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Berlin Büyükşehir Belediyesi ve Berlin Neuköln Semti Belediyesi Başkanlarına 
Berlin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Klaus Wowereit’e
Berlin- Neuköln Belediye Başkanı Sayın Heinz Buschowsky’ye

Açık Mektup  

BERLİN KENTİNDE KATİL KÜLTÜ İSTEMİYORUZ!

Ermeni intikamcılar, “Jön Türkler” namı ile anılan ırkçı “İttihat ve Terakki” partisinin 
kurucuları  ve  Merkez  Komite  üyelerinden  sabık  Trabzon  Valisi  Cemal  Azmi  ile 
Bahaddin  Şakir’i,  Berlin’in  Charlottenburg  semtinde,  17  Nisan  1922  tarihinde 
vurmuşlardı.  Her  ikisi  de  firardayken,  1919’da  Osmanlı  Özel  Savaş  Mahkemeleri 
tarafından  gıyaben  kitle  katliamlarından  ve  yağmacılıktan  (Osmanlı  Ceza 
Kanunlarının 170. ve 171. maddeleri  gereğince) ölüm cezalarına çarptırılmışlardı. 
Osmanlı  devletinin, büyükelçiliği  aracılığıyla, Alman Dışişleri  Dairesinden beyhude 
yere  defalarca  iadesini  istediği  birçok  ırkçı  “Jön  Türk”  rejiminin  sorumlu  devlet 
adamları, memurları olan firari caniler gibi onlar da, savaş bitiminden sonra Alman 
devletinin  yardımıyla  yurt  dışına  kaçmışlardı.  Bunların  arasında,  1915  –  1916 
yıllarında dönemin içişleri bakanı, Ermeni halkının tehciri ve katlinin siyaseten baş 
sorumlusu Mehmet Talat Paşa da bulunmaktaydı. 

15 Mart 1921’de  Ermeni intikamcı Soghomon Tehleryan tarafından vurulmasından 
sonra tıpkı  Cemal  Azmi  ve Bahaddin Şakir  gibi  Berlin  –  Neuköln Columbiadamm 
Türk-İslam Mezarlığında toprağa verilen Talat’ın kemikleri, 1943 yıl Şubatında bizzat 
Türk-Alman dostluğunun ve silah kardeşliğinin yeniden canlandırılması için resmen 
açılan mezarından çıkarılarak Türkiye’ye taşınmıştır. 

Osmanlı Divan-ı Harbinin, “Jön Türk” savaş kabinesi,ile İttihat ve Terakkinin yüksek 
düzey parti  üyeleri  hakkında verdiği kararlar,  1920 yılından itibaren yeni kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından kaldırılmış; 1919 ve 1920 yılları arasında yargılanan 
suçlular da, iade-i itibar (rehabilite) edilmişlerdir. TC- Büyük Millet Meclisi, 31 Mayıs 
1926 yılında çıkarmış olduğu 882 sayılı  özel kanunla,  bu kişilerin ailelerine maaş 
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bağlamıştır; katliamlar ve sürgünler sonucu gasp edilen Ermeni gayrimenkullerinden 
de  emlak  dağıtmıştır.  1921 ve  1922  yılları  arasında  vurulan  ve  adları,  meydan, 
bulvar,  şehir,  semt,  okul  ve  hatta  cami  gibi  kamu  alanlarına  verilen  soykırım 
suçluları,  resmi  olarak  Türkiye’nin“milli  şehitleri”  ilan  edilmişlerdir  ve  mezarları 
“Abide-i Hürriyet Şehitliği” içinde koruma altına alınmıştır. 

Türkiye sınırlarını  aşan  bu  tuhaf  katil  kültü, Türkiye kökenli  diyasporaya  kadar 
uzanmaktadır.  Hem  Kuzey  Kıbrıs’ta  bütün  Türk  yerleşim  alanlarında,  hem  de 
Berlin'de bu tespiti doğrulayan çokça örnekler bulunmaktadır. Berlin’de, yukarda adı 
geçen Columbiadamm mezarlığını mercek altına alan katil kültü, 2011’de Cemal 
Azmi’nin ve Bahaddin Şakir’in  mezarlarını  mermer taşlarla  muhteşem bir  şekilde 
restore  ettirdikten  sonra,  sadece  ikisi  için  değil,  aynı  zamanda  1943  yılında 
kemikleri oradan alınan Talat için de anma töreni düzenlemektedir. Bu yılki anma 
törenleri 15 Mart ve 17 Nisan 2012 tarihlerinde yapılmıştır. Türkiye Kökenli işçilerin 
paraları ile Berlin’de inşa edilen camiye, “Şehitlik Camii” adı verilerek, yine 1921 ve 
1922'de Berlin’de vurulan soykırım katillerine atfedilmektedir. Türkiye’nin Trabzon 
kentinden bir web sitesi, Talat  Paşa'ya atfen, Berlin’de yaşatılan  katil kültünün 
örnek  karakterine  ilişkin  şu  açıklamada bulunmaktadır:  “Biz  Trabzon’da  anmaya 
korktuk,,ama Berlin’de unutulmadı.” (“Medya Trabzon”, 23.04.2009)

Buna  Almanya’da,  katillerin  yüceltilmesi,  Ermeni  soykırımının  inkârı  ve  soykırım 
kurbanlarının aşağılanması için kamuya ait Berlin Humbolt Üniversitesi  (19 Nisan 
2012  tarihinde)  ve  DGB-  Alman  Sendikalar  Birliği  salonlarının  (24  Nisan  2012 
tarihinde), “Berlin Brandenburg Atatürkçü Düşlünce Derneği” gibi Türk milliyetçisi 
örgütlere propaganda alanları olarak sunulmasını da eklememiz gerekir.

Yıllardır  Türk-İslam  mezarlığındaki  katillerin  putlaştırılmasını  amaçlayan  “Şehitlik 
Camii”  hem  Berlin  Senatosu  hem  de  Berlin  Eyalet  Hükümeti  tarafından 
bilinmektedir. 4 Mayıs 2005 tarihinde buna ilişkin bir soru önergesini Berlin Eyalet 
hükümeti şöyle yanıtlamaktadır: “Berlin Senatosu geçmişe ait sorunlu tarihsel 
süreçlerin  de  sorgulanmasına  ve  bu  konularda  kamuoyunun 
bilgilendirilmesine  katkı  sunan  girişimleri  ve  tedbirlerini 
desteklemektedir.“1

Ne  yazık  ki,  verilen  bu  söz,  bu  güne  kadar  yerine  getirilmemiştir. Berlinli 
göçmenlerin nicel olarak en önemli çoğunluğunun geldikleri ülkenin sorunlu tarihsel 
geçmişi ile yüzleşme ve kamuoyunu bilgilendirme çabalarının, herhangi bir destek 
gördüğünü tespit etmek mümkün değildir. Tersine, Brandenburg tarih müfredatında 
işlenen  karşılaştırmalı  20.  yüzyıl  soykırımları  ve  1912  ile  1922  arası  Osmanlı 
İmparatorluğu  idaresindeki  üç  milyondan  fazla  Hıristiyanın  soykırımının 
sorgulanması, Berlin Eyaleti tarih müfredatında bulunmamaktadır. Tarihi geçmişle 
yüzleşmek ve kamuoyunu bilgilendirmek için vatandaşların girişimleri ise, bu güne 
kadar beklenen desteği görememektedir.

1 http://www.aga-online.org/news/attachments/Antwort_der_Berliner_Landesregierung.pdf
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Ortak  yaşamı  vahşice  zehirleyen,  kitle  katillerinin  böylesine  putlaştırıldığı  bir 
ortamında, Cemal Azmi gibi insan kasabını,  Bahaddin Şakir gibi  Ermeni soykırımı 
koordinatörünü yüceltme azminin gerilememesi, tersine ölümlerinin ardından 90 yıl 
geçmiş olmasına rağmen hala yükselme eğilimi göstermesi bizleri şaşırtmamalıdır.

Sayın  Berlin  Belediye  Başkanı  Wowereit,  size  sesleniyoruz!  Tarihlerinin  karanlık 
sayfaları ile yüzleşme çabası içende olanlara, 2005 yılında vermiş olduğunuz destek 
sözünü fiilen yerine getiriniz! Sayın Wowereit, bunun da ötesinde sizden, Federal 
Başkent  Berlin’in  soykırım inkârcılarının,  cezasız  engelsiz  at  oynattıkları  bir  alan 
haline  dönüştürmelerini,  engellemenizi  talep  ediyoruz.  Neuköln  Semti  Belediye 
Başkanı Sayın Buschkowsky’den rica ediyoruz: Katil kültünün sona erdirilmesi için 
yapıcı önerilerimize kulaklarınızı  tıkamayınız! Mesele soykırım olduğunda susmak, 
tehlikebir sinyaldir!

Bu Çağırıyı, destekleyenler:

Berlin Ermeni Kilisesi ve Kültür Cemaati
Berlin Ermeni Cemaati 
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