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Almanya: 'Soykırım Tasarısı' Ne İçeriyor?
Alman Federal Meclisi, daha önce hazır-
lanan ancak oylaması ertelenen 'Ermeni 
soykırımı tasarısını' Perşembe günü oy-
layacak. Koalisyonu oluşturan Hristi-
yan Demokrat Birliği (CDU), Hristiyan 
Sosyal Birliği (CSU), Sosyal Demok-
rat Partisi (SPD) ve muhalefet partisi 
Yeşiller tarafından hazırlanan tasarının 
onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor. 
Tasarı, 1915 olaylarının soykırım olarak 

tanımsını, bunun orta öğretim ve üniversite eğitiminde ders olarak okutulmasını, sivil toplum çalış-
malarına ve yayın alanına yansıtılmasını içeriyor. Olayların yüzüncü yıldönümünde Cumhurbaşkanı 
Joachim Gauck, Berliner Dom kilisesinde yapılan anma ayininde 'soykırım' ifadesini kullanmış, an-
cak Alman Meclisi, Türkiye ile ilişkilerin hassasiyeti nedeniyle konudan uzak durmuş, 1915 olay-
larının aydınlatılmasının parlamentolardan ziyade bağımsız tarihçiler tarafından değerlendirilmesi 
gerektiğini ifade etmişti. Tasarı, diplomatik nedenlerden dolayı bir yıl ertelendikten sonra Hristiyan 
Demokrat Birliği ve Yeşiller milletvekilleri ile kamuoyunun Almanya'yı Türkiye'ye boyun eğmekle 
suçlayan kesiminin baskısıyla tekrar gündeme alındı. Tasarının öncülerinden biri, Türkiye kökenli 
Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir, 'olası sonuçlardan dolayı tarihi gerçekler gizlenmemeli' görüşünü 
savunuyor. Tasarıyı eleştirenlerden biri ise Türkiye kökenli Sosyal Demokrat Parti'den Uyum Bakanı 
Aydan Özoğuz. Özoğuz, 'tasarının Türkiye ve Ermenistan'ın tarihileriyle yüzleşmelerine engel olabi-
leceğini, bu tasarıyla kapıların kapanabileceğini ve bu konunun politik çıkarlara alet edilmesine öfke 
duyduğunu' ifade etti.

             Hem Kundakladı 
Hem Söndürdü

Almanya’nın Hagen kenti yakınlarındaki Altena 
kasabasında 3 Ekim 2015 günü mültecilerin kal-
dığı evi kundaklamaktan yargılanan itfaiyeci Dirk 
D., önce evi yaktığını sonra da diğer itfaiye erle-
ri ile söndürme çalışmalarına katıldığını söyledi. 
Hagen Eyalet Mahkemesi’nde cinayete teşebbüs 
suçlaması ile yargılanan Dirk D.; mültecilere karşı 
oluşan korkusunun, sosyal medya ve basın nede-

niyle oluştuğunu, mültecilerin kendisine ve çevresine 
zarar vermesinden korktuğunu, saldırıyı bu gerekçeyle yaptığını söyledi. Kundaklamadan bir gün 
önce Altena’ya gelen 7 kişilik Suriyeli aile mülteci kampının ilk katına yerleştirilmiş, görevi hayat 
kurtarmak olan itfaiyeci Dirk D. ve 23 yaşındaki arkadaşı 7 masum insanı uykularında öldürmeye 
teşebbüs etmekle suçlanıyor.
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  Alman Meclisi'nde Tek Ret Oyu Veren Milletvekili Konuştu
 
Alman Federal Meclisi'nde 1915 olayla-
rıyla ilgili Ermeni iddialarını tanıyan ka-
rar tasarısının oylamasında tek ret oyunu 
veren Hristiyan Demokrat Birlik Partisi 
CDU milletvekili Bettina Kudla, Alman-
ya dışındaki ülkelerde tarihi değerlendir-
melerde bulunmanın Alman meclisinin 
görevi olmadığını belirtti. Mecliste ka-
bul edilen kararın ne gibi siyasi ve maddi sonuçlar doğuracağının da bilinmediğini ifade eden Kudla; 
karar sonucunda Türkiye ile ilişkilerin zedeleneceğini ve göçmen anlaşmasının uygulanmasının zora 
gireceğini ve her iki ülkenin de bu durumdan zarar göreceğini açıkladı. Meclis kararında eski Alman 
İmparatorluğu'nun sorumluluğundan söz edildiğini ancak bu sorumluluğun nelerden ibaret olduğu-
nun belirtilmediğini de kaydeden Kudla, Alman meclisinin günümüzde de birçok katliamdan habe-
ri olduğuna ancak Almanya'nın tüm çabalarına rağmen Suriye'deki katliamların durdurulamadığına 
dikkati çekti. Oylamada çekimser kalan Hristiyan Birlik Partili milletvekili Oliver Wittke de, 1915 
Olayları’nı katliam olarak değerlendirirken, parmak göstererek hiçbir şeye ulaşılamayacağını, ken-
disi için Türkiye’de kiliseler açmanın, basın ve ifade özgürlüğü çok daha önemli olduğunu söyledi.

Alman Meclisi'nden "Soykırım" İddialarına Onay
Almanya’da federal meclis, “Er-
meni Soykırımı” tasarısı oyla-
masına onay verdi. Oylamada 1 
çekimser oy, 1 de hayır oyu çıktı. 
Hristiyan Birlik Partileri, Sos-
yal Demokrat Parti ve Yeşiller'in 
birlikte hazırladığı karar tasarısı, 
1915 olaylarını "soykırım" olarak 
tanımladı. Alman Federal Mecli-

si'ndeki 1915 olaylarıyla ilgili tasarının görüşmeleri yaklaşık 1 saat sürdü. "Soykırım" iddialarının 
okul müfredatına dahil edilmesi, tarih derslerinde okutulması isteniyor. Metinde yaşananlardan döne-
min Alman İmparatorluğu da sorumlu tutuluyor. Metinde Alman hükümetine Türkiye ile Ermenistan 
arasında ilişkilerin normalleşmesi için çaba göstermesi çağrısı da yer alıyor. Taslak metnin başlığının 
yanında iki ayrı yerde de "soykırım" kelimesine yer verilildi. Başbakan Angela Merkel, Başbakan 
yardımcısı Sigmar Gabriel ve Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ise programları nedeniyle 
oylamaya katılmadı.   Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan da dün yaptığı açıklamada; Alman 
parlamenterlere çağrıda bulunarak "soykırım" tasarısı ile Türkiye'yle varılan sığınmacı anlaşması ara-
sında bağlantı kurmamalarını talep etmişti.

Kaynak: NTV
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Kaynak: NTV
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 Üçü de 'Soykırım' Oylamasında Yok

Almanya Parlamentosu, bugün 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıyan bir tasarıyı oyla-

yacak. Başbakan Merkel, Dışişleri Bakanı Steinmeier ve Başbakan Yardımcısı Gabriel’in oturuma 

katılmaları beklenmiyor. Merkel bugün saat 11.30’da Berlin’de “Ulusal MİNT Zirvesi”ne konuş-

macı olarak katılıyor ve saat 11.40’da “Dijital Eğitim” üzerine bir konuşma yapacak. CDU-SPD 

koalisyon hükümetinin sözcüsü Christiane Wirtz, Başbakan Merkel’in bir başka toplantı nedeniy-

le şimdiki duruma göre oylamaya katılamayacağını söyledi. Kamuoyuna sızan bilgilere göre An-

gela Merkel önceki gün partisi CDU’nun grup toplantısında tasarı üzerine yapılan test oylamada 

net tavır almadı. Merkel ne tasarıdan yana ne de tasarıya karşı açık bir tavır göstermekten kaçındı. 

Başbakan Angela Merkel’in oylamaya katılmayacağı haberleri üzerine Yeşiller, Başbakan’ı eleş-

tirdi. Yeşiller grup sözcülerinden Britta Hasselmann, Merkel’i oturuma katılmaya çağırdı. Kulis-

lerde Arjantin ziyareti nedeniyle toplantıya katılamayacak olan SPD’li Dışişleri Bakanı Steinme-

ier’in kapalı kapılar ardında, “Burada olmadığıma seviniyorum” dediği sözleri dolaşıyor. Başbakan 

Yardımcısı ve SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel de saat 10.00’da Berlin’de “Yenilik Araştırma-

ları” konulu bir toplantıya katılıyor. Bu nedenle Gabriel’in de oylamaya katılması beklenmiyor.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi
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Almanların Türkiye'ye Güveni Sarsıldı
 

Alman Federal Meclisi'nde perşembe günü yapılan soykırım oylaması öncesinde Almanya'da ya-

pılan bir anket, Türkiye'ye olan güvenin önemli ölçüde sarsıldığını ortaya koyuyor. Alman kamu 

televizyonu ARD'de yayınlanan bir anketin sonuçlarına göre Almanların yüzde 91'i, Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye'ye güvenmiyor. Türkiye'ye güvenmeyenlerin 

oranının nisan ayına göre yüzde 12 arttığı kaydedildi. Ankete katılanların sadece yüzde 7'si Tür-

kiye'nin güvenilir bir partner olduğuna inanıyor. Alman kamuoyunda Türkiye'ye karşı artan gü-

vensizlik, Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili görüşlere de yansıyor. Ankete katılanların yüzde 89'u 

AB'nin Türk vatandaşlarına vize muafiyeti tanıması için Türkiye'nin tüm kriterleri yerine getir-

mesi gerektiği görüşünü savunuyor. Ankete göre sadece yüzde 7'lik kesim, mülteci mutabakatı-

nı tehlikeye atmamak için Türkiye'ye taviz verilmesi gerektiği görüşünde. Federal Meclis'te kabul 

edilen Ermeni soykırım tasarısı da Alman kamuoyunda büyük destek gördü. Ankete katılanların 

yüzde 74'ü, Meclisin 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmesinden yana görüş bildirdi, yüz-

de 18'lik kesim karşı görüşü savundu. Ancak diğer yandan yüzde 46'lık kesim, Alman siyasetinin 

100 yıl sonra niye bu konuyla meşgul olduğunu anlayamadığını kaydetti. Ankete katılanların yüz-

de 57'si soykırım kararının Türkiye ile ilişkileri büyük ölçüde kötüleştireceği endişesini dile getirdi.

Kaynak: Deutsche Welle
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      Almanya'nın Hak İhlalleri Karnesi

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi'nin (UHİM) "Geçmişten Bugüne Almanya İhlal Karnesi Ra-

poru" açıklandı. Raporda, Federal Kriminal Dairesi'nin 2013 yılı verilerine göre, Almanya'da 1990-2011 

yılları arasında işlenen ırkçı cinayetlerin sayısının 746 olduğu ve bunların tamamına yakınının adi suç 

kapsamında değerlendirildiği belirtilerek, Almanya Federal Hükümeti'nin resmi rakamlarına göre, 2001-

2011 yılları arasında her yıl ortalama 22 cami saldırıya uğrarken, 2012'de bu rakamın 40'a yükseldiği, 

Almanya'da son 15 yıl içinde 300'ün üzerinde cami saldırısının gerçekleştiği kaydedildi. Almanya'da 5 

bin 239 ırkçı suçun kayıt altına alındığı aktarılan raporda; ülkede her yıl 10 bin civarında ırkçı/İslamofo-

bik suç işlendiğini, Almanya'da 90'lı yılların başından itibaren tırmanışa geçen ırkçı ve İslamofobik sal-

dırılarda son derece vahşi yöntemlere başvurulmakta olduğu belirtildi. Ayrıca rapora göre, Almanya’da 

14-17 yaşları arasında 4 bin 749 mülteci çocuğun kayıp olduğu ve kayıp durumda olan Suriyeli kadın 

ve çocukların fuhuş ve organ tacirlerinin eline düştüğü noktasındaki ciddi endişeler duyulduğu yazıldı. 

Kaynak: TRT Haber
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Kaynak: www.uhim.org
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Göçmen Kökenli Alman Milli Futbolculara Yönelik
Irkçı Kampanya Sürüyor

Göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif 

Partisi AfD’nin Fransa’daki Avrupa Futbol Şam-

piyonası öncesinde, göçmen kökenli Alman Mil-

li Futbol Takımı yıldızlarına karşı başlattığı ırkçı 

kampanyaya bir yenisi eklendi. AfD Genel Başka-

nı Frauke Petry, İngiltere Premier Lig ekiplerinden 

Arsenal forması giyen ve Alman millilerin yıllardır en önemli oyuncularından olan Mesut Özil'in 

Umre ziyaretini eleştirdi. Özil’in Umre’de çektirdiği fotoğrafı Facebook sayfasına koymasını konu 

eden Petry, Özil’in siyasal propaganda yapmayı amaçlayabileceğini açıkladı. Petry ayrıca, Özil’in, 

Şeriat kurallarına göre yaşamadığını söyledi ve Özil’in özel yaşamını eleştirdi. Almanya hemen her 

uluslararası turnuva süresince, takımdaki Özil, Sami Khedira, İlkay Gündoğan ve Lukas Podolski 

gibi yıldızların maçtan önce milli marşı neden söylemediklerini tartışırken, muhafazakâr politikacı-

lar, karşılaşmalardan önce milli marşı söylemeyen oyuncuların takıma çağrılmamasını talep ediyor. 

Kaynak: Amerikanın Sesi

5

Almanya'da Adalet Bakanı Maas'a Mermili Mesaj
Aşırı sağcılar, Alman-

ya'da Adalet Bakanı Hei-

ko Maas'a 9mm'lik mermi 

gönderdi. Aşırı sağcılar, 

Maas'ı yer, tarih ve saat 

vererek ölümle tehdit 

etti. Heiko Maas, evinin 

posta kutusuna 9mm'lik mermi bırakıldığını söyledi. Maas saldırıyı, topluma yabancı düşmanlı-

ğı ve ırkçılık fikirleri saçan  aşırı sağcı grupların yaptığını iddia etti. Maas olayı, 20 yıllık siya-

sal kariyerindeki en utanç verici olay olarak değerlendirdi. 1 Mayıs tarihinde Zwickau'da DGB 

sendikasının toplantısına katıldıktan sonra aşırı sağcıların sürekli kendisini takip ederek, ka-

tıldığı toplantıları sabote etmeye çalıştığını belirten Adalet Bakanı Maas, Almanya'da aşı-

rı sağın arttığını söyledi. Maas ayrıca; NSU gibi bir çılgınlığın yeniden yaşanmaması için, özel-

likle sosyal medya ortamında iyi örgütlenen aşırıcıları dikkate almaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: Sabah Gazetesi
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Schmid Başkanlığı Bırakıyor

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Baden Würtemberg 

teşkilatı başkanı Nils Schmid, parti başkanlığından çekili-

yor. Schmid, sonbaharda yapılacak parti kongresinde aday 

olmayacak. Tülay Schmid ile evli olan ve Türklere yakın-

lığı ile bilinen SPD’li politikacı, eyalette Mart ayında ya-

pılan seçimden tarihi oy kaybı ile çıkmıştı. Seçimde yüzde 

12,7 oy alabilen SPD, bu sonucun ardından Yeşiller Partisi ile kurduğu koalisyon hükümetini, Sch-

mid ise Başbakan Yardımcılığı görevini kaybetmişti. Schmid, milletvekilliği görevini ise sürdürecek.

Alman Bakana Yer, Tarih ve Saat 

Vererek Ölüm Tehdidi

Almanya’da Müslümanları temsil eden kuruluşların ‘’kamu tüzel kişiliği’’ statüsünü bugüne kadar 

elde edemediklerini Aşağı Saksonya Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz Kılıç, sözleşmenin önemli bir 

nitelik taşıdığını ve bunun Almanya için önem teşkil ettiğini açıkladı. Yılmaz, Müslüman toplu-

munun kendisini daha çok Almanya toplumuna ait hissedeceğini belirtti. Müslümanların her tür-

lü haklarını güvence altına alarak ibadet özgürlüğü sağlanması yönünde yeni haklar düzenleniyor.

Kaynak: Milliyet

Kaynak: Sabah Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Aranıyor

Almanya’da da bu günlerde ülke 

siyasetinin en önemli gündem 

maddelerinden biri Cumhurbaş-

kanlığı seçimi oldu. 12 Şubat 2017 

tarihinde yapılacak seçim öncesi 

partilerin üzerinde mutabık oldu-

ğu isim olan Joachim Gauck’un 

yeniden aday olup olmayacağı 

merak ediliyor. Gauck, bugün 

konu hakkında Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelecek. Gauck’un sağlık ve yaşı nedeniyle aday 

olmayacağını ileteceği ileri sürülüyor. Durum şayet böyle olursa Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) aday-

larının Federal Meclis Başkanı olan Norbert Lammert yer alıyor. Meclis Başkanı dışında ortaya atılan 

güçlü muhafazakar isimlerin başında ise Maliye Bakanı Wolfgang Schauble (73) var. İddialara göre, 

CDU/CSU,  muhafazakar bir adayın AfD’ye yarar sağlayacağı görüşünde. Sosyal Demokrat Parti’de 

(SPD) ise Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier’in adı geçiyor. SPD, Sol ve Yeşiller’le ortak aday 

çıkarma peşinde olduğu iddialar arasında. Diğer adaylar arasında ise, Savunma Bakanı Ursula von 

der Leyen (CDU) ve Baden Württemberg Başbakanı Yeşiller Partisi’den Winfried Kretschmann var.

Kaynak: Sabah Gazetesi
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Kaynak: Bundestag
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       En Irkçı Ülke Almanya
Geçen yıl Türklere yö-

nelik 53 ırkçı saldırının 

gerçekleştiği Almanya, 

diğer ülkelere kıyasla 

ilk  sırada yer aldı. Baş-

bakanlık’ın yurt dışında 

yaşayan Türk vatandaş-

lara yönelik saldırılarla  

 ilgili hazırladığı rapor, 

en ırkçı ülkenin Almanya olduğunu ortaya koydu. Rapora göre geçen yıl bu ülkede Türklere yönelik 53 

ırkçı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıların 34’ü ise camilere yönelik tehdit ve kundaklamalar. Vatandaşla-

rımıza Yönelik Saldırılar ve Ayrımcılık adı altındaki rapor Ocak-Aralık 2015 tarihleri arasını kapsıyor. 

Buna göre Türklere yönelik 104 ırkçı saldırı ve hak ihlali gerçekleşti. Bu saldırıların 53’ü Almanya’da, 

16’sı Fransa’da yaşandı. Hollanda ve Belçika’da sekizer, Avusturya’da ise beş saldırı düzenlendi. Ge-

çen yıl Türklere yönelik 19 olaydan 12’si fiziksel saldırı oldu. 3 kundaklama olayının yaşandığı saldı-

rılarda Harun Aydurmuş ırkçıların saldırısı sonrası ölürken, 9 Türk de yaralandı. 12 yaşındaki Türk kız 

çocuğu, 50 yaşlarında elinde yabancı düşmanlığı içeren pankart taşıyan bir erkeğin saldırısına uğradı. 

Neukölln Belediyesi’nde bir Türk’e ayrımcılık yaptı. Hukuk öğrencisi Betül Ulusoy başörtülü olduğu 

için staja alınamadı. Almanya’da camilere yönelik gerçekleştirilen en yaygın saldırı, duvarlarına ırkçı 

ifadeler yazılması ve camların kırılması oldu.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Düsseldorf Kentindeki Mülteci Yurdunda Yangın
Almanya’nın Düsseldorf kentinde 280 göçmenin ka-

yıtlı olduğu mülteci yurdunda meydana gelen yangında 

30 kişi yaralandı. Yerel haber kaynaklarınca alevlerin 

sigara izmaritinden çıktığı iddia edilse de haber henüz 

resmi kaynaklarca doğrulanmadı. Mülteci kampına 

çevrilen fuar alanında çıkan yangın güçlükle söndürül-

dü. Kundaklama ihtimalini göz önünde bulunduran yetkililer, sabah saatlerinde meydana gelen yan-

gınla ilgili olarak 6 mültecinin sorgulandığını, aralarından ikisinin ise gözaltına alındığını belirtti.

7

Kaynak: Deutsche Welle
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Emniyet Sığınmacıların Suç Raporunu Açıkladı
Federal Emniyet Teşkilatı ilk kez Almanya'ya sığınanların işlediği suçlara dair rapor açıkladı. Göç-

menler bu yılın ilk üç ayında 69 bin suç işledi ya da teşebbüste bulundu. En çok işlenen suçların 

başında yüzde 29'luk oranla hırsızlık geliyor. Bunu yüzde 28'le malvarlığına karşı işlenen suçlar ya 

da sahtekarlık izliyor. Sahtekarlık suçları arasında ehliyetsiz araç kullanmak yüzde 67 ile önemli 

bir yere sahip. Ayrıca kişisel özgürlüğü ihlâl suçları yüzde 23'lük orana sahip. Rapora göre, bu yılın 

Ocak ayından Mart ayına kadar işlenen suçlarda azalma gözlendi. En önemli gerileme malvarlığına 

karşı işlenen suçlar ya da sahtekarlık, hırsızlık ve bireyin cinsel özgürlüğüne karşı işlenen suçlarda. 

Gerilemenin az olduğu suçlarsa kişisel özgürlüğü ihlal suçları. Federal Emniyet Teşkilatı Kuzey 

Afrika, Gürcistan ve Sırbistan'dan gelen sığınmacıların toplam sığınmacılar arasında oranı az olma-

sına rağmen, suç işleme oranlarının yüksek olduğuna dikkat çekti. Suriyeli, Afgan ve Iraklıların ise 

buradaki sayıları yüksek, buna karşın suç işleme oranları düşük. Sığınmacılara karşı işlenen suçlarda 

ise Ocak ayından Mart ayına kadar yüzde 7'lik bir gerileme kaydedildi. Sığınmacıların sığınmacılara 

karşı işlediği suçlarda yüzde 8'lik azalma dikkat çekiyor. Mülteci kabul merkezleri ya da çok sayıda 

mültecinin biraraya geldiği toplanma merkezlerinde ise suç işleme oranı yüzde 10 azaldı. Buralarda 

sığınmacıların birbirlerine karşı işlediği suçlar yüzde 60'la kişisel özgürlüklerin ihlaline yönelik suç-

lar. Bunlar arasında yüzde 83'le adam yaralama suçu başta geliyor. Bunu yüzde 23'le hırsızlık izliyor.

Kaynak: Deutsche Welle

8
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Alman Meclisi'nin Türkiye'ye 
‘Tehdit’ Tepkisi Dinmiyor

Alman Federal Meclisi'nin 

1915 olaylarını ’Ermeni Soy-

kırımı‘ olarak tanımlamasının 

üzerinden tam bir hafta geçti, 

ancak Türkiye ve Almanya 

arasında konuyla ilgili gerilim 

devam ediyor. Bugün Federal 

Meclis’in haftalık olağan otu-

rumunun açılışında konuşan 

Federal Meclisi Başkanı Norbert Lammert, oylamada ’evet‘ oyu kullanan Türkiye kökenli milletve-

killeri konusunda Ankara'dan yapılan açıklamaları sert bir dille eleştirdi. Lambert; parlamentodaki 

milletvekillerini tehdit edenlerin tüm meclise saldırdığını ifade ederken, ayrıca Cumhurbaşkanı Er-

doğan’ın oylama sonucu ile ilgili sözlerini de eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tasarının meclise 

gelmesine öncülük eden Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir ve oylamada 'evet' oyu kullanan 

Türkiye kökenli milletvekilleri için 'Bu vekillerin PKK'nın uzantısı olduğu‘ şeklinde konuşmuştu. 

Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu da, alınan soykırım kararının ve tepkilerin burada 

yaşayan Türklerin yaşamını olumsuz etkileyeceğinden yola çıkıyor.

Kaynak: Amerikanın Sesi

9

Kaynak: Amerikanın Sesi
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 Uluslararası Af Örgütü'nden Almanya'ya 
'Kurumsal Irkçılık' Suçlaması

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) hazırladığı raporla, Almanya'da ırkçılık sorununa ve 

ırkçılığın kurumsal boyutuna dikkat çekti. Örgüt, Alman resmi makamlarının NSU skandalı karşı-

sında neden başarısızlığa uğradığını, ırkçı klişelerin bazı kurumlarda nasıl kök saldığını ve yine bu 

kurumların sığınmacıları ırkçı saldırılardan korumakta neden yetersiz kaldığını ele alan 80 sayfalık 

bir rapor hazırladı. Af Örgütü'nün Almanya Genel Sekreteri Selmin Çalışkan, NSU cinayetleri ile 

ilgili üçüncü araştırma komisyonunun toplandığını ve hala ana sorunun ele alınmadığını söylüyor. 

Çalışkan, ana sorunun Almanya'da güvenlik birimleri içinde kurumsal ırkçılığın sorgulanması ve bu 

olaydaki başarısızlığın ardında böylesi bir ırkçılığın yatıp yatmadığının irdelenmesi olduğunu belir-

tiyor. Çalışkan, kovuşturmaya girmeyen ırkçılıkla ilgili ayrıntıların mahkemelerde ırkçı saldırıların, 

adi bir suç gibi değerlendirilmesine ve suçun ya hiç ya da yetersiz cezalandırılmasına neden oldu-

ğunu söylüyor. Aynı şekilde raporu hazırlayan Marco Perolini de raporda buna dair pek çok örneğe 

yer verildiğini belirterek, polislerin çoğu kez bir ırkçı şiddet vakasıyla uğraştıklarının farkında olma-

dığını ifade ediyor. Selmin Çalışkan ayrıca, başta mülteci yurtlarına olmak üzere Almanya'da ırkçı 

saldırıların hiç olmadığı kadar arttığı uyarısında da bulunuyor. Bu çerçevede Çalışkan, geçtiğimiz 

yıl Alman hükümetinin resmi rakamlarına göre 1.295 ırkçı saldırı meydana geldiğine dikkat çekiyor.  

Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri, kurumsal ırkçılıkla mücadele noktasında ise özellikle NSU ci-

nayetlerinin araştırılmasında tarafsız bir komisyon oluşturulmasını istiyor. Selmin Çalışkan, yaban-

cıların suç potansiyeli taşıdıkları yargısının gerçekle bağdaşmadığını belirterek, yapılan son araştır-

malarda Almanların ve yabancıların aynı oranlarda suç işlediğinin ortaya konulduğunu kaydediyor.

Kaynak: Deutsche Welle
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Almanların Yüzde 41'i 
Müslümanları İstemiyor

Almanya’da Leipzig Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre; Almanya’da Müslümanları iste-

meyenlerin oranı %41.3’e yükseldi. Ayrıca araştırmada, ülkede aşırı sağcı düşünceye sahip olanla-

rın oranında geçen yıllara göre çok fazla değişiklik olmadı ancak özellikle Müslümanlar, sığınma-

cılar ve Romanlar konusundaki düşmanlığın arttığı tespit edildi. Araştırmaya katılanların % 50’si 

Almanya'daki Müslümanlardan dolayı ülkesinde kendisini yabancı hissettiğini ifade etti. Bu oran 

2014’te % 36,6, 2011’de ise % 26,1 olarak saptanmıştı. Müslümanların Almanya’ya gelmesinin sı-

nırlandırmasını isteyenlerin oranı da 2014’te % 36,6 olurken, bu oran bu yıl % 41,3'e yükseldi. Aşırı 

sağcı ve İslam karşıtı "Almanya için Alternatif" (AfD) partisi seçmenlerinin % 85,9'unun, "Çok sa-

yıda Müslümandan dolayı ülkemde bazen kendimi yabancı hissediyorum." şeklindeki ifadeye onay 

verdiği gözlemlenirken, Sosyal Demokrat Birlik Partisi (SPD) seçmeninin % 47,8'inin, Hristiyan 

Birlik (CDU/CSU) partilerinin seçmeninin %45,7'sinin, Sol Parti seçmeninin % 37,7'sinin ve Ye-

şiller Partisi seçmenin % 24,7'sinin de bu cümleye destek vermesi göze çarptı. Ülkenin doğu eya-

letlerinde yabancı düşmanlığı % 22,7 olarak ölçülürken, batı eyaletlerinde bu oran % 19,8 olarak 

gerçekleşti. Hedeflerini gerçekleştirmek için yabancılara karşı şiddet kullanabileceğini ifade eden-

lerin oranı % 38,2 olurken, şiddet kullanmayı onaylayanların oranı da % 44,2 olarak gerçekleşti.

15

Kaynak: NTV
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 Cinsel Suçlar Yasası Sertleştiriliyor

Almanların çoğu Cinsel Saldırı Suçları Yasası'nın sert-

leştirilmesini istiyor. Yapılan bir araştırmaya katılan-

ların % 86'sı cinsel taciz kurbanının ‘hayır' demesinin 

failin ceza alması için yeterli olduğunu düşünüyor. Di-

ğer yandan Almanya'da koalisyondaki Hristiyan Bir-

lik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin 

(SPD) Cinsel Saldırı Suçları Ceza Yasası’nda reforma 

gidilmesi konusunda uzlaştığı belirtildi. Hrıstiyan Birlik partileri hukuk politikaları sözcüsü Elisabeth 

Winkelmeier Becker; “Hayır diyorsam hayırdır” anlayışının yasaya entegre edildiğini belirtti. Buna 

göre cinsel tacize uğrayan kişinin açık ve net şekilde “hayır” demesi durumunda, taciz eden kişi ce-

zai yaptırımla karşı karşıya kalabilecek. Adalet Bakanı Heiko Maas Nisan ayı sonunda sertleştirilmiş 

Cinsel Saldırı Suçları Ceza Yasası tasarısını Federal Meclis'in gündemine getirmişti. Ancak Federal 

Meclis ve Eyalet Temsilciler Meclisi reformları yeterli bulmamıştı. Şimdi eklenen düzenleme ile “ha-

yır” yanıtını dikkate almayarak fiziksel yakınlaşmada bulunan kişi tecavüz ile suçlanabilecek. Nisan 

ayında yapılan reformlar saldırganın kurbana şiddet uygulamayıp, tehdit ettiği durumlarda da ceza al-

masını mümkün kılıyordu. Ancak kurbanın açık ve net “hayır” demesini ceza için yeterli görmüyordu.

Kaynak: Deutsche Welle

Kaynak: Deutsche Welle
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 Almanya’da Tartışma Yaratan Araştırmalar

Da Leipzig Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada Müslümanların Almanya’ya gelmesinin sınır-

landırmasını isteyen Almanların oranının % 41,4, kendini yabancı düşmanı olarak tanımlayaların ora-

nının ise % 20 olarak saptandığı söz konusu araştırmanın sonuçları ülkede kutuplaşmanın ve ırkçılığın 

ulaştığı boyutları ortaya koydu. Diğer bir kaygı verici araştırma ise Türkiye kökenli göçmenler arasında 

yapıldı. Araştırmaya göre Türkiye kökenlilerinin çoğunluğu Alman toplumu tarafından kabullenilme-

diklerine inanıyor ve her iki kişiden biri kendini Almanya'da ‘ikinci sınıf vatandaş’ hissediyor. Münster 

Üniversitesi'nin araştırmasına göre, Almanya'da yaşayan Türklerin % 90'ı Almanya'da kendini mutlu ya 

da çok mutlu hissediyor, buna rağmen % 85’i ‘Türkiye’ye de bağlıyım’ diyor. Fikri sorulanların % 70’i 

Alman toplumuna uyum sağladığına inandığını belirtirken, % 54’ü buna rağmen Almanların kendilerini 

kabul etmediğini savunuyor ve % 51’lik bir oran ise bundan ‘Almanlar bizi ikinci sınıf insan olarak gö-

rüyor’ sonucunu çıkarıyor. Araştırmaya göre Almanya’da doğan ya da yetişen ikinci ve üçüncü kuşakta 

kendini İslam’a bağlı hissedenlerin oranı artıyor. ‘Dinime bağlıyım’ diyenlerin oranı genç kuşaklar 

arasında % 72, 1960’lı ve 1970’li yıllarda Almanya’ya gelen birinci kuşakta ise % 62. Sosyologlara 

göre olumlu bir gelişme köktendinci ve tutucu yaklaşımların genç kuşak Türkiye kökenliler arasında 

azalması. Araştırmacılar köktendincilik ve tutuculuğun ikinci ve üçüncü kuşakta, yapısal ve sosyal 

uyumun artmasıyla giderek daha da düşeceği kanısında. Araştırma sonucunda olumlu bir gelişme Tür-

kiye kökenli göçmenler arasında Almanca bilenlerin oranının ve eğitim seviyesinin yükselmesi. Birinci 

kuşakta sadece iki kişiden biri Almanca bildiğini ifade ederken, ikinci ve üçüncü kuşakta ‘iyi ve çok 

iyi Almanca konuşuyorum’ diyenlerin oranı % 94. Birinci kuşak arasında lise diploması olmayanların 

oranı % 40'larda seyrederken, bu oran ikinci ve üçüncü kuşakta % 13'e düşmüş.

Kaynak: Amerikanın Sesi
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Almanya'da Binlerce Kişi Irkçılığı Protesto Etti

 

Alman Sendikalar Birliği (Deutsch Gewerkschaften), Protestan Kilisesi (Evangelische Kirche), Müs-

lümanlar Merkez Konseyi (Zentralrat der Muslime) ve Uluslararası Af Örgütü (Amnesty Interna-

tional ) ile sosyal alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu bir inisiyatif tara-

fından Berlin, Münih, Hamburg ve Leipzig başta olmak üzere bir çok kentte, "Irkçılığa karşı el ele" 

sloganıyla gösteri düzenlendi. Başkent Berlin’deki gösteride protestocular, Kreuzberg ilçesindeki 

bir sığınmacı yurdundan Berlin belediye binasına kadar el ele tutuşarak bir insan zinciri oluşturdu. 

Göstericiler "İnsan hakları ve çeşitlilik için", "Her insan eşittir" ve "Hoşgörü" yazan dövizler taşıdı. Gös-

teriyi düzenleyen inisiyatif, başkent Berlin’deki protestoya yaklaşık 9 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber

Kaynak: www.rawstory.com
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Almanya'da Şiddet Eylemleri Ürkütücü Boyutta
    

Almanya’da Federal Suç Dairesi Kriminal Suçlar Direktörü Marc Schmitz, 2016 yılının ilk ya-

rısında sığınmacılara karşı işlenen şiddet eylemlerinin sayısının çok yüksek olmasının ürkü-

tücü olduğunu söyledi. Schmitz, Alman medyasında yer alan haberlere göre, Erfurt kentinde 

düzenlenen bir toplantıda, Almanya’da 2016'nın ocak ayından haziran ayının ortasına kadar sı-

ğınmacı yurtlarına yönelik 563 suçun işlendiğini belirterek, bunların 51'nin kundaklama oldu-

ğunu ifade etti. Schmitz, sığınmacılara yönelik saldırıların bu yılın ocak-haziran döneminde ge-

çen yılın aynı dönemine göre yüksek olduğunu belirterek, gelecek aylarda bu saldırıların artıp 

artmayacağı konusunda ise şimdiden bir şey söyleyemeyeceğini kaydetti. Almanya'ya bu yıl, 

geçen yıldan daha az sığınmacının geldiğini ancak ülkede 1 milyondan fazla sığınmacının yurt-

larda ve evlerde kaldığını anımsatan Schmitz, böylelikle potansiyel saldırı hedeflerinin de yük-

sek olduğuna işaret etti. Schmitz, sığınmacı konularıyla ilgilenen siyasetçi, belediye başka-

nı veya polis gibi resmi görevlilere karşı da bu yıl 202 saldırının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kaynak: TRT Haber
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UNICEF'ten Almanya'ya 'Sığınmacı' Eleştirisi
 
UNICEF Almanya şubesinin hazırladığı raporda, Almanya'daki sığınmacı çocukların yaşam şart-

larına ilişkin eleştirilerde bulunuldu. Raporda, sığınmacı çocukların durumunun özellikle sağlık 

ve eğitim konularında aynı yaştaki Alman çocuklarından daha kötü olduğu belirtildi. UNICEF'in, 

Almanya’daki sığınmacı çocukların mağdur edildiğine ve haklarının uygulanmasında eksiklikle-

rin bulunduğuna 2014’ten beri dikkat çektiğinin anımsatıldığı raporda, bu eksikliklerin sığınma-

cı krizi sırasında daha da arttığı vurgulandı. Raporda, hükümet, eyaletler ve yerel yönetimler ile 

toplumun gösterdiği çabalarla sığınmacıların acil ihtiyaçlarının yerine getirilmeye çalışıldığı be-

lirtilirken; birçok gelişmenin çocuk hakları konusunda endişe verici olduğu açıklandı. Bu geliş-

melere dikkat çekilen raporda, çocukların ve gençlerin ilk kabul merkezlerinde kalış sürelerinin en 

fazla 3 ay olması gerekirken bu sürenin belirgin bir şekilde uzadığı kaydedildi. Bu merkezlerdeki 

sağlık şartlarının çoğunlukla yetersiz kaldığı vurgulanan raporda, buralarda özel yaşam alanlarının 

çok az olduğuna, birçok yerde de çocuklara ve kadınlara karşı şiddet kullanılmasının önlenmesine 

yönelik düzenlemelerin bulunmadığına işaret edildi. Kabul merkezlerinde uzun süre kalan çocuk-

ların okul ve kreşlere uyumunun geciktiği belirtilen raporda, mülteci statüsü alma şansı çok faz-

la olmayan sığınmacı ailelerin çocuklarının durumundan özellikle endişe duyulduğu kaydedildi. 

Kaynak: TRT Haber
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Bavyera Eyaleti Mahkemelerde Peçeyi Yasaklıyor

Bavyera eyaleti mahkemelerde tanıkların yüzlerini kapatan kıyafetleri yasaklamaya hazırlanıyor. Ba-

kanlar Kurulu söz konusu kararı onayladı. Bavyera Başbakanlık Dairesi Başkanı Huber söz konusu 

inisiyatifin, Münih'te yerel mahkemede geçen yılın sonunda görülen bir dava nedeniyle başlatıldığını 

belirtti. Davada Müslüman bir kadın bir erkeği kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle dava etti. Ancak 

ifade vereceği sırada yüzünü örten çarşafı açmayı reddetti. Bunun üzerine davacı beraat etti. Hakim 

kararında, söz konusu davacı kadının yüzünü görememesi halinde, onun inandırıcılığı konusunda bir 

hükme varamayacağını belirtti. Mart ayındaki temyiz davasında bir üst mahkeme hakimin daha önce 

verdiği kararın doğru olduğunu, davacının yüzünü örten peçeyi açarak ifade vermesi gerektiğini vur-

guladı. Davacı kadın bu gelişmelerin ardından davacı ve duruşmayı izleyenlere sırtını dönerek bayan 

hakime ifade sırasında yüzünü açmayı kabul etti. Bavyera eyaleti Başbakanlık Dairesi Başkanı Marcel 

Huber, Bakanlar Kurulu'nun, mahkemede tanıkların yüzlerini kapatan kıyafetleri yasaklama kararını 

kabul ettiğini açıkladı. Huber, hakimlerin mahkemede ifade veren tanıkların yüz, mimik ya da jest-

lerini, gerçeğin ortaya çıkarılması için görebilmek zorunda olduğunu vurgulayarak, burada bir burka 

yasağının söz konusu olmadığını, sadece yargılama usülünün doğru düzgün işlemesinin amaçlandığını, 

bu konuda bir yasal boşluk olduğunu belirtti.

Kaynak: Deutsche Welle
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Almanyalı Türklerden Tarih Komisyonu Önerisi
 

Almanya Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, başkent Berlin'deki Almanya Türk Toplumu 

(TGD) ofisini ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Yeşiller Partisi 

Eş Başkanı Cem Özdemir ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Cemile Yusuf 

da hazır bulundu. Almanya Türk Toplumu yöneticileri Meclis Başkanı Norbert Lammert'ten Ermeni 

soykırımı tartışması kapsamında bir tarihçiler komisyonu kurulmasını talep etti. TGD tarafından 

yapılan yazılı açıklamada, Federal Meclis'in aldığı kararın objektif bulunmadığı, bilimsel ve hukuki 

açıdan da makul olmadığı vurgulandı. Açıklamada, söz konusu kararın, Almanya'daki Türklerin, 

Alman devletine, Alman parlamentosuna ve partilere duyduğu güvene zarar verdiği kaydedildi.

Kaynak: Deutsche Welle

Kaynak: Deutsche Welle
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Türkler Almanya'da Parti Kuruyor
 Almanya'da yaşayan bir grup Türk kökenli, parti kurmak  için çalışma başlattı. Berlin'de bir otelde 

düzenlenen toplantıda konuşan iş adamı Remzi Aru,  kurulacak partinin ismini yerel saat ile 14.53'de 

"Alman Demokratlar Birliği"  (Allianz Deutscher Demokraten) olarak açıkladı. Burada parti programı-

nı dağıtan Aru, partinin sloganını "Bölmek yerine  şekillendirmek" olarak belirlediklerini söyledi.  Al-

manya genelinde örgütleneceklerini, göçmenlere ve Alman toplumunun  geneline ulaşmak istediklerini 

ifade eden Aru,  Almanya genelinde 5 milyon ile 15  milyon arasında bir oy potansiyeline sahip olduk-

larını savundu.  Partinin kurulması için yasal işlemlerin sonbahara kadar  tamamlanacağını ifade eden 

Aru, 2017’nin eylül ayında düzenlenecek genel  seçimlere parti olarak katılmayı amaçladıklarını ancak 

kendisinin bu yıl 18  Eylül'de düzenlenecek Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde bağımsız aday olarak  

mücadele edeceğini söyledi. Partinin isminin bugün özellikle 14.53'te açıklanma sebebinin  sorulması 

üzerine Aru,  NSU davasında tanıklık yapan Almanya'nın iç istihbaratı  muhbirlerinin teker teker öl-

mesi gibi kendisinin de partinin ismini 14.53’de  açıklamasının tamamen tesadüf olduğunu kaydetti.  

Bir Alman partisi olduklarını vurgulayan Aru, hem Almanları hem de bu  ülkede yaşayan yabancı kö-

kenlileri kucaklayacaklarını, herkese bir platform  sunacaklarını kaydetti. Parti olarak aile politikasına 

önem verdiklerini ifade eden Aru,  tarihi dayatmaları durdurmak, sığınmacıları desteklemek ve Alman 

savunma  sanayinin ihracatını azaltmayı hedeflediklerini, bu konularda çeşitli öneriler  getirdiklerini 

belirtti. Aru, ailenin önemini artırmak için ailenin tüm fertlerine oy hakkı  verilmesini savunduklarını, 

velilere çocukları için oy kullanmayı önerdiklerini,  böylelikle ailelerin ağırlığının artacağını kaydetti.

Kaynak: Deutsche Welle

26



DİASPORA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ           HAZİRAN

22

Almanya'da Asgari Ücret Artıyor

Berlin'de yapılan toplantıda, işveren ve işçilerden oluşan özel asgari ücret komisyonunun, bu yıl saatlik 
8,50 avro olan asgari ücreti 2017'de 8,84 avroya yükseltmeyi kararlaştırdığı bildirildi. Hükümetin, ko-
misyonun teklifini kabul edebileceği veya reddedebileceği ancak değiştiremeyeceği belirtiliyor. Asgari 
ücret komisyonunun oy hakkına sahip olmayan üyesi Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başka-
nı Clemens Fuest, kararın ardından yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücret artışından üzüntü duyduğunu 
bildirdi. Faust, bu kararın mülteci entegrasyonunu etkileyebileceğini söyledi. Öte yandan, Başbakan 
Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) karşı çıktığı ancak koalisyon 
ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) ısrarlı talepleri üzerine kabul edilen asgari ücret uygulaması, 
yaklaşık 4 milyon çalışan için 1 Ocak 2015'te başlamış ve miktarın iki yılda bir revize edilmesi karar-
laştırılmıştı. Almanya merkezli çeşitli istatistik ofisleri ve dernekler de asgari ücret uygulamasının yak-
laşık 900 bin iş kaybına neden olacağı ve ülkedeki rekabet gücüne olumsuz etki yapacağı konusundaki 
kaygılarını açıklamıştı.

 Almanya’da 2015’te Şiddet Katlandı
Anayasayı Koruma Teşkilatı 2015 yılın-
da ülkedeki radikal ve aşırı eğilimlerin suç 
oranlarını açıkladı. Raporda, aşırı sağ ke-
simden, Selefilere kadar potansiyel tehditle-
re dikkat çekildi. Salı günü Berlin'de açıkla-
nan rapor, ülkede aşırı sağ şiddetinin 2015 
yılında katlanarak çoğaldığını gözler önüne 
serdi. Rapora göre, Almanya'da 2015 yılında 

21 bin 933 aşırı sağ kaynaklı suç kayıt altına alındı. Bu suçların bin 408'inin şiddet eylemi olduğuna 
yer verildi. Açıklanan veriler, 2015 yılındaki aşırı sağ şiddet eylemlerinin bir önceki yıla oranla yüzde 
42,2 artığını gösterdi. Yine yabancı düşmanlığı kaynaklı suçların ise neredeyse katlandığı, kayıt altına 
alınan 512 vakanın 918'e yükseldiği belirtildi. Aşırı sağcıların mülteci yurtlarına düzenlediği saldırılar 
da 2015 yılında artış gösterdi. Yurtların aşırı sağcıların gittikçe daha fazla hedefi haline geldiğine dik-
kat çekilirken, 2015 yılında mülteci yurtlarına 894 saldırı düzenlendiği aktarıldı. Anayasayı Koruma 
Teşkilatı özellikle mülteci yurtlarına yönelik saldırıların arka planında, Almanya'ya gelen bir milyon 
mülteci sonrasında internet üzerinden yayılan ‘mülteci karşıtlığının' olduğuna da dikkat çekti. Raporda 
ayrıca, Almanya’ya mülteci kabul edilmeye devam edilmesiyle, aşırı sağ kesimin organize ettiği pro-
testo gösterilerine daha fazla sempatizan çekebileceğine de yer veriliyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı, 
şiddete meyilli İslamcıları da yüksek tehdit potansiyeli olarak görmeyi sürdürüyor. Anayasayı Koruma 
Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen, Almanya'nın Paris ve Brüksel'dekine benzer saldırılara ma-
ruz kalmadığı için ‘çok şanslı' olduğunu açıklamıştı. Şimdiye kadar 820 İslamcının Irak ve Suriye'ye 
savaşmak için Almanya'dan çıktığını belirten Maaßen, yaklaşık üçte birinin yeniden Almanya'ya geri 
döndüğünü kaydetmişti. Terör örgütü IŞİD'e cihatçı topladıkları belirtilen Selefilerin de Almanya'da 
artığı, sayının 7 binden 8 bin 350'ye çıktığı belirtildi.

Kaynak: Deutsche Welle
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 Berlin'den İstanbul'a Dayanışma Mesajı

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki canlı bomba saldırıları sonrası Almanya Türkiye'ye dayanışma 
mesajı gönderiyor. Berlin'deki Brandenburg Kapısı çarşamba akşamı Türkiye için ışıklandırıldı. Ber-
lin Eyaleti İçişleri Senatörü Hristiyan Demokrat Partili Frank Henkel, Perşembe günü de kamu bina-
larındaki bayrakların yarıya indirileceğini belirtti. Henkel, İstanbul'daki saldırının metropollerin ne 
kadar savunmasız kaldığını gösterdiğini belirterek, teröre karşı mücadelenin öncelikli görev olarak 
kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Kuzey Ren Vestfalya'da 4 Milyon Göçmen Yaşıyor
En fazla Türk’ün yaşadığı Almanya’nın Kuzey 

Ren Vestfalya Eyaleti’nde göçmen nüfusunun 4,15 

milyon olduğu açıklandı. 2016 Sosyal Raporu’na 

yansıyan bu rakamın toplam nüfusun % 23,6’sını 

oluşturduğu bildirildi. Raporda eyalette göçmen 

kökenlilerin yaşlarının Almanlara göre daha genç 

olduğu belirtilirken 2014’te 18 yaş altı göçmen kö-

kenlilerin nüfusun % 37,3’nü oluşturduğu kaydedildi. Rapor’da 2011 ile 2014 arasında 18 yaş altı 

genç göçmen kökenlilerin % 3,4 artış gösterirken bu artışın 30-65 yaş arasında % 1,7 ile 65 yaş ve 

üstünde ise % 1,5 olduğu dikkati çekildi. Öte yandan erkeklerin % 24,3’ü göçmenlerden oluşurken 

kadın göçmenlerin oranı ise % 22,9 olarak ortaya çıktı.

Kaynak: Deutsche Welle

Kaynak: Sabah Gazetesi
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Almanya'da Müslüman Hukuk Öğrencisinin 
Başörtüsü Zaferi

Münih Eyalet Yüksek Mahke-

mesi'nde staj yapabilmek için 

başvurduğunda kendisinden 

"başörtüsüyle böyle bir stajı" 

yapamayacağı belirtilen Müs-

lüman öğrenci Aqillah Sandhu, 

Augsubrg İdare Mahkemesi'ne 

yasağa karşı açtığı davayı ka-

zandı. Gelecekte Almanya'da 

hakim olup, başartösü ile mahkemede hakim pozisyonunda oturmak isteyen 25 yaşındaki Aqilah 

Sandhu, böylece yasak engelini de aşmış oldu. Mahkeme sonrası kararı sevinçle karşılayan Müslüman 

öğrenci, 21 Haziran 2014 tarihinde Münih Mahkemesi tarafından gönderilen elektronik posta mesa-

jında, kendisine başörtüsü ile staj yapamayacağının bildirildiğini kaydetti. Bu durumu bir dışlanma 

olarak değerlendiren Aqilah, ayrıca 2500 Euro tutarında bir de tazminat davası açmıştı.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi
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