
Taghut: Put. Burada, şeriatın dışında başka kanunlara itaat etmek, başka
değer düzenini kabul etmek. Anayasa, demokrasi ve çok partili sistem
selefiler tarafından „put“ olarak görülmektedir.
Tayrun Khudhr: Yeşil kuşlar, ruhları cennette yeşil kuş olarak uçan
şehitlerin sembolü.
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Resimlerin listesi
S.6

Yukarıda: BayLfV

S.6

Aşağıda: picture alliance / AP Photo

S.11

http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?p=46515
(16.05.2014)

S.12

BayLfV

S.13

www.youtube.com/watch?v=o0dCrKjyjvE (14.05.2014)

S.14

www.youtube.com/watch?v=0HgU6LTLFPg (22.04.2014)

S.15

www.wall321.com/Animals/Lion/salafi (14.05.2014)

S.17

www.youtube.com/watch?v=maxQjNXyAX4 (14.05.2014)

S.18

http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?p=46515
(16.05.2014)

S.21

BayLfV

S.23

Solda: www.youtube.com/watch?v=t_euaao0Bkg (20.05.2014)

S.23

Sağda: www.youtube.com/watch?v=YL6mCliv0YE
(16.05.2014)

S.24

www.youtube.com/watch?v=66m7Gmqfwg (09.05.2014)

S.25

www.youtube.com/watch?v=4GIQkiwsTCo (09.05.2014)

S.26

Flyer (scannlanmış)

S.27

Yukarıda üstte: www.youtube.com/watch?v=Wpwx_DDIBIc
(14.04.2014)

S.27

Yukarıda sağda: www.youtube.com/watch?v=o0dCrKjyjvE
(14.04.2014)

S.27

Aşağıda: BayLfV

S.32

BayStMI

S.41

http://bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/
glaube-oder-extremismus-html?nn=2727286
(14.04.2014)
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BAYERN | DIREKT Bavyera Hükümeti sizin direkt
iletişim kuracağınız adrestir.
089 12 22 20 nolu telefondan ya da direkt@bayern.de
elektronik posta adresinden bilgi ve broşür edinebilir,
güncel konular ve internet kaynakları hakkında ve
resmi daireler, yetkili makamlar ve konuşabileceğiniz
kişiler hususunda bilgi edinebilirsiniz.

KÜNYE
Yayımcı

Bavyera İçişleri, Yapı ve Ulaştırma Devlet Bakanlığı
Odeonsplatz 3, 80539 München

Redaksiyon

Anayasayı Koruma Şubesi Bölümü, Bavyera Eyaleti Anayasayı Koruma Şubesi
işbirliği ile Cyber Güvenliği

Dizgi

Schönwald GmbH, Essen

Son durum

Kasım 2016

AÇIKLAMA

Bu baskı Bavyera Hükümeti Halkla İlişkiler çerçevesinde yayımlanmıştır. Partiler,
seçim tanıtımcıları ya da seçim yardımcıları tarafından seçimden önce beş ay
zarfında seçim propagandası için kullanılamaz. Bu eyalet meclisi, federal meclis,
belediye ve Avrupa seçimleri için geçerlidir. Bu süre zarfında özellikle seçim
toplantılarında, partilerin enformasyon stantlarında dağıtılması, partilerin siyasi
enformasyonlarına konması, basılması ve yapıştırılması ya da reklam yapılması
haksız kullanımdır. Aynı zamanda üçüncü şahıslara seçim reklamı amaçlı verilmesi
yasaktır. Herhangi bir seçim öncesi zaman sınırı olmaksızın da bu baskı siyasi
grupların lehine hükümetin tarafgirliği anlamına gelecek bir şekilde kullanılamaz.
Partiler, bu baskıyı kendi üyelerini eğitmek için kullanabilirler.
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