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Nefret Suçuna İslam Başlığı

Almanya'da İçişleri Bakanlığı, siyasi motili nefret suçlarında ‘İslam düşmanlığı’ adı altında ayrı bir alt 
başlık açmayı planlıyor. İslam düşmanlığı şu ana kadar ‘nefret suçları’ ya da ‘yabancı düşmanlığı’ kate-

gorilerine giriyordu. Tagesschau’nun haberine göre konu önümüzdeki ay İçişleri Bakanları Konferan-

sı’nda karara bağlanacak. Düzenlemenin ise önümüzdeki yıldan itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

‘Federal Meclis Ermeni Soykırımını Tanıyacak’
Almanya’da bir gazeteye konuşan 

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Fe-

deral Meclis Grup Başkanı Thomas 

Oppermann; Federal Meclis’in 2 

Haziran’da, 1. Dünya Savaşı’nda 

Ermenilere yönelik kitlesel katlia-

mı ve yurtlarından sürülmesinin 

soykırım olarak kabul edileceğini 

açıkladı. Oppermann ayrıca Angela 

Merkel’in komedyen Böhmer-

mann’ın yargılanması kararını hata 

olarak değerlendirdi.  Bu yüzden;  

Merkel’in yaptığı hatayı düzeltmek için soykırımı kabul etmesi gerektiğini söyledi. Almanya’da Yeşiller 

ile Sol Parti; 1915 olaylarını soykırım olarak değerlendiriyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi
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Kaynak: Hürriyet 



DİASPORA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ    MAYIS

2

Göçmen karşıtı AfD Müslümanlar Almanya’da
 Kabul Görmez Dedi

Almanya’da göç karşıtı AfD, İslam’ın Alman 

Anayasası ile uyuşmadığı; minarelerin ve çarşafın 

yasaklanması gerektiği düşüncelerini içeren bir 

manifesto yayınlamayı planlıyor. 3 sene öncesin-

de, AfD bugün 1 milyona ulaşan mülteci krizini 

gündeme getirmişti. Parti, 2017 seçimlerine yak-

laşırken, %14’lük desteğiyle, Başbakan Merkel’in 

muhafazakarları ve diğer köklü partiler karşısında ciddi bir rakip konumunda. Parti kongresinin ikinci 

gününde 2.000 üyeden çoğu “İslami sembollerin gücü” karşıtı önlemler için podyumdan gelen çağrıları 

büyük bir coşkuyla karşılarken, Müslümanlarla diyalog talebini yuhaladılar. AfD Saksonya-Anhalt 

Meclis Üyesi Thomas Tillschneider, İslam’ın Almanlara yabancı olduğunu ve dini ilkelerin özgürlüğü-

nün Hristiyanlıkla aynı derecede yürürlüğe giremeyeceğini söyledi. Merkel bugüne kadar çoğu kez, 

bütün dinlerin Alman Anayasası karşısında eşit olduğunu söylemişti.

Kalifiye Türkler Türkiye’ye Dönüyor

Almanya’daki Türk üniversite öğrencileri ve mezunlarının durumları, beklentileri ve Türkiye’ye dö-

nüş düşünceleri hakkında bir araştırma yapıldı. Araştırmaya göre, Türk akademisyenlerin yüzde 86’sı 
Türkiye’nin gelişimine düşünce düzeyinde katkıda bulunmak istiyor. Almanya’da yaşayan kalifiye 
Türklerin yüzde 40’ı bir gün Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor. Ancak gelecek beş yıl içinde dönmek is-

teyenlerin oranı yüzde 13 düzeyinde bulunuyor. Dönmeyi düşünenlerinin yüzde 41,6’sı buna gerekçe 

olarak daha iyi gelir ve çalışma koşullarını gösterdi.
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Kaynak: Sabah Gazetesi

Kaynak: Deutsche Welle
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 Almanya’da Serbest Ticaret Anlaşması’na Tepki

 

Avrupa Birliği ile ABD arasında planlanan Transatlantik Serbest Ticaret ve Yatırım Anlaşması’nın 

(TTIP) gizli kapılar arkasında yapılan görüşme belgelerinin medyaya sızdırılması Almanya’da bü-

yük yankı buldu. Bu gelişmeler üzerine, Almanya’nın anlaşmaya imza atmasının hemen hemen 

imkansız bir duruma geldiği savunuluyor. ABD ve AB arasında 2013’den bu yana süren müzakere-

leri içeren toplam 240 sayfalık belge Greenpeace adlı çevre örgütü tarafından dün Berlin’de kamuo-

yuna açıklandı. İki taraf arasında gümrüksüz ticaret serbestisini öngören anlaşma için görüşmeleri 

derleyen belgelerde yer alan bilgilere göre, Amerikan yönetimi çevre ve tüketici hakları konusunda 

AB’ye kendi standartlarını kabul etme konusunda baskı yapıyor. Buna göre Amerikalı yetkililer ta-

ralar arasında ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve anlaşmaların uyumlu hale getirilmesi 

çerçevesinde, Avrupa’da yasak olan genetiği değiştirilmiş tarım ürünleri ve hormonlu etlerin satışı-

nın serbest bırakılmasını talep ediyor.  Almanya’da TTIP’e karşı olanlar anlaşmanın bu koşullar altın-

da imzalanması durumunda AB ülkelerinde çevrenin korunması ve sosyal alanda geçerli standart-

ların kaldırılacağını savunarak, anlaşmanın büyük tehlike oluşturduğuna dair yapılan tahminlerin 

belgelerin ifşası sonrasında artık somutlaştığını iddia ederek, görüşmelerin kesilmesini istiyorlar. 

Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, Almanların %80’i Transatlantik Serbest Ticaret ve Yatırım 

Anlaşması’na karşı. Atlantik’in her iki yakasına da ekonomik canlanma getirmesi planlanan anlaş-

madan ABD ve AB'nin 27 üyesi yararlanacak. Ekonomistler 800 milyon tüketiciyi kapsayacak TTİP 

sayesinde AB’nin %0,5, ABD’nin %0,4, Almanya’nın ise %1,6 oranında büyüyeceğinden yola çıkıyor.
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Kaynak: Amerikanın Sesi
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Bachmann Suçlu Bulundu

Almanya'da İslam karşıtı hareket Pegida'nın kurucusu Lutz Bachmann’ın Facebook sayfasında 

mültecilere yönelik yaptığı aşağılayıcı açıklamalar nedeniyle yargılandığı dava sonuçlandı. Ba-

chmann, Facebook hesabında mülteciler hakkında paylaştığı yorumlar nedeniyle "halkı kin ve 

nefrete tahrik etmek"ten suçlu bulundu. Dresden Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 43 yaşın-

daki Bachmann, 9 bin 600 euro para cezasına çarptırıldı. Lutz Bachmann 2014 yılının eylül ayın-

da, Facebook hesabından paylaştığı bir yorumda sığınmacılara ve mültecilere yönelik “ıvır zıvır”, 

“sığır” ve “pislik” gibi ifadeler kullanmıştı. Bachmann’ın avukatı ise müvekkilinin Facebook he-

sabında mülteciler hakkında paylaşılan küfürlü yorumları, Bachmann’ın yazmadığını öne sürmüş, 

Facebook hesabının bir başkası tarafından ele geçirilmesinin mümkün olduğunu savunmuştu.
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Kaynak: Deutsche Welle

 Almanya'da Başörtüsünün Okullarda Yasaklanmasını 
İsteyenlerin Oranı Yüksek

Almanya için Alternatif Partisi'nin İslam karşıtlığını parti 

programına almasıyla birlikte Almanya'da okullarda başör-

tüsünün yasaklanması gerektiğini düşünen vatandaş sayısın-

da da bir artış olduğu görülmektedir. YouGov isimli araştır-

ma şirketinin yaptığı çalışmada Almanya'da yaşayanların  

yüzde 51’i okullarda dini nedenlerden dolayı baş ve yüzü örtmenin yasaklanması gerektiğini ifade 

ederken, yüzde 30'u bu yasağa gerek olmadığını söylemektedir.  Yüzde 11’i ise başörtüsüne yaş sınırı 

(16 ve sonrası) getirilmesinin uygun olacağını düşünmektedir. 

Kaynak: Hürriyet
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Merkel'den Vizesiz Seyahat Açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin vize serbestisi konusunda henüz yerine getirilmeyen 

kriterleri de gerçekleştireceğine inandığını söyledi. Merkel, Meseberg Sarayı'nda Japonya Başbakanı 

Şinzo Abe ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) Ko-

misyonunun Türkiye'ye vize serbestisi getirilmesi konusunda verdiği olumlu tavsiye raporu konusun-

daki görüşlerini de açıkladı. Merkel, rapordan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye'nin 

vize serbestisi ile ilgili tüm kriterleri yerine getirebileceğine inandığını vurgulayan Merkel, önemli 

kriterler arasında kişisel verilerin korunması ve terörizmle mücadele yasalarının bulunduğunu kaydetti. 

Türkiye'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dahil AB vatandaşlarına vize serbestisi getirmesini de "bü-

yük siyasi bir adım" olarak nitelendiren Merkel, bu gelişmelerin ışığında artık olası tehlikelerin tartı-

şılmasının değil, karşılıklı anlaşmalara uyularak AB-Türkiye anlaşmasının inandırıcılığının sağlanması 

gerektiğini sözlerine ekledi.
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Kaynak: TRT Haber
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Almanya’dan Vize Kararına Farklı Tepkiler

Avrupa Birliği Komisyonu’nun 

Ankara'nın eksik kalan kriterleri 

de yerine getirmesi durumunda 

Türk vatandaşlarına Schengen 

Bölgesi’ne girişte vize muafiyeti 

sağlanmasını tavsiye etmesi Al-

manya’da farklı yorum ve tepkile-

re yol açtı. Federal Hükümet sözcü-

sü Stefen Seibert, alınan kararı ‘Almanya’nın da desteklediği doğru bir adım’ olarak tanımlarken, vize 

serbestliğinin yürürlüğe girebilmesi için Türkiye’nin AB ile imzaladığı Mülteci Sözleşmesi'nin 72 ko-

şulununun hepsini yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin bu konuda bugüne dek sağladığı 

ilerlemeleri öven sözcü, Berlin’in belirli koşulların yerine getirilmemesi halinde, vize muafiyetinin 

devre dışı bırakılmasını öngören 'acil fren' önerisini anımsattı. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti 

Başbakanı Horst Seehofer de Türklere vizenin kaldırılması halinde Türkiye’nin iç sorunlarının Alman-

ya’ya taşınacağını ileri sürmüş, PKK’ya karşı operasyonlar nedeniyle Kürtlerin Almanya’ya akın ede-

ceğini düşündüğünü açıklamıştı. Son günlerde Alman medyasında çıkan bazı yorumlarda vizenin kal-

dırılmasının ardından Türkiye’den gelecek Kürt kökenli kişiler nedeniyle Almanya’ya göçün patlama 

yaşayacağı öne sürülmüştü. ARD televizyonu tarafından yaptırılan bir kamuoyu araştırmasının sonuç-

larına göre, Türkiye’nin vizeden muaf ülkeler listesine dâhil edilmesi tavsiyesini Almanların sadece 

yüzde 33’ü doğru bir karar olarak tanımlıyor. Yanlış bir karar olarak niteleyenlerin oranı ise yüzde 62.       

   

Kaynak: Amerikanın Sesi

Kaynak: Sabah Gazetesi
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Almanların Çoğu Türklere Vize Serbestisine Karşı
 AB Komisyonu, dün aldığı tavsiye 

kararıyla Türkiye vatandaşlarının 
Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat 
edebilmesine yeşil ışık yakmıştı. Al-
man birinci kanalı ARD tarafından 
vize serbestisi kararı için yapılan bir 
kamuoyu araştırmasına göre, Türki-
ye vatandaşlarına Schengen Bölge-

si'ne seyahatlerinde vize muafiyeti 
tanınmasına karşı çıkan Almanların 
oranı yüzde 62. Telefonla yapılan 

ankete katılanların sadece üçte biri vize muafiyetini desteklediğini belirtti. Ankete katılanlar, Türkiye ile 
AB arasındaki mülteci anlaşmasına da kuşkuyla yaklaşıyor. Ankete katılanların yüzde 57'si bu anlaşma-

yı beğenmediğini ifade ederken, sadece yüzde 38'lik bir kesim anlaşmayı desteklediği yönünde görüş 
bildirdi. Türkiye'nin vizesiz Avrupa için 72 kriteri yerine getirmesi gerekiyor. AB Komisyonu bu kriter-
lerden 7'sinin henüz yerine getirilmediğini duyurdu. Türkiye'ye hazirana kadar zaman tanınırken, vize 
konusundaki nihai kararın da haziranda netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Deutsche Welle

5

Almanya’nın Aşırı Sağ Partisi AfD Her Zamankinden Daha 
Fazla Toplum Desteğine Sahip

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Per-
şembe günü yaptığı açıklamada; dış sınırla-

rın güvence altına alınamaması halinde, Av-

rupa’nın milliyetçiliğe dönüş riski taşıdığını 
belirtti. Son yapıan anketlerde, Almanya’da-

ki aşırı sağcı parti AfD, tarihindeki en yük-

sek oy seviyesinde. Merkel, Roma’da İtalya 
Başbakanı Matteo Renzi ile birlikte düzenle-

diği basın toplantısında yaptığı açıklamada; 
Avrupa’nın Kuzey Kutbu’ndan, Akdeniz’e 

kadar uzandığını, Şengen Anlaşması’nı ve dış sınırları korumaları gerektiğini aksi takdirde milliyetçiliğe 
dönüş riski altında olduklarını açıkladı. AfD, yükselen mülteci krizi sonrası büyük bir halk desteği ka-

zandı ve İslam Karşıtı Manifesto yayınlandıktan kısa bir süre sonra desteklerin daha da arttığı öğrenildi. 
AfD; tarihindeki en yüksek oran olan %15 oy seviyesinde, Merkel’in koalisyon ortaklarından SPD ise 
%20’ye kadar düşmüş durumda.

Kaynak: The Telegraph News
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Aralarındaki Fark 5 Puana İndi
 

Almanya’da hızla yükselen AfD, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile arasındaki puan farkını 5’e dü-

şürdü. Son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre SPD yüzde 1 oranında oy kaybına uğradı. Bugün 
seçim olsa SPD’ye oy vereceğini söyleyen seçmenin oranı yüzde 20... SPD böylece tarihindeki en 
düşük seviyeye geriledi. İslam ve mülteci karşıtı politikalar ve söylemlerle Almanya’da kendisine 
destek bulan AfD’nin oy oranı ise artış gösterdi. Geçen hafta yapılan kongrede okullarda türban 
yasağı, cami inşaatı yasağı gibi konuları parti programına alan AfD, oylarını iki puan daha artırdı. 
AfD’nin oy oranı yüzde 15’e yükseldi. Böylece iki parti arasındaki oy farkı da yüzde 5’e geriledi. 
CDU/CSU’nin oy oranı ise yüzde 33 olarak tahmin ediliyor.

Kaynak: Hürriyet 
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Savcılık Cinsel Taciz Yok Dedi

Almanya'nın Köln kentinde yılbaşı gecesi yaşanan olaylar ülkede büyük tepkilere yol açmıştı. Cinsel 

taciz ve hırsızlık suçlamasıyla ilgili polise bin yüzün üzerinde şikayette bulunulmuştu. Savcı, sanığın 

kadınlara cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin ellerinde bilginin ve delilin bulunmadığını, tanıkların da 

sanığı tespit edemediklerini belirterek, hırsızlıktan alt ay hapis cezası almasını istedi. Verilecek cezanın 

da ertelemesini talep etti.

7

Almanlar Korkuyor.. Çünkü
Türkiye’den işgücü göçünün üzerinden yarım yüzyılı aşkın zaman geçmesine karşın Almanların, İs-

lam hakkında çok az bilgiye sahip olduğu ortaya çıktı. YouGov Araştırma Kuruluşu’nun Alman Haber 

Ajansı (DPA) için yaptığı anketin bulgularına göre Almanların % 62’sinin arkadaş ve yakın tanıdık 

çevresinde Müslüman bulunmuyor. % 84’ü camiyi hiç içinden görmemiş. İSLAM hakkında çok az 

bilgiye sahip olanların oranı yüzde 52 dolayında bulunurken, araştırmanın sonucuna göre her beş kişi-

den biri İslam hakkında hiç bilgiye sahip değil. Uzmanlar, bunun öncelikle Müslümanlar ve Almanlar 

arasında temasın işyeri ve okul ile sınırlı kalmasına bağlıyor. Buna karşılık Müslümanların yüzde 

68’inin Hristiyanlık hakkındaki bilgisinin iyi ya da çok iyi olduğu ankete yansıdı.  Müslüman arkadaş 

konusunda gençler yaşlılara göre daha iyi bir konumda bulunuyor. 18 ile 24 yaşları arasındaki Alman-

ların yarısının Müslüman arkadaşı ya da yakın tanıdığı var. Lise mezunlarının da eğitim düzeyi düşük 

olanlara göre daha çok Müslüman arkadaşı bulunuyor. Hauptschule mezunlarının % 28’i Müslüman 

arkadaşı olduğunu bildirirken, bu oran akademisyenlerde % 42 düzeyine çıkıyor. Almanya Göç ve 

Uyum Vakfı Uzmanlar Kurulu’ndan (SVR) Cornelia Schu, İslam hakkında daha çok bilgi verilmesini 

isteyerek, Müslümanlar ile Almanlar arasında özel ilişkilerin artmasının, korkuların ortadan kaldırıl-

masına katkıda bulunacağını belirtti.

Kaynak: Hürriyet 
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 Alman Ordusu Büyütülecek
Almanya ordusunu büyül-

tebilmek için 185 bin üst 

sınırını kaldırmayı planlı-

yor. Federal Savunma Ba-

kanı Von der Leyen’in ko-

nuyla ilgili bir çalışma 

yaptığı ve hükümet ortak-

larının onayını aldığı belir-

tiliyor. Plana göre Alman 

ordusuna asker alımını sı-

nırlayan üst sınır kaldırılacak ve bütçeden alınacak ek ödenek ile birlikte ilk aşamada orduya yedi bin 

personel alınacak. Böylece Alman Ordusu daha esnek ve yeni tehditlere karşı daha uyumlu ve güçlü hale 

gelecek. Öte yandan Alman Ordusu Derneği, bu rakamın en az 15 bini asker 4 bini sivil toplam 19 bin 

olması gerektiğini açıkladı. Edinilen bilgiye göre şu an için orduda göreve hazır 135 bin asker bulunu-

yor.

Kaynak: Sabah Gazetesi
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Çocuğu Elinden Alınan Ailelere...
Almanya’nın Hamm Eyalet Yüksek Mahkemesi, bir Fas-

lı annenin açtığı dava sonrası önemli bir karar imza attı. 

Mahkeme, Müslüman bir anneden doğan çocuğun ko-

ruyucu aile tarafından vaftiz edilemeyeceğine hükmetti. 

Kararda çocuğun dinine koruyucu ailenin değil biyolojik 

ailenin karar verebileceği belirtildi. Mahkemeye konu 

olan davada Duisburg kentinde yaşayan Faslı bir Müslüman anne 2007 yılında bir kız çocuğu dünyaya 

getirmiş, çocuğun bakımı daha sonra Genlik Dairesi tarafından bir koruyucu aileye verilmişti. Çocuk, 

Hristiyan bir aile tarafından vaftiz edilince aile duruma Aile Mahkemesi’nde itiraz etmişti. Müslüman 

aile, Hamm Aile Mahkemesi’ndeki davayı kaybedince üst mahkemeye başvurmuş ve çocuklarının di-

nini koruyucu ailenin belirleyemeyeceğini dile getirmişti. Görülen dava sonucu mahkeme Faslı aileyi 

haklı buldu ve çocuğun Müslüman olarak yetiştirilmesine karar verildi.

Kaynak: Sabah Gazetesi
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 CSU Seçime Merkel’siz Mi Hazırlanacak?
Almanya’da CDU ve CSU’nun gelecek yıl yapılacak genel seçimlere ayrı girebilecekleri konuşulacak.  

Şimdiye kadar iki parti ortak seçim programı üzerinde seçime birlikte gidiyordu. Ancak mülteci krizi 

nedeniyle Başbakan Merkel ile CSU Genel Başkanı Seehofer’in arası açıldı. CSU, Merkel’in siyasi 

değişikliğe gitmesini istiyor. Merkel ise bu talebi reddediyor. İki lider arasındaki görüş ayrılığı halen 

devam ediyor. CSU bu sefer CDU ile ortak seçim programı üzerinde anlaşmakta ümitli değil. Bu du-

rumda CSU, Merkel’den bağımsız seçim kampanyası yapmayı düşünüyor. Haziran ayı sonunda iki 

parti üst düzey yöneticileri bir araya gelerek, görüş ayrılıklarını gidermeye çalışacak.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi
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Mülteci Sayısı Düşmeye Devam Ediyor
Almanya'ya yeni gelen mülteci sayısın-

daki azalma dikkat çekiyor. Almanya 

İçişleri Bakanlığı verilerine göre Nisan 

ayında yaklaşık 16.000 sığınmacı kayıt  

altına alınırken, Mart ayında  bu sayı 

20.000,  Şubat ayında 60.000 ve Ocak 

ayında yaklaşık 90.000 olarak açıklandı.  

Yaşanan düşüşün temel nedeni olarak 

Balkan Rotasının Mart ayında kapatıl-

ması olduğu düşünülüyor.
Kaynak: BBC
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Münih’te ‘Tekbir’li Saldırı

Almanya'nın Münih şehrine yakın Grafing kasabasında bulunan bir tren istasyonunda sabah 

05.00 dolaylarında bir saldırı gerçekleştıi. Olayda  56 yaşında bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Polis 

ifadelerden yola çıkarakzanlının ‘politik motilerden hareket ettiği ya da radikal İslamcı bir bağ-

lantısı’ olabileceği açıkladı. Saldırganın 27 yaşındaki Alman vatandaşı Paul H. olduğu öğrenildi.

Münih Savcılığı saldırganın tekbir getirdiği şeklindeki iddialara yönelik incelemelerine devam ederken zan-

lının radikal bir İslamcı örgütle bağı olmadığı ortaya çıktı. Zanlının psikolojik sorunları olduğu tespit edildi. 

Kaynak: Amerikanın Sesi

10

Mülteci Yurtlarına Düzenlenen Saldırılar Yüzlerce
 

Aşırı sağcılar mülteci kamplarına saldırmaya devam ediyor. 2016 yılının ilk çeyreğinde 319 aşırı 
sağcı saldırı kaydedildi. Ulla Jelpke yaptığı değerlendirmesinde 2016 yılının ilk çeyreğindeki sayı 
önceki yılın saldırı sayısından 4 kat fazla olduğunu belirtti.Yaşanan bu saldıılarşiddet içerikli olup 
40 kişinin yaralandığı kayıt altına alındı.
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Almanya Sınır Kontrollerini Sürdürecek
Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizie-

re, sığınmacıların ülkeye girişlerini sınırlan-

dırmak amacıyla Almanya'nın geçen yılın 
eylül ayında başlattığı sınır kontrollerini sür-
düreceğini söyledi. de Maiziere,  Berlin’de 
yaptığı açıklamada, Avrupa'da sınır kontrol-
lerinin yapılmadığı Schengen Bölgesi’nin 
oluşmasının Avrupa Birliği’nin (AB) en bü-

yük kazanımlardan biri olduğunu belirtti.  Özgürce seyahat edilmesinin sürdürülebilmesi için ellerin-

den geleni yaptıklarını, ancak bu konuda güvenlik risklerinin ortaya çıkmaması gerektiğini ifade eden 
de Maiziere, AB’nin dış sınırlarının etkili bir şekilde korunmasını istedi.

AB Göçmen Anlaşmasında 
Almanya ve Türkiye Terör 
Yasaları Üzerinde Ayrılık 

Yaşıyor
Göçmen krizi üzerinde Türkiye ile tartışmalı 
AB anlaşması tehlikede gibi görünüyor, Türk 
anti-terörizm hukuku üzerinde yaşadıkları ayrı-
lıkla kötüleşiyor. İddialara göre; Alman Hükü-

meti, anlaşmanın Başbakan Merkel tarafından, 
Türkiye’nin anti-terör yasası üzerindeki reform 
önerilerini reddetmesi üzerine vize serbestisinin 
gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi. 
Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere; 
bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir kriter 
üzerinde uzlaşmaya hazır olmadığını ve bu şekil-
de vize serbestisinin gerçekleşmesinin mümkün 
olmadığını belirtti. Müzakerenin çökmesi halin-

de; Türkiye’nin yüzbinlerce mülteciye, Bulga-

ristan ve Yunanistan üzerinden Avrupa sınırlarını 
açabileceği endişesi duyuluyor. Türkiye’nin AB 
Bakanı Volkan Bozkır Çarşamba günü yaptığı 
açıklamada; Türkiye’nin, Brüksel’in anti-terör 
yasası hakkında değişiklik talebine boyun eğme-

mekte ısrarcı olacağını bildirmişti.

11

Almanların Üçte İkisi  
Merkel'i İstemiyor

Almanya'da toplumun Başbakan Angela Mer-
kel'e desteği giderek azalıyor. Son yapılan bir 
araştırmaya göre Almanların üçte ikisi Merkel'i 
yeniden başbakan olarak görmek istemiyor. Insa 
araştırma şirketi tarafından Cicero dergisi için 
yapılan araştırmaya katılanların % 64'ü Mer-
kel'in 2017'de yapılacak genel seçimlerde baş-

bakan olmasına karşı. Araştırmaya göre, erkek-

lerin % 66.1'i, kadınların ise % 61.9'u Merkel'e 
karşı. Yaş durumuna bakıldığında Merkel'e en 
çok karşı olanlar ise 45-54 yaş aralığında olan-

lar. Siyasi partilerin seçmenleri arasında da Mer-
kel'e en çok Almanya için Alternatif Partisi AfD 
(% 96.2) ve Sol Parti seçmenleri (% 87.6) karşı. 
Eğitim ve gelir düzeyi düştükçe de Merkel'e des-

tek azalıyor. Diplomasızların % 74.8'i dördüncü 
kez Merkel'in başbakan olmasını istemiyor. Bu 
oran yüksekokul ve üniveriste mezunları arasın-

da % 58.2'ye geriliyor. Geliri aylık bin Euro'nun 
altında olanların % 74.2'si, 4 bin Euro'nu üzerin-

de olanların ise % 56.5'i Merkel'e karşı.

Kaynak: Hürriyet
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Kaynak: Euronews

 Almanya'da İlk Türk ve Müslüman Kökenli Meclis Başkanı

Yeşiller Partisi'nde siyaset yapan Muhterem Aras Baden Württemberg Eyalet Meclis Başkanı seçilerek 
Almanya’nın ilk Türk ve Müslüman kökenli meclis başkanı unvanına kavuştu. Geniş bir destekle mec-

lis başkanı seçilen 50 yaşındaki siyasetçi, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür ederek, meclis 
başkanlığına seçilmesinin dünyaya açıklık, hoşgörü ve başarılı bir uyumun göstergesi olduğunu ifade 
etti. Bingöllü bir ailenin kızı olan Muhterem Aras, 1978 yılında Almanya'ya geldi ve 1992’de Yeşiller 
Partisi’ne katılıp, siyaset hayatına başladı.

Alman Demir Yolları'ndan İstihdam Atağı

Alman Demir Yolları (DB), kalifiye işçi sıkıntısı yaşanan ülkede, geleceğin vasılı personelini yetiş-

tirmek için yeni bir istihdam kampanyası başlattı.Yaklaşık 200 bini Almanya’da olmak üzere toplam 
307 bin çalışanı ve her yıl meslek eğitime başlayan 11 bin genç ile Almanya’nın en büyük işverenle-

rinden olan Deutsche Bahn (DB), yeni kampanyasıyla özellikle göçmen kökenli gençleri de kazan-

mak istiyor. 100’ün üzerinde farklı kültürden insanların çalıştığı DB, bu amaçla kampanyanın tanıtı-
mını da çok dilli bir broşür hazırlayarak göçmen gençleri bünyesine kazanmaya çalışıyor.

12

Kaynak: TRT Haber

Kaynak: Hürriyet
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Almanya’da Gündem Mülteciler ve Türkiye
Geçen yıl 1 milyon 100 binden fazla kişinin sığınma başvurusunda bulunduğu Almanya'da yeni sı-
ğınmacılara karşı önlemlerin alınmasına devam ediliyor. Bu çerçevede Federal Meclis bugünkü otu-

rumunda Tunus, Fas ve Cezayir'in “güvenli ülke” ilan edilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Kaynak: Amerikanın Sesi

13

 Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'ye Geliyor 

Almanya Başbakanı Angela Merkel 22 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşecek olan Birleşmiş Millet-

ler Dünya İnsani Yardım Zirvesi’ne katılmak üzere Türkiye’ye gidecek. Almanya Hükümet sözcüsü 

Stefen Seibert, Merkel'in zirvede bir de konuşma yapacağını ve diğer liderlerle ikili görüşmelerde 

bulunacağını belirtti.  Hükümet sözcüsü Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğinin ise şu an için belli olmadığını söyledi.

Kaynak: Milliyet
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Almanya'dan Sığınmacılara 
93 Milyar 600 Bin 

Euro Bütçe
 

Almanya ülkedeki sığınmacılar için 2020 yılına dek 93 

milyar 600 bin euro bütçe planlıyor. Bütçe, sığınmacıların 

barınma ve uyum masralarının yanı sıra sığınmacı akınına 

yol açan nedenlerle mücadeleye harcanacak. 93 milyar 600 

bin euroluk bütçenin, sığınmacıların barınma ve ülkeye 

uyumlarının sağlanması gibi masraların yanı sıra kriz böl-

gelerinden sığınmacı akınına yol açan nedenlerle mücade-

leye de harcanması planlanıyor. Federal Maliye Bakanlığı, 

sadece iltica başvurusu kabul edilen mültecilere ödenecek 

sosyal yardım ödenekleri ve kira yardımının 25 milyar 700 

bin euro olacağından yola çıkıyor. Sığınmacıların gidecek-

leri dil kurslarının maliyetinin 5 milyar 700 bin, istihdam 

piyasasına entegre edilmeleri için yapılacak yardımın ise 

4 milyar 600 bin euro tutması bekleniyor. Maliye Bakan-

lığı'nın verilerine göre sığınmacılar için 2016'da 16 milyar 

100 bin euroluk yıllık masraf 2020 yılında 20 milyar 400 

bin euroya yükselecek. Eyalet hükümetleri sığınmacılar 

için bu yıl 21 milyar euro bütçe ayırdı. Bu rakamın 2020 

yılına dek 30 milyar euroya çıkması bekleniyor. Eyalet yö-

netimleri bu rakamın yarısını Federal Hükümet'in üstlen-

mesini talep ediyor. 

14

BKA Başkanı: 
'Camilerdeki Radikal 

Faaliyetler
 Endişelendiriyor'

Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Baş-

kanı Holger Münch, Funke Medya Gru-

bu'na yaptığı açıklamada, bazı cemaat-

lerin inançlarının radikaller tarafından 

kötüye kullanıldığını ve Müslümanların 

bu durumu göz ardı etmeyip, bu durumla 

mücadele etmek için çaba göstermeleri 

gerektiğini söyledi. Radikal Selefilerin, 

gelen sığınmacılardan yararlanma tehli-

kesinin bulunduğunu söyleyen Münch, 

genç erkek sığınmacıların gittikleri ca-

miilerde radikalleşebileceğini söyledi. 

BKA'nın verilerine göre saldırganların 

büyük çoğunluğu erkek ve yüzde 80'i 

saldırının düzenlendiği yerde yaşıyor. 

Emniyet Teşkilatı Başkanı Münch, sal-

dırıların bölgeler üstü bir aşırı sağcı ya-

pılanma tarafından sığınmacılara yöne-

lik düzenlendiği konusunda bir bilgiye 

ulaşılmadığını belirtti. Münch ayrıca sı-

ğınmacılara yönelik yeni bir çeşit saldı-

rı dalgasının başlayabileceği konusunda 

uyarıda bulundu. Mültecilere yönelik in-

ternette nefret suçlarında da 2015’te bir 

önceki yıla göre 3 kat artış gözüküyor. 

Kaynak: Deutsche Welle
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Cezaevinde Kraliçe Gibi

NSU davasının bir numaralı sanığı Beate Zscha-

pe, Münih’deki Stadelheim Cezaevi’nde tutulu-

yor. Münih’te 6 Mayıs 2013’te başlayan davada 
hâlâ yargılanması devam eden 41 yaşındaki Zs-

chaepe, duruşmalarda son derece sakin, masum, 
apolitik, özgüveni olmayan ve zayıf bir kişiliğe 
sahip olduğunu göstermek için çaba harcıyor. Be-

ate Zschape’nin mahkeme salonunda sergilediği 
bu görünümün tam tersini ise cezaevinde yaşadı-
ğını onunla birlikte kalan eski bir mahkûm anlattı. 

Zschaepe’nin mahkemedeki davranışlarının tamamının oyun olduğunu söyleyen eski mahkûm Astrid 
Ebenhoch, Zschaepe’nin çok rahat ve özgüveni çok yüksek biri olduğunu söylüyor. Ebenhoch, Zscha-

epe’ye ayrıcalık tanındığını, Zschaepe’nin izinsiz diğer mahkumlarla konuştuğunu bunun karşılığında 
kendisinin cezalandırılmadığını söyledi. Ebenhoch, Zschaepe’nin hapishanede özgüveni düşük kişilerle 
iletişime geçtiğini onlara sigara verdiğini ve onları yönlendirdiğini sözlerine ekledi.

Nsu’da Skandal Bitmiyor 

 Almanya’da aralarında 8 Türk’ün bulun-

duğu 10 kişiyi 2000-2007 yılları arasında 

öldüren terör örgütü Nasyonal Sosyalist 

Yeraltı (NSU) üyelerinin devam eden da-

valarında skandalların arkası kesilmiyor. 

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’ndeki 

davada terör üçlüsünün yakalanmasının 

engellendiği ortaya çıktı. Eylül 1998’de 

Jan W. isimli muhbirin bomba yapan üçlü Beate Zschaepe, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt’a silah temin 

etmek için görev üstlendiği öğrenildi. Muhbir, üçlünün her an şiddete hazır olduklarını saptamıştı. Muh-

birin raporundan üç gün sonra Postdam’daki İçişleri Bakanlığı’nda gizli bir toplantı yapıldı. Saksonya-

lı bir temsilcinin yazdığı protokol geçtiğimiz salı günü hakim tarafından okundu. Yazıdaki en önemli 

kanıt Brandenburg Eyaleti İçişleri Bakanlığı’nın üçlünün yakalanmasını aktif bir şekilde engellediği 

oldu. Neden olarak haber kaynağının korunması gösterildi. Üçlünün yakalanmalarını önleyen teşkilat 

sorumlularının kim olduğu Federal Meclis NSU Suçları Soruşturma Komisyonu’nda ortaya çıkabilir.

14

Kaynak: Hürriyet

Kaynak: Sabah Gazetesi
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Merkel’e Domuz 
Kafasıyla Mesaj 

Alman polisi, Merkel’in seçim 

bölgesi Stralsund’daki seçim 

bürosunun önünde Cumartesi 

sabah saatlerinde kesik domuz 

kafası buldu. Kesik domuz ba-

şını kimin bıraktığı konusunda 

inceleme başlatılırken, Stern 

Online, polisin Başbakan Angela Merkel’e hakaretten soruşturma başlattığını yazdı. Kesik domuz başı 

bırakanlar hakkında ayrıca karkas imha yasasına muhalefetten de soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Sabah Gazetesi

İnsan Hakları Aktivistleri Berlin’deki Suudi Arabistan 
Büyükelçiliği Üzerine Daeş Bank İfadesini Yansıttı

 

İnsan Hakları aktivistleri Berlin’deki Suudi Arabistan büyükelçiliğinin bir tarafına DAEŞ Bank ifade-

sini ve IŞİD bayrağını yansıttı. “Gerilla Işığı Projesi” ülkenin radikal İslamcı hareketlerle ilişkilerini 
yansıtmak isteyen ve insan hakları sicilini eleştiren sanatçı Oliver Bienkowski tarafından düzenlendi. 
Suudi Arabistan ise, Suriye’deki aşırı dinci gruplara finansal kaynak sağlamak ile IŞİD’in ortaya çıkış 
sürecinde İslam’ın Vahhabi yorumu sayesinde dolaylı bir rol oynadığı gerekçesiyle suçlandı. Ülke hü-

kümeti ise IŞİD’e kaynak sağladıkları iddialarını reddederek,  bunu ABD ve İtalya ile birlikte yürüt-
tükleri kişilerin terör gruplarına bağış yapmalarının engellenmesi gibi faaliyetlerle gerekçelendirdiler. 
Duvara yansıtılan bir diğer mesaj ise, 10 yıl hapis ve 1000 kırbaç cezası alan Suudi blogger Raif Bede-

vi’nin serbest bırakılması talebiydi. Bedevi kırbaç cezasının 50 tanesini geçen sene Ocak ayında çek-

mişti, ancak cezanın geri kalanı sağlık durumu ve ulusları arenadaki tepkiler nedeniyle gerçekleşmedi.

Kaynak: independent

15
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Alman Meclisi'nde "Soykırım" Oylaması 2 Haziran'da

Almanya Federal Meclisi'nin web sitesinde yer alan bilgiye göre, "101 yıl önce Ermeniler ve di-

ğer Hristiyan azınlıkların soykırımının anılmasına" ilişkin önerge 2 Haziran'da görüşülecek. Öner-

ge, Hristiyan Birlik (CDU/CSU), SPD ve Yeşiller partisi tarafından ortak hazırlandı. Konuyla ilgili 

Alman siyasetçiler açıklamalarda bulundu. Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Özdemir ve Sosyal Demokrat 

Parti (SPD) Meclis Grubu Başkanı Thomas Oppermann; bu olayların sonucunda Ankara ile sorun 

yaşanabileceği görüşündeler. İktidardaki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis 

Grup Başkanı Volker Kauder de, "Konuyu ele alarak Ermenilerle Türkiye arasındaki ayrılığın gideril-

mesini hedeliyoruz" dedi. Alman Federal Meclisi ilk kez geçen yılın nisan ayında konuyla ilgili bir 

önergeyi görüşmüş ancak oylama yapılmamıştı. Federal hükümet "soykırım" ifadesini kullanmaktan 

kaçınırken, Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert "soykırım" 

kavramını açıklıkla dile getirmişti.

Kaynak: NTV

16

Almanya’daki NSU Davasında Yeni Bir Skandal
Davanın kilit isimlerinden olarak tanımlanan ve soruşturma sürerken 2014 yılında beklenmedik bir 
şekilde ölü bulunan ‘Corelli’ kod isimli muhbirin kayıp olduğu iddia edilen cep telefonu istihbarat 
örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın çelik dolabından çıktı. NSU’nun cinayetlerini araştırmak 
üzere kurulan Federal Meclis NSU Komisyonu geride kalan yıllarda Anayasa Koruma Teşkilatı’na 
toplam dört kez telefonun akıbeti ile ilgili yazılı soru sordu.İstihbarat yetkilileri ise telefonunun 
bulunamadığını açıkladı. Şimdi ortaya çıkan duruma göre, Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Anayasayı 
Koruma Teşkilatı telefonun geçen Ekim ayında çelik bir kasada kapalı bir zarfın içinde bulunduğunu 
açıkladı.
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Kabul İçin Din Değiştiriyorlar!!
Almanya kiliselerine din değiştirme başvurularında patlama yaşanıyor. Almanya’ya mülteci başvu-

rusunda bulunan sığınmacıların, kabul edilme şanslarını artırmak ve geri gönderilmelerini önle-

mek için kiliselere başvurarak din değiştirmek istedikleri belirtildi. Kiliseler Birliği, sığınmacıların, 
mültecilik başvurularının kabul şansını artırmak için din değiştirmeyi göze aldığını bildirdi. Focus 
Dergisi’nin haberine göre, Alman kiliseleri artan başvurulardan rahatsız. Almanya Evanjelik Ki-
lisesi, başvuruların büyük bölümünün “Kimliklerin din hanesinde Hıristiyan ibaresinin yer alması” 
hedefiyle yapıldığını ileri sürdü. Yapılan açıklamada, “Dinler kâğıt üzerinde değiştirilmek isteni-
yor” denildi. Aşağı Saksonya Katolik Kilisesi ise başvuruların memnuniyetle karşılandığını ve din 
değiştirme törenleri hakkında doğru bilgilendirme yapılması için Arapça ve Farsça broşürler hazır-
landığını bildirdi. Sığınmacıların, kilise cemaatlerinden yararlanmak ve sığınmacı başvurularında Hı-
ristiyan din adamlarını referans gösterme avantajını kullanmak için kiliselere akın ettiği belirtiliyor.

Türklerin Yüzde 36’sı…  
Almanya’daki Türklerin yüzde 36’sının fakirlik tehlikesi ile karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. 

Pek çok istatistikte de kötü durumdayız. Berlin’deki Ekonomi Merkezi ile Federal İstatistik Daire-

si’nin raporuna göre Türklerin yüzde 36’sı yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Bu oran 

tüm göçmenlerde yüzde 24, Almanlarda ise yüzde 15,4. Almanya’da aylık geliri Almanya ortala-

masının üstünde olan Türklerin oranı yüzde 26 iken göçmenlerde bu rakam yüzde 41, Almanların 

yüzde 53. Bir Alman hanesinin aylık ortalama geliri 1730, göçmenlerin 1482, Türklerde ise 1242 

euro. Raporun bulgularına göre Türklerin eğitim durumu da pek iyi görünmüyor. Bu durum sade-

ce birinci kuşak için değil, aynı zamanda ikinci ve üçüncü kuşak için de ciddi bir sorun oluşturu-

yor. 17 ile 45 yaşları arasındaki Türklerin yüzde 40’ının en düşük okul olan bir Hauptschule dip-

loması bulunuyor. Okul çağını bitirmişlerin yüzde 51’inin ise bir meslek diploması yok. Raporu 

hazırlayan uzmanlar, Türklerin eğitim düzeyindeki düşüklüğü, kurumsal dışlamaya bağlıyor. Türk öğ-

renciler ilkokuldan sonra çoğunlukla meslek ve yüksek öğrenim imkanı oldukça kısıtlı olan orta dere-

celi okullara gönderiliyor. Ayrıca notları iyi olanlar bile bir meslek öğrenim yeri bulmada zorlanıyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi
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Almanlar Başbakan Olarak Steinmeier'i İstiyor

Almanya'da gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesinde Başbakan Merkel'in yeniden aday olup olma-

yacağı sorusunun yanı sıra Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayının kim olacağı da merak 

konusu oluyor. Alman birinci kanalı ARD tarafından yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, ankete 

katılanların yüzde 58'i SPD'nin başbakan adayının şimdiki Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier 

olmasından yana. SPD Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel'i destekleyenlerin oranı 

yüzde 31'de kalırken, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'u SPD'nin başbakan adayı olarak 

görmek isteyenlerin oranı ise yüzde 26.

Kaynak: Deutsche Welle

20

Kaynak: Amerikanın Sesi
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Berlin'de Soykırım Taslağı Hazır 
Almanya Fede-

ral Meclisi 1915 

Ermeni tehcirin-

deki katliamları 

soykırım olarak 

tanımaya hazırla-

nıyor.  Karar tas-

lağında Erme-

ni soykırımının 

“20’nci yüzyılda-

ki etnik temizlik, kitlesel katliam ve soykırımlar tarihindeki örneklerden biri olduğu” ifade edili-

yor. Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), koalisyon orta-

ğı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve muhalefetteki Yeşiller Partisi’nin son aşamaya getirdiği taslak 

metin 2 Haziran’da genel kurulda oylanacak. Tasarıda ilk kez Ermeni soykırımı ifadesine net bir 

şekilde yer verildi. Metnin giriş kısmında, Federal Meclis’in, Ermeni ve diğer Hristiyan azınlıkla-

ra uygulanan tehcir ve katliamlarda ölen kurbanların anısı önünde eğildiği belirtiliyor. Bu dönem-

de diğer Hristiyan toplulukların da özellik Asuriler, Süryaniler ve Keldanilerin sürgün ve katliam-

lardan etkilendikleri kaydediliyor. Tasarıda, yaşananlardan Jön Türk hükümeti sorumlu tutuluyor.

Kaynak: Deutsche Welle

21

 ‘‘Spiegel‘‘ Haberine Göre, Türkiye Eğitimli 
Suriyelileri Göndermiyor

Spiegel'in haberine göre Türkiye, mülteciler içerisinde 

eğitimli olan Suriyelileri Avrupa’ya göndermiyor. Aksine 

ciddi sağlık sorunları olan mülteciler ile eğitimi zayıf olan 

mültecilerin gönderildiğini iddia ediyor.  Doktor, mühen-

dis ve bir takım iş adamlarına ülkeden çıkış izninin veril-

mediği belirtilen haberde bu durumdan bazı AB ülkeleri-

nin de rahatsızlık duyduğu yer alıyor.
Kaynak: Sabah Gazetesi



DİASPORA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ    MAYIS

23

En Çok Çifte Vatandaş…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurtdışında yaşayan vatandaşların 239 bin 782’sinin çoklu vatan-

daşlığının bulunduğunu açıkladı. Bakan, adres beyanında bulunma esasına göre, yurt dışında yaşayan 
toplam 3 milyon 835 bin 38 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bulunduğunu söyledi. Çavuşoğlu, 19 Şubat 
2016 tarihi itibarıyla adres beyanına göre yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 
en çok Almanya’da yaşadığını ve sayının 1 milyon 831 bin 78 olduğunu ifade etti. Almanya’yı Fransa 
ve Hollanda izliyor. Fransa’da 460 bin 409, Hollanda’da 329 bin 685 kişi yaşıyor. Çavuşoğlu, vatan-

daşlıktan çıkma/kaybetme belge tarihi 2011-2015 yılları arasında olan ve Türk vatandaşlığından çıkan 
veya Türk vatandaşlığını kaybeden toplam 159 bin 790 kişi bulunduğunu da aktardı. Bakan Çavuşoğ-

lu’nun verdiği rakamlara vatandaşlıktan çıkanlar eklendiğinde Almanya’da yaşayan Türklerin sayısı 3 
milyonu buluyor.

Merkel: AB İle Ortak Politikada Mültecilerin
 Centilmence Dağılımı Yapılmalı

Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-

tung gazetesi Almanya Başbakanı 

Angela Merkel'in Türkiye ile ilgili 

değerlendirmelerini yayınladı. Türki-

ye'nin mülteci krizine ilişkin açıkla-

malar yapan Merkel Türkiye'nin 3 

milyon Suriyeli mülteciyi kabul 

ettiğini ve AB ile ortak bir politika 

belirlenerek mültecilerin adilce dağılımının yapılması gerektiğini ifade etti. 

Kaynak: Sabah Gazetesi

Kaynak: Dünya Bülteni
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Müslüman Kadınlar Korkuyor

Alman Hristiyan Demokrat Birlik 
Partisi’nin (CDU) Türk asıllı Fede-

ral Meclis Üyesi Cemile Yusuf, Al-
manya’da İslamiyet’e ve Müslüman 
kadınlara yönelik saldırıları eleştir-
di. Yusuf, AfD’nin popülist kışkırtı-
cılığının etkileri sonucunda; Müslü-

man kadınların sokağa çıkamadığını, 
yüzlerine tükürüldüğünü ve başörtü-

lerinin çıkartıldığını söyledi. İnsan-

ların yasalara uyduğu sürece dini 
vecibelerini yerine getirilebileceğini 

ifade eden Yusuf, yasalara uymayan herkesin cezalandırılması gerektiğini ancak Almanya’da 2 bin 500 
caminin bulunduğunu ve bunlardan sadece 90’ının Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlendiğini 
anımsattı. AfD Başkanı Petry’nin aşırılık yanlılarına dair bir sorusu üzerine milletvekili Yusuf, bu kişi-
lerin dini kavramları manipüle ettiğini, AfD’nin de benzer şekilde çalışarak İslamiyet hakkında doğru 
olmayan şeyleri yaymaya çalıştığını belirtti.

Müslümanlar İslam Karşıtlarıyla Buluşuyor
Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, 

sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) 

partisi ile diyalog arıyor. Konseyin bugün 

Berlin'de yapılan yönetim kurulu toplan-

tısına AfD lideri Frauke Petry de katılıyor. 

AfD Genel Başkanı Frauke Petry, bugün-

kü buluşma öncesinde eleştirel söylemine 

devam etti. Petry, "İslam dinini yaşayabil-

mek açısından ne ezan sesi ne minare ne de 

kadınların çarşafa bürünmesi şarttır" dedi. "Baş örtüsüyle bir sorunum var" diyen Petry, birçok Müs-

lüman kadının baş örtüsünü reddettiğini hatırlattı. AfD'nin geçen ay Stuttgart'ta yapılan kongresin-

de İslam karşıtlığını parti programına taşımıştı. "İslam Almanya'ya ait değildir" ifadesi programa ek-

lenmiş, minare, ezan ve çarşaf yasağı talebi dile getirilmişti. Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, 

AfD’nin Müslümanlardan neden nefret ettiklerini öğrenmek istedikleri için davet ettiklerini açıklamıştı.

23

Kaynak: Sabah Gazetesi

Kaynak: Deutsche Welle
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AfD’nin Müslümanlar Merkez Konseyi ile Görüşmesi 
Kısa Sürdü

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi ile İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ara-

sında merakla beklenen ve hafta başında gerçekleştirilen buluşma başladıktan kısa bir süre sonra iptal 

edildi. 1,5 saat sürmesi öngörülen toplantının yapıldığı oteldeki salonu terk eden AfD lideri Frauke 

Petry, Merkez Konseyi ile nesnel bir diyalog kurmanının mümkün olmadığını saptadıklarını ve bu-

luşmayı o yüzden yarıda kestiklerini açıkladı. İslam’ın esaslarının şeriat kanunları ve Kuran’ın kural-

ları olduğunu ifade eden AfD lideri, ‘Müslümanların Almanya’daki temsilcileri dinlerinin 7.yüzyılda 

sıkışıp kaldığını kabullenmeliler’ diyerek, İslam’ın Avrupa ve Alman demokrasisi ile uyuşmadığını 

söyledi. Almanya için Alternatif lideri Petry iki taraftan da heyetlerin katıldığı buluşmada, Merkez 

Konseyi temsilcilerinin AfD’nin parti programındaki bazı maddelerin kaldırılarak, iptal edilmesi-

ni istediklerini iddia etti ve buna örnek olarak baş örtüsüne getirdikleri eleştiriyi gösterdi. Almanya 

Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek ise AfD‘nin sağ popülist çizgisinden vaz-

geçmeye niyeti olmayan ve iftiralarla önyargıları körükleyerek toplumu bölmeyi amaçlayan bir par-

ti olduğunu söyledi. Buluşma teklifi Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi tarafından yapılmış-

tı. AfD'nin geçen ay Stuttgart'ta düzenlenen kongresinde İslam karşıtlığını parti programına alması 

sonrasında, Petry’ye, `Neden bizden nefret ediyorsunuz?‘ sorusunu soran Konsey Başkanı Aiman 

Mazyek iki tarafın bir araya gelerek karşılıklı olarak önyargıları masaya yatırabileceğini söylemişti.

Kaynak: Amerikanun Sesi
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Kinder Çikolatalarında Irkçı Partiye 'İlkay Gündoğan'  
Sürprizi

Almanya'da İslam karşıtı, aşırı sağcı Pegida hareketi, Kinder çikolatalarında beyaz olmayan çocukların 
resimlerinin kullanılmasına tepki gösterdi.  Pegida'nın Facebook sayfasında iki Kinder paketine yer ve-

rildi ve fotoğrafın altında "Bunları kim durduracak? Siz bunları gerçekten alır mısınız? Yoksa bu bir şaka 
mı?" denildi. Fotoğraların, İlkay Gündoğan dahil Almanya milli futbol takımı oyuncularına ait olduğu 
ortaya çıkınca, Pegida zor durumda kaldı. Pegida liderleri de bu durum üzerine, 'arı kovanına çomak 
soktuklarını' kabullenmek zorunda kaldılar.

 Almanya'da Uyum Yasası Tasarısı Kabul Edildi
Alman hükümeti, ülkedeki sığınmacıların bir an önce topluma uyum sağlayabilmesi ve istihdam pi-
yasasına girebilmesi amacıyla hazırlanan Uyum Yasası tasarısını kabul etti. Başbakan Angele Merkel, 
Meseberg Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, söz konusu 
yasayla sığınmacıları bir yandan teşvik edeceklerini, diğer yandan da sığınmacılardan talepleri olaca-

ğını belirterek, durumu bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Almanya'nın kabul ettiği sığınmacılar, 
yeterli düzeyde Almanca öğrenmeleri ve geçimlerini büyük ölçüde kendilerinin sağlaması durumunda 
5 yıl sonra ülkede süresiz oturma izni alabilecek. Bu süre daha önce 3 yıldı. Sığınmacılar yine de Al-
manca'yı çok iyi konuşmaları ve geçimlerini neredeyse tümüyle kendileri sağlamaları durumunda sınır-
sız oturma iznini 3 yılda da alabilecek. Yasa tasarısı, zorunlu uyum kurslarına katılmayan sığınmacılara 
yönelik yaptırımlar da öngörüyor. Bu yaptırımlar, devlet yardımlarında kesinti yapılmasını da kapsıyor. 
Tasarının en tartışmalı konularından biri, sığınmacıların nerede yerleşeceğine 3 yıl süreyle devletin 
karar verecek olması. Meslek eğitimi yapan ve iş bulan sığınmacılar bu uygulama dışında kalacak ve 
aileleri ile birlikte istediği yere gidebilecek. Bu kapsama giren sığınmacıların, haftada en az 15 saat 
çalışması gerekiyor.

Kaynak: BBC Türkçe
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 Almanyalı Türkler "Soykırım Oylaması"nı Protestoya 
Hazırlanıyor

Almanya'daki Türk dernekleri, Federal Meclis'te 2 Haziran'da yapılacak "Ermeni soykırımı oylaması" 
öncesinde protesto gösterisiyle sesini duyurmak istiyor. Berlin'de cumartesi günü düzenlenmesi plan-

lanan gösteride, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısının Federal Meclis gündemine 
gelmesi protesto edilecek. Berlin Türk Cemaati (TGB) Derneği Başkanı Bekir Yılmaz, Alman meclisinin 
1915 yılındaki tehciri "soykırım" olarak nitelendirmesi durumunda Türk kökenli nüfusla Alman toplu-

mu arasında duygusal bir kırılma yaşanacağı uyarısında bulundu. Federal Meclis'in bu konuda bir karar 
verme yetkisine sahip olmadığını belirten Yılmaz, 1915 olaylarıyla ilgili kararın bir tarih komisyonuna 
bırakılması gerektiğini vurguladı. 2005-2009 yılları arasında Sol Parti milletvekili olarak görev yapan 
siyaset bilimci Hakkı Keskin de aynı görüşü savunarak, "soykırım, hakkında Lahey Uluslararası Ceza 
Mahkemesi'nin karar vermesi gereken bir suç olduğunu" kaydetti.

 Almanya Futbol Federasyonundan Aşırı Sağcılara Tepki
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard 
Grindel, milli takımın, etnik bütünleşme bakımın-

dan iyi bir örnek teşkil ettiğini söyledi. Grindel, 
Almanya'da aşırı sağcı Pegida destekçilerinin, bir 
şirketin sattığı çikolata ambalajlarında, Almanya 
Milli Takımı'nda oynayan göçmen futbolcuların 
çocukluk fotoğralarının kullanılmasına tepki gös-

termesini kınadı. Almanya'da milyonlarca insanın 
milli futbol takımıyla gurur duyduğunu ifade eden 
Grindel, "Almanya Milli Takımı, başarılı enteg-

rasyonun en iyi örneği. Bizim için oyuncunun 
hangi kökenden olduğu veya hangi dine inandığı 
değil, performansı önemli." ifadelerini kullandı.Kaynak: Hürriyet

Kaynak: NTV
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 Sağ Popülist AfD Bu Kez Kiliseleri Hedef Aldı
Bugüne dek İslam ve mülteci karşıtı çıkışlarıyla tanınan sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) bu 
kez kiliseleri hedef aldı. AfD Bavyera Teşkilatı Genel Başkanı Petr Bystron, kendi internet sayfasından 
yaptığı açıklamada, Katolik ve Protestan Kiliseleri'ni mülteci krizini 'kendi yararlarına kullanmakla' 
suçladı. Bystron, kiliselerin, çatıları altındaki sosyal yardım kuruluşları aracılığıyla mülteci krizi nede-

niyle yılda milyarlarca euro gelir elde ettiğini belirtti. Bu nedenle Katolik ve Protestan Kiliseleri'nin 
'ticari kaygılar' güderek Almanya'ya göçe sıcak baktığını ileri süren Bystron, 'Üstün körü mülteci dostu 
tavır, kiliselerin çatısı altında organize olmuş büyük sosyal yardım kuruluşu sanayini finanse ediyor' 
dedi. Almanya Katolik Kilisesi, (EKD) söz konusu suçlamayı reddetti. EKD'den yapılan açıklamada, 
Almanya'daki kiliselerin kısa süre önce mülteci krizi nedeniyle üç haneli, milyonlarca euroluk yardım 
aldığı iddiasının doğru olmadığını belirtti. Açıklamada, mülteci krizi nedeniyle yüz binlerce insanın 
kiliselerde gönüllü çalışmalar yürüttüğü vurgulandı.

Kaynak: Hürriyet

 Kamuya Daha Fazla Göçmen 
Talebi

Almanya’nın Federal Uyum ve Göç Bakanı Aydan 

Özoğuz, göçmenlerin devlet hizmetine alınmada 

büyük zorluk çektiklerini söyledi ve kurumların yol 

gösterici olmaları gerektiğini vurguladı. Göçmenlerin 

mesleklerinde kariyer yapmalarını zorlaştıran bürok-

ratik ve hukuki engellerin kaldırılması gerektiğini 

vurguladı. Kaynak: Sabah Gazetesi
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 Mescit Protestosuna Devam

Berlin Teknik Üniversitesinde yaklaşık 50 yıldır kullanılan mescidin 14 Mart itibarıyla kapatılması ve 
spor salonunda cuma namazı kılınmasına izin verilmemesinin ardından öğrenciler protestolarını sürdü-

rüyor. Cuma namazını kılmak isteyen öğrenciler, geçen hafta olduğu gibi bugün de üniversitenin ana 
girişinde toplandı. Burada getirdikleri seccadeler üzerinde namaz kılan 100’ün üzerinde öğrencinin 
çevresinde, çok sayıda polis memuru bekletildi.  Üniversitedeki Yemenli Öğrenciler Derneği’nden 
Hashem Al-Kuhlani yaptığı açıklamada; üniversitede daha önce olduğu gibi özgür ve barışçıl atmosfe-

rin tesis edilmesini istediklerini belirterek, barışçıl protestonun sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: Sabah Gazetesi

 AFD ve Kiliseler Karşı Karşıya
 

2013 yılında kurulan Almanya için Alternatif  partisi yöneticileri ile protesten ve katolik kiliseleri karşı 
karşıya geldi. Kiliselerin mülteciler için ''hayırseverlik'' adı altında milyar dolarlık bir bütçe elde ettiği-
ni ve bu bütçenin amacına yönelik kullanılmadığını AfD politikacıları iddia etmektedir. Konu ile ilgili 
tartışmalar giderek büyümekte ve kiliseler bu iddaalar karşısında endişe duymakta.

Kaynak: Spiegel
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 Alman Piskopos İslam’ın Tüm Devlet Okullarında 

Öğretilmesini İstiyor
Alman Protestan Kilisesi başkanı genç Müslümanların radikalleşmenin içine çekilmesini önlemek için 
İslam’ın tüm devlet okullarında öğretilmesi gerektiğini söyledi. Evanjelik Lüteriyen Kilisesi lideri 
Piskopos Heinrich-Bedford Strohm; Alman okullarında verilebilecek yaygın İslam dersleri sayesin-

de, Müslüman öğrencilerin dinlerine daha eleştirel bir bakış getirebileceği görüşünde. Piskopos ayrıca 
bir gazeteye verdiği mülakatta; tüm inanç sistemlerinin Alman Anayasası’nda yer alması gerektiğini 
söyledi. Piskopos, hosşgörünün, dini ve vicdani özgürlüğün bütün dinler için sağlanması gerektiğini 
sözlerine ekledi. Almanya’nın 16 federal eyaletinden 7’si, halihazırda İslam’ı dini derslere adapte etmiş 
durumda. Bazı okullar Yahudilik ve İslam’ı dini derslerine adapte etseler dahi bu dersler zorunlu ders 
kapsamı dışında bulunuyor. Güncel bir ankete göre; Almanların yaklaşık üçte ikisi ülkelerinde dinin 
herhangi bir yeri olmadığını düşünüyor.

Kaynak: independent

 Endişeliyiz
Dışişleri Bakanlığı, Solingen saldırısının 23’üncü yıl dönümü hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Ba-

kanlık tarafından yapılan açıklamada, Almanya’nın Solingen şehrinde, 29 Mayıs 1993 tarihinde öldürü-

len 5 Türk vatandaşı anılarak, şöyle denildi: “29 Mayıs 1993 tarihinde, Almanya’nın Solingen şehrinde, 
yabancı düşmanı/ırkçı bir grup tarafından kundaklama sonucu evleri yakılarak katledilen beş vatan-

daşımızı, sözkonusu saldırının 23. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu vesileyle, özellikle 
Avrupa’da son dönemde ciddi boyutlara ulaşan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığından 
duyduğumuz endişeyi bir kez daha vurgulamak istiyoruz.”
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 Milli Yıldıza Merkel Sahip Çıktı
Yabancı ve İslam karşıtı aşırı sağ eğilimli Almanya için Alternatif Parti (AfD) Başkan Yardımcısı 

Alexander Gauland'ın Alman milli Boateng hakkındaki sözlerine tep-

kiler sürüyor. Gauland, Boateng için “Almanlar onu futbolcu olarak iyi 
buluyorlar, ama bir Boateng'i komşu olarak istemezler” demişti. Gau-

land'ın bu sözlerine karşı tepkilere Merkel hükümeti de katıldı. Hükü-

met sözcüsü Seibert, “Kullanılan cümle bayağı ve üzücü” dedi. Sei-
bert, buna en güzel cevabı Alman milli takımı ve Boateng'in kendisinin 
verdiğini söyledi. Babası Ganalı, annesi Alman olan Jerome Boateng, 
“Ben gülüp geçtim. Bugün halen böyle şeylerin söyleniyor olması çok 

üzücü. Buna en iyi cevabı tribünler verdi. Tribünlerde güzel pankartlar gördüm” dedi. Augsburg'ta 
fırtına altında oynanan Almanya Slovakya hazırlık maçında taraftarlar, tribünlerde, Boateng için seni 
komşu istiyoruz diye pankartlar açtı.  Alman milli Sami Khedira da Gauland'ın sözlerini “Küstahlık” 
olarak niteledi. Gauland ise bu sözlerini Boateng için değil, genel olarak söylediğini savundu.

Almanya'da İşsizlik Tarihi Düşük Seviyeye Geriledi
Almanya Federal İş Ajansının (BA) açıkladığı verilere göre, 
Almanya'da mayıs ayında 5 bin azalması beklenen mevsim-

sellikten arındırılmış işsiz sayısı 11 bin kişi azaldı.Böylece 
mayıs ayında ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayı-
sı 2 milyon 695 bin olarak ölçüldü.Almanya'da mevsimsel-
likten arındırılmış işsizlik oranı ise mayıs ayında piyasa bek-

lentilerinin üstünde performans göstererek yüzde 6,1 ile 
Almanya'nın birleşmesinden bu yana ölçülen en düşük sevi-
yeye geriledi. Almanya'da bu yılın mayıs ayında mevsimsel-
likten arındırılmış işsiz sayısı, piyasa beklentisinin üzerinde 
11 bin azalırken işsizlik yüzde 6,1 ile tarihi düşük seviyede 

gerçekleşti.Federal İş Ajansı Başkanı Weise, iş gücü piyasasının olumlu yönde ilerlediğini söyledi.

 "Soykırım" Tasarısına Almanya'da Eleştiri
Alman Federal Meclisi'nde görüşülmesi planlanan "soykırım" tasarısını eleştiren Alman hükümetinin 
eski insan hakları sorumlusu Markus Löning, Türkiye ile ilişkilerin kötüleşmemesi gerektiğini savun-

du. Löning, 1915 yılında dönemin Osmanlı topraklarında Ermenilere "soykırım" uygulandığı savunu-

lan karar tasarısını içerik olarak da tartışmalı bulduğunu ifade etti. Neue Osnabrücker Zeitung'da yer 
alan bir haberde de Tehdit Altındaki Toplumlar (GfbV) adlı bir örgütün Alman Federal Meclisi'nden 
Hristiyan inancındaki azınlıklarla da ilgilenmesini ve kurbanlardan sonra gelen nesillerin Türkiye ile 
uzlaşması için çaba göstermesini talep ettiği aktarıldı. GgbV Genel Sekreteri Tilman Zülch milletvekil-
lerine hitaben yazdığı mektupta, 1915'te Ermenilerin öldürülmesi ile ilgili mecliste görüşülecek karar 
tasarısının "tam" olmadığını, tasarının Trakya Rumları, Pontus Rumları ve Ege Rumlarını da kapsaması 
gerektiğini savundu.
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