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Almanya'nın Mölln kentinde 23 Kasım 1992 tarihinde Neo-Nazilerin kundakladığı binada 

yasamını yitiren Bahide Arslan (51), Yeliz Arslan (10) ve Ayse Yılmaz, ölümlerinin 25. 

yılında anıldı. Mölln Belediyesi'nin düzenlediği anma programına Berlin Büyükelçisi Ali 

Kemal Aydın, Alman Hükümetinin Göç ve Uyum Sorumlusu Aydan Özoguz, Hamburg 

Başkonsolosu Fatih Ak, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Mölln Belediye 

Baskanı Jan Wiegels ve Schleswig-Holstein Türk Toplumu Baskanı Dr.Cebel Küçükkaraca 

ile çok sayıda Türk ve Alman katıldı. 

 

 

"BİRLİKTE YAŞAMA SALDIRI" 
Mölln Ditib Fatih Sultan Camisi'nde mevlit okunmasıyla baslayan anma programı, belediye 

binasında basın toplantısıyla devam etti. 

Basın toplantısında konusan Mustafa Yeneroğlu, Almanya'da Türklere yapılan her saldırının 

birlikte yasama yapılmış bir eylem olduğunu belirttir. 

Bir göç ülkesi olan Almanya'da ırkçılık sorununun çözülemediğini söyleyen Yeneroğlu, cami 

ve mülteci yurtlarına yapılan saldırıların arttığına dikkat çekti. 

 

"BİR DAHA YAŞANMASIN" 
Mölln Belediye Baskanı Jan Wiegels ise üç kisinin ölümü ve dokuz kisinin yaralanmasıyla 

sonuçlanan kundaklama olayının üzerinden 25 yıl geçtiğini belirtirken, "Ancak Almanya'da 



ırkçılık ve yabancı düşmanlığı devam ediyor. Mölln şehrinin bir daha böyle bir olay 

yasamaması için her şeye hazırım" dedi. Schleswig Holstein Eyaleti İçişleri Bakanlığı 

Müstesarı Torsten Geerdts ise, bu tür korkunç gecelerin engellenmesini "toplumsal görev" 

olarak değerlendirdi. Müstesar Geerdts, "Almanya hukuk devletidir, güvenli ve açıktır. Bu 

nedenle son dönemde asırı sag güçlerin güçlenmesini endişeyle izledik" dedi. 

 

IRKÇILIKTAN KAÇINILMALI 
Cebel Küçükkaraca da toplumdaki ırkçı, yabancı düşmanı ve İslam düşmanı açıklamalardan 

büyük endişe duyduğunu söyledi. Küçükkaraca, "Bu tür tartışmalar ile Mölln'deki cinayet 

olayları arasında tehlikeli bir bag var" diye konuştu. Kundaklamada annesini, kızını ve 

yeğenini kaybeden Faruk Arslan babasının ayakkabı boyacısı olduğunu ve annesi Bahide 

Arslan'ın çok fakir büyüdüğünü söyledi. Annesinin çocuklarına her şeyini veren onları iyi 

yasatmak için çırpınan dag gibi kadın olduğunu belirtti. Onların yokluklarına alışamadığını 

fakat kimseye de kinlerinin olmadıgını söyleyerek bu şehirde kardeşçe yasamak istediklerini 

ve siyasilerin ırkçı söylemlerden kaçınmalarını gerektiğini vurguladı. 

 

 

BELEDİYEYE BÜYÜK TEPKİ 
Kundaklama olduğu dönem 7 yasında olan İbrahim Arslan (32) ise Mölln Belediyesi'ne tepki 

gösterdi. İbrahim Arslan, "Yıllardan beri bizi, şiddet kurbanlarını anma olaylarının figüranları 

haline getirdiniz. Kurbanlar figüran değil, ırkçı suçların bas tanıklarıdır" dedi. Mölln Belediye 

Baskanı Wiegels ise bu suçlamayı reddetti. Wiegels, olaydan sonra büyük bir dayanışma 

gösterildiğini belirterek, "Hâlâ birçok insan, farklı kökenlerden, kültürden ve dinden 

insanların daha iyi birlikte yasamı için çaba gösteriyor" diye konuştu. 
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